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                            :: RECEITA BÁSICA :: 
                                 Produção de 3L de Kombucha 

 

 

 

 Ingredientes: 
 

 2,5 litros de água de qualidade 

 150g de açúcar cristal ou demerara 

 15g de chá verde bem selecionado 

 300ml de “Starter” de Kombucha 

 1 SCOBY (Colônia Mãe) 
 

 

1. Dilua 150g de açúcar (cristal ou demerara – 

preferencialmente orgânico) em 1L de água fervente, 

desligue o fogo e coloque 15g de chá (chá verde - Camellia 

Sinensis) selecionado (quantidade variável conforme o tipo de chá e/ou fabricante), tampe e deixe em 

infusão por 10 minutos; 

 

2. Adicione 1,5L de água gelada não-clorada - assim você prepara rapidamente 2,5L de chá sem precisar 

esperar esfriar por horas, agiliza muito o processo; 

 
3. Higienize um vidro de 3L e adicione o chá doce (morno para frio), o starter, o SCOBY e cubra o vidro com 

um tecido e um elástico, para a fermentação respirar e não entrar insetos; 

 
4. Espere cerca de 5-7 dias (no frio pode demorar mais) até formar uma colônia firme na superfície e colha 

o chá fermentado. Reserve 300ml desse chá fermentado para usar de “starter” em uma nova 

fermentação; 

 
5. Faça a segunda fermentação adicionando frutas, especiarias, flores ou ervas na sua Kombucha dentro de 

garrafas plásticas. Amasse um pouco a garrafa retirando o ar e feche bem. Deixe fora da geladeira 

fermentando por mais um tempo (normalmente 2-5 dias mas pode variar, fique de olho!) até a garrafa 

estufar, quanto mais estufar mais gaseificação terá sua bebida; 

 
6. Quando chegar na pressão desejada, coloque na geladeira para desacelerar a fermentação.  Pode mantê-

la resfriada por até 3 meses mas, se a garrafa estiver muito dura, consuma antes pois pode ficar perigosa 

de abrir. Após aberta consumir em até 3 dias, mantendo-a na geladeira Ela começará a vinagrar depois 

desse período; 

 
7. Cuidado na hora de abrir a garrafa! Tem fermentações que geram bastante gás, então comece colocando 

pouca coisa para saborizar na segunda fermentação, até você pegar o jeito. Use garrafas plásticas para 

conhecer como funciona a ciência da Kombucha e não correr riscos da garrafa explodir! 

Saúde e sucesso nos cultivos!  


