H E R B ATA
AKC E S O RI A

Jakość
Herbaty obecne w naszej ofercie dobieramy w taki
sposób, aby tworzyły spójną kompozycję
wysokogatunkowych produktów. Jakość to dla nas
przede wszystkim wiedza, doświadczenie
i umiejętności. Łączymy te trzy elementy, zapewniając
naszym klientom dostęp do wyjątkowych herbat.

Szeroki wybór akcesoriów
Pełnia smaku i właściwości herbaty ujawniają się
wyłącznie dzięki odpowiedniej procedurze parzenia,
przechowywania suszu i podawania naparu. W naszej
ofercie znajdują się wszelkie akcesoria, które ułatwiają
i wspomagają wszystkie procesy.

Łatwość składania zamówień
Produkty znajdujące się w katalogu można zamawiać
telefonicznie lub mailowo. Na naszej stronie
internetowej znajduje się również formularz
ułatwiający dokonanie zakupu.

Etykiety na torebki
Aby ułatwić detaliczną dystrybucję herbaty drukujemy
na Państwa życzenie etykiety dla wybranych gramatur
(50g, 100g i 250g). Personalizujemy je według
wskazówek klienta (np. logotyp, nazwa sklepu, dane
teleadresowe). Na każdej etykiecie umieszczamy
również niezbędne informacje o składzie produktu,
zalecanej temperaturze wody i czasie parzenia.

Wsparcie w prowadzeniu sklepu
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dystrybucji
herbaty, którym chętnie się dzielimy. W ramach
współpracy dostarczamy naszym klientom próbki
produktów oraz materiały promocyjne, które pomogą
zwiększyć sprzedaż.

Własne kompozycje
W naszym katalogu można znaleźć blisko 300 herbat.
Jeżeli jednak mają Państwo pomysł na własną
kompozycję - chętnie podejmiemy wyzwanie
i stworzymy nowy produkt.

Gwarancja satysfakcji
Cechą szczególną naszych produktów jest jakość.
Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnego
smakosza i jest gwarancją Państwa satysfakcji.

Ekspresowa realizacja
Zamówienia zawsze wysyłamy niezwłocznie.
Dbamy o to, aby proces dystrybucji odbywał się
błyskawicznie, zapewniając stałą dostępność
produktów w Państwa sklepie.

Wyjaśnienie znaczenia ikon:
czas i temperatura parzenia

naturalny aromat

herbata zimowa

herbata BIO

Czarna
Produkcja herbaty opiera się
na procesach chemicznych
i technologicznych. Wysokiej jakości
susz powstaje dzięki starannej
kontroli wszystkich etapów
produkcji, które zmieniają zielone
liście herbacianego krzewu
w bursztynowy napar.
Już samo zerwanie liści wywołuje oksydację, czyli utlenianie.
W pierwszej fazie liście są rolowane, co sprawia że “rdzewieją”
(podobnie jak jabłko po przekrojeniu), a następnie zostają
wysuszone w wysokiej temperaturze.
W ten sposób powstaje czarna herbata, która od innych gatunków
odróżnia się tym, że w procesie produkcji poddawana jest fermentacji.
Jest zdecydowanie najpopularniejsza i najłatwiejsza w przygotowaniu.
W naszej ofercie znajdują się odmiany, które zaskakują intensywnością
i głębią aromatu.

C E YLO N O P I „ K E NI LWORTH ”

50.111

3–5 min. / 100°C

Smak: mocna herbata o silnym
smaku i aromacie

3–5 min. / 100°C

Smak: zrównoważony napar
i smak

Ceylon OPI „Lumbini”

Duża liczba tipsów podkreśla jej wysoką jakość.

Herbata Assam starannie dobrana i wykonana,
daje zrównoważony napar i smak.

Herbata oddająca prawdziwy charakter regionu
Lumbini. Tworzy gładki, lekko czerwony napar i jest
bardziej aromatyczna niż przeciętny Ceylon.

Smak: mocny i rdzaw y napar

50.355

50.227

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: pełny i ciemnobursztynow y napar

Smak: mała zawartość teiny

Smak: owocow y aromat

Ceylon FBOPFEXS
„New Vithanakande”
Ekskluzywna herbata z Ceylonu, bogata w delikatne
srebrne tipsy o lekko owocowym aromacie.

50.389
3–5 min. / 100°C

Smak: idealnie komponuje się
z dodatkami

Assam TGFOPI „Nudwa”

Ceylon FOP „Candyman” Kandy

China OP Keemun

China FOP Yunnan Gold

Plantacja mieści się w dzielnicy Dibrugarh i zajmuje
powierzchnię 451 hektarów.

Piękny liść i srebrne tipsy.

Herbaty Keemun są produkowane w prowincji
Anhui, najważniejszej herbacianej prowincji Chin.
Herbaty z Anhui charakteryzują się regularnym
liściem o małej zawartości teiny.

Ta herbata jest uprawiana w południowej
prowincji Yunnan, która słynie z łagodnych
herbat z domieszką dymnego aromatu.

50.229

Smak: pełny i mocny

50.390

50.230

3–5 min. / 100°C
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Smak: gładki, lekko
czer wony napar

Assam FTGFOPI „Ambaguri”

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Assam „Malty”

50.115

50.249

50.235

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: delikatny liść o zadziwiająco subtelnym smaku

Smak: aromatyczny i kwiecisty

Herbata Czarna

Herbata Czarna

50.110

50.391
3–5 min. / 100°C

Smak: w ytrawny, gładki z nutą
gor yczki

Ceylon OPI „Kenilworth”

Ceylon „Mulatiyana”

Five O’clock Tea

China Yunnan Golden OP

Plantacja została założona w 1947 roku przez
Anglika, a jej nazwa pochodzi od zamku Kenilworth
w hrabstwie Warwickshire. Dzięki dogodnemu
położeniu w pobliżu prowincji Nuwara Eliya monsun
rocznie przynosi około 4800 mm opadów. Całkowita
wielkość majątku to 602 hektary.

Prawdziwa wizytówka Ceylonu.

W Anglii znana jest również pod nazwą „High Noon
Tea”. Charakteryzuje się aromatycznym, kwiecistym
smakiem. Przygotowywana jest wyłącznie ze
świeżych liści z Darjeelingu oraz Ceylonu. Jest
intensywna ale nie za bardzo, dlatego też idealnie
smakuje ze świeżą grzanką, bułeczką lub pysznym
ciastem.

Najlepsza herbata Yunnanu, nazywana „złotą mgłą”.
Składa się wyłącznie ze złotych tipsów, co nadaje
jej wytrawny, gładki smak z nutą goryczki.
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50.432

3 min. / 100°C

3 min. / 100°C

Smak: lekko kwiecisty,
aromatyczny

Smak: oddający pełen
charakter regionu

Smak: kwiatow y o świeżym
aromacie

Darjeeling TGFOP „Lucky Hill”

Golden Nepal GFOP1

Herbata o lekko cierpkim, ciemnym naparze.

Wysoka jakość w świetnej cenie.

Aromatyczna herbata o charakterze Darjeelingu,
urzeka jej piękny kwiatowy smak.

50.550

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: mieszanka o mocnym
i pełnym aromacie

Smak: świeży smak, złoty
napar

50.025

3–5 min. / 100°C

Darjeeling FTGFOP „Himalaya”

50.480

3 min. / 100°C

Smak: lekko owocow y

Darjeeling FTGFOP1
„Teesta Valley”
First Flush o ładnym liściu i charakterystycznym
smaku dla tej prowincji.

50.592

50.593
3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: zdecydowany
i aromatyczny

Smak: gładki i zbalansowany

English Breakfast

Kenia FOP Golden Tipped

Mieszanka „Wschodniofryzyjska” Rosyjska mieszanka

Mieszanka łamanych herbat indyjskich oraz
cejlońskich.

Znakomita herbata z kenijskiej plantacji. Zawiera
dużo złotych tipsów, ma świeży smak i złoty napar.

Mieszanka herbat z Asamu i Jawy. Jest bardzo
aromatyczna i polecana dla osób ceniących
sobie zdecydowany smak i aromat.

50.588

50.589

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: silny, delikatnie dymny

Smak: lekki, zrównoważony
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50.590

50.596
3–5 min. / 100°C

Smak: silny, o mocnym smaku
dymu

Herbata Czarna

Herbata Czarna

50.412

Mieszanka o gładkim smaku. Idealna do parzenia
w samowarze.

50.598
3–5 min. / 100°C

Smak: łagodny i delikatnie
kwiecisty

Kenia GFOP „Milima”

Gruzińska OP

Taiwan Tarry Lapsang Souchong

Tanzania GFOP Luponde Organic

Liść Kenii przypomina lekkie herbaty z Assamu
z niewielką ilością złotych tipsów. Herbata uprawianana wysokości od 1500 do 2100 metrów n.p.m.

Tradycyjna mieszanka o silnym smaku. Ta herbata
jest również odpowiednia do samowarów. Delikatnie
dymny smak.

Po fermentacji herbata jest suszona nad otwartym
ogniem, gdzie zdobywa swój niepowtarzalny smak.

Gładka czarna herbata o łagodnym smaku. Ogród
o powietrzchni 2000 ha znajduje się w dystrykcie
Njombe w pobliżu gór Livingstone. Kierownik
ogrodu, Pan Mwasamene, jest bardzo dumny z tej
herbaty.
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Smak: w smaku tej herbaty
odnajdziemy akcenty typowe
dla herbat zielonych

Smak: niepowtarzalny,
mleczny aromat

NOWOŚĆ!
3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: aromatyczny,
owocowy, pełny

50.612

NOWOŚĆ!
3–5 min. / 100°C

Smak: gładki, aromatyczny

Oolong Se Chung

Milky Oolong

Ceylon Pothotuwa

Assam Hatidubi Fu Soonga

Herbaty typu Oolong nie przechodzą pełnego
procesu fermentacji tak jak herbaty czarne.
Se Chung ma bardziej delikatny charakter niż inne
Oolongi z prowincji Fujian.

Skład: herbata Oolong

Ogród Pothotuwa został założony w 1928 roku
i znajduje się w dzielnicy Morawak Korale, w pobliżu
miasta Deniyaya. Plantacja została uhonorowana
w 2018 roku przez Stowarzyszenie Eksporterów
Herbaty za wyjątkową jakość. Ceylon Pothotuwa
FBOPFExSp charakteryzuje się bardzo
aromatycznym, owocowym i pełnym smakiem.
Piękne, srebrne listki często nazywane są „nóżkami
pająka”.

Fu Soonga to bardzo popularny rodzaj gotowania
pochodzący z Assamu, w którym młode, zielone
bambusowe łodygi są wypełnione jedzeniem,
a następnie przygotowywane na otwartym ogniu lub
na gorących talerzach. Fu oznacza dmuchanie,
a Soonga oznacza trzcinę. Pomysł producenta
herbaty polegał na wydmuchiwaniu dymu z dzikiego
drewna przez bambusowe laski na liście herbaty
podczas ich produkcji. Rezultat zdecydowanie
należy wypróbować: gładki i aromatyczny Assam
z lekkimi, dobrze zrównoważonymi nutami dymu.

50.605

Najwyższej jakości Oolong z prowincji Fuijan.
Dzięki specjalnemu procesowi produkcji zdobywa
niepowtarzalny, mleczny aromat który pozostaje
wyczuwalny nawet po kilkukrotnym parzeniu.

NOWOŚĆ!

50.608

3–5 min. / 100°C

NOWOŚĆ!
3–5 min. / 100°C

Smak: mocna herbata
o pełnym smaku

Smak: mocny
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50.610

Herbata Czarna

Herbata Czarna

50.601

50.600

Ceylon Pettiagalla

Assam Halmari

Pettiagalla znaczy „kwadratowa skała” i jest
znakiem rozpoznawczym stanu w prowincji
Ratnaputra. Herbata jest jaśniejsza w naparze
o ciekawie mocnym smaku.

Ogród Halmari istnieje od ponad 100 lat. Na 374
hektarach uprawia się tutaj i utrzymuje klasyczne
rośliny herbaty Camelia Assamica. Herbata
charakteryzuje się liśćmi ze złotymi końcami
i aromatyczną, słodową filiżanką z subtelnymi
nutami śliwki, rodzynek i leśnego miodu. Bez
zgorzknienia, ale z mocą dobrej herbaty Assam.
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Puerh

Szlachetna herbata, której produkcja
wymaga czasu i cierpliwości. Intensywny
smak łączymy z dodatkami, które tworzą
bogaty bukiet aromatów.
Puerh jest zwyczajowo nazywana herbatą czerwoną. Nie jest to jednak
dobry sposób na odróżnienie jej od innych herbat, których napar przybiera
podobną barwę (oolong, rooibos, napary owocowe).
Puerh w procesie produkcji jest poddawana fermentacji (przechowuje się ją
w wilgotnych pomieszczeniach pod przykryciem), a ostatnim etapem jest
powolne suszenie, do którego zazwyczaj używa się tylko promieni słonecznych.

C H INA PU E R H M I ODOWY

2–4 min. / 80-90°C

Smak: ziemisty, cierpki

57.001
2–4 min. / 80-90°C

Smak: truskawkow y

57.006

57.007

2–4 min. / 80-90°C

Smak: w ykwintne amaretto

2–4 min. / 80-90°C

Smak: cytr ynow y

China PuErh

China PuErh truskawkowy

China PuErh amaretto

China PuErh lemon

Herbata PuErh najwyższej jakości.

Skład: herbata PuErh, truskawki, aromat

Skład: herbata PuErh, morele, czerwony burak,
aromat

Skład: herbata PuErh, skórka cytryny, aromat

57.015

57.008

2–4 min. / 80-90°C

2–4 min. / 80-90°C

57.002
2–4 min. / 80-90°C

Smak: pomarańczow y

57.003
2–4 min. / 80-90°C

Smak: wiśniowo-rumow y

China PuErh pomarańczowy

China PuErh wiśnie w rumie

Skład: herbata PuErh, skórka pomarańczy,
aromat

Skład: herbata PuErh, wiśnie, aromat

Smak: rozgrzewający cynamon
z nutą jabłek

2–4 min. / 80-90°C

China PuErh pomarańcza z imbirem

Skład: herbata PuErh, jabłko, cynamon, aromat

Skład: herbata PuErh, imbir, skórka pomarańczy,
aromat.

57.022

57.011
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2–4 min. / 80-90°C

2–4 min. / 80-90°C

57.005

Smak: pomarańcza z kremow ymi morelami

China PuErh porzeczkowy

China PuErh fitness

Skład: herbata PuErh, czerwona
porzeczka, czarna porzeczka, aromat

Skład: herbata PuErh, jabłka, dzika róża, trawa
cytrynowa, jagoda shizandry, aromat

2–4 min. / 80-90°C
57.024

Smak: delikatnie żurawinow y

Smak: pomarańcza
z rozgrzewającym imbirem

China PuErh cynamonowy

Smak: połączenie smaku
dwóch porzeczek

57.004

Herbata Puerh

Herbata Puerh

57.000

Smak: orzeźwiająco
grejpfturow y

China PuErh żurawinowy

China PuErh grejpfrutowy

Skład: herbata PuErh, żurawiny,
marchewka, czarny bez, aromat

Skład: herbata PuErh, skórka grejpfruta, mango,
jabłka, aromat

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: mocno waniliowy

NOWOŚĆ!

57.025

3–5 min. / 100°C

Smak: miód z melonem

China PuErh Słodka Wanilia

China PuErh Miodowy

Skład: herbata PuErh, ananas, rodzynki, kruche
orzeszki, liście jeżyn, aromat

Skład: herbata PuErh, ananas, melon, liście jeżyn,
aromat, miód kwiatowy, nagietek, szafran
kanaryjski
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Zielona

To herbata, której najbliżej do pierwotnej
formy herbacianych liści. Dzięki temu
zachowuje pełne właściwości
antyoksydacyjne, które mają zbawienny
wpływ na nasz organizm.
Herbaty czarne i zielone pochodzą z tego samego krzewu. Różni je proces
oksydacji, czyli “rdzewienia”. Zielona herbata po procesie więdnięcia jest
podgrzewana np. parą wodną, co zatrzymuje oksydację liści. Dzięki temu
zachowuje swój kolor, aromat oraz ważne dla organizmu enzymy.
Ostatnim etapem produkcji jest suszenie, które pozwala na pozbycie się
z liści nadmiaru wody i ich bezpieczne przechowywanie.
Zalana gorącą wodą odżywa na nowo.

JA PA N KU K IC H A

51.152

2–3 min. / 80-90°C

2–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatnie cierpki
i zbalansowany

51.169

2–3 min. / 80-90°C

Smak: miękki, ostraw y smak

Smak: pikantny i mocny smak

2–3 min. / 80-90°C

Smak: niezw ykle delikatny

China Yunnan Green

China Chum Mee

China „Lung Ching” 1st grade

China White Hair

Klasyczna zielona herbata z Yunnanu.

Nazwa tej herbaty pochodzi od jej kształtu,
który wygląda jak brwi.

Herbata z długą tradycją w Chinach. Charakteryzuje
się długim, spłaszczonym liściem oraz miękkim
i ostrawym smakiem. Herbata jest tradycyjnie
zaparzana kilka razy.

Herbata uprawiana jest na górskich plantacjach,
które znajdują się ponad 1500 metrów nad
poziomem morza, gdzie warunki naturalne są
prawie doskonałe a ogrody są spowite mgłą prawie
przez cały rok. Czas zbiorów w kwietniu.
Herbata ma delikatny smak i delikatny zapach.

51.154

51.163

2–3 min. / 80-90°C

51.231

2–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatnie gorzki
i pikantny

2–3 min. / 80-90°C

Smak: naturalnie jaśminow y

Smak: świeży, lekko ostr y

51.366
2–3 min. / 80-90°C

Smak: jaśminow y z delikatną
nutą cytrusów

China Gunpowder
Temple of Heaven

China Jasmin

China Sencha Organic

China Jasmin Chung Hao

Skład: zielona herbata, jaśmin

Chińska herbata typu Sencha z certyfikatem BIO.

Herbata ta jest etykietą dużej fabryki herbat
w Hangzhou. Liście dla tej mieszanki są zawsze
zbierane z tej samej plantacji. Ciemnozielone
i mocno zwinięte liście.

Kwiaty jaśminu są zbierane, kiedy zaczynają kwitnąć
i są nakładana na liście herbaty w ciągu nocy.
Herbata szybko wchłania aromat jaśminu,
pozostawiając kwiaty ładne, ale bezużyteczne.
Wszystkie kwiaty, które pozostają w produkcie
końcowym są po prostu dla dekoracji. Ten proces
powtarzany jest kilkukrotnie.

Wyjątkowa herbata dla wielbicieli aromatu jaśminu.
Niezwykle intensywna.

51.165

51.164
2–3 min. / 80-90°C

51.654
1,5–2 min. / 70-80°C

2–4 min. / 80-90°C

Smak: intensy wny, jaśminow y
napar
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51.167

Herbata Zielona

Herbata Zielona

51.141

Smak: charakter ystyczny dla
białych herbat

Smak: w yrazisty, cierpki

China Jasmine Mao Jian Bio

Japan Kokeicha

Biała Małpa

Niezwykle wysokiej jakości zielona herbata z
certyfikatem Bio. Swój niepowtarzalny charakter
zawdzięcza długiemu procesowi aromatyzowania
naturalnym jaśminem dzięki czemu ma intensywny,
jaśminowy napar.

Kokeicha to niezwykle popularna w Japonii herbata
wytwarzana ze sproszkowanej herbaty używanej
do ceremonii. W specjalnym procesie po dodaniu
wody masa przepuszczana jest przez urządzenie
podobne do tego, które wykorzystuje się przy
produkcji makaronu. Kokeicha może być zaparzana
wielokrotnie.

Zielona herbata uprawiana w dystrykcie Siedmiu
Gór w prowincji Jiangxi. Coroczna produkcja jest
limitowana. Sprawia to, że ta herbata zbierana raz
w roku w kwietniu (1st flush) jest prawdziwym
rarytasem.
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51.226

2–3 min. / 80-90°C

2–3 min. / 80-90°C

Smak: łagodny o mocnym
zakończeniu

Smak: silny, słodki aromat

51.240
2–3 min. / 80-90°C

Smak: ciekaw y i niepowtarzalny

2–3 min. / 80-90°C

Smak: bogaty i aromatyczny

Japan Gyokuro Asahi

Japan Green Bancha

Japan Genmaicha „Fudjijama”

Korea Sencha Jeoncha Organic

Nazwa Gyokuro Asahi oznacza „Szlachetna kropla
rosy”. Herbata charakteryzuje się głębokim,
zielonym kolorem i silnym słodkim aromatem. Na
plantacjach, które zajmują się produkcją Gyokuro,
znajdziemy specjalną konstrukcję, która służy do
przykrywania krzewów. Dwa tygodnie przed planowanymi zbiorami herbata zostaje przykryta, co skutkuje zmniejszonym dopływem promieni słonecznych
do liści, które zaczynają produkować więcej chlorofilu oraz mniej garbników. Proces wzrostu liści jest
znacznie spowolniony, co nadaje herbacie mocniejszy smak. Jest to jedna z najlepszych japońskich
herbat.

Często zawiera łodygi. Liście są znacznie
większe niż Sencha a smak Bancha jest łagodny.
Klasyczna herbata na każdy dzień.

Tradycyjne połączenie herbaty Bancha i prażonego
ryżu.

Świetny przykład na to, że najlepsze herbaty
zielone nie muszą pochodzić z Japonii. Piękny,
długi, zielony liść i aromatyczny napar.

51.371
2–4 min. / 80-90°C

51.230

51.233

2–3 min. / 80-90°C

Smak: zbalansowany

Smak: w yraźnie silny i gorzki

Japan Green Sencha

Japan Kukicha

Idealna herbata dla początkujących wielbicieli.
Ma intensywny smak i cytrusowy aromat.

Ta specjalność jest produkowana wyłącznie
w Japonii. Oprócz zielonego liścia tradycyjnej
Sencha, zawiera sporą ilość łodyg, które niesamowicie kontrastują kolorystycznie. Herbata pachnie
intensywnie i jest wyraźnie silna i gorzka.

Smak: słodki, orzechow y smak

Smak: lekko słodki

Japan Sencha Kagoshima

Zielona herbata z Ceylonu o mocno skręconym,
dużym liściu i ciekawym kolorze.

Niezwykle wysokiej jakości specjał z Japonii
o charakterystycznym, płaskim liściu i mocnym
aromacie

2–3 min. / 80-90°C

2–3 min. / 80-90°C

2–3 min. / 80-90°C

Ceylon Dimbula Nuwara Eliya

51.330

51.235

51.373

2–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatna o ciekaw ym
zakończeniu
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51.251

Herbata Zielona

Herbata Zielona

51.228

51.349
2–3 min. / 80-90°C

51.237
2–3 min. / 80-90°C

Smak: zbalansowany
z owocową nutą

Japan Sencha Makinohara

Japan Sencha Kakegawa

Mieszanka różnych Sencha ze wzgórz Makinohara.
Zachwycający ciemny liść o słodkim, orzechowym
posmaku. Delektując się naparem można odczuć
ogromną różnicę pomiędzy tradycyjnymi Sencha
a tymi z najwyższej półki.

Dojrzewa w okolicach miasta Kakegawa.
Do produkcji używa się również trzeciego oraz
czwartego listka z gałązki. Doskonała herbata dla
rozpoczynających przygodę z japońskimi Sencha.

Smak: łagodny, słodki

Smak: nutka gor yczy

Korea OP Jeju Organic

Tanzania GFOP Luponde Organic

Wspaniała herbata o żółto-zielonym naparze
i łagodnym smaku o słodkim zakończeniu.

Wspaniała herbata z Tanzanii. Pochodzi z plantacji
w Luponde. Urzeknie Państwa swoją delikatną nutką
goryczy.
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NOWOŚĆ!

51.357

3–5 min. / 100°C

Smak: połączenie organicznej
Matcha z japońską Genmaicha

3–5 min. / 100°C

Smak: szlachetne drewno
z nutą miodu

Genmatcha

Japan Hojicha Organic

Skład: herbata zielona, prażony ryż, dmuchany ryż,
organiczna Matcha 2%

Herbata powstała dzięki pewnemu kupcowi z Kioto
którego zbiory Bancha groziły zepsuciem.
Zagrożone zapasy zostały uprażone. W taki sposób
odkryto jedną z najpopularniejszych herbat
japońskich, Hojicha. Smak to szlachetne drewno
z nutą miodu. Może być również podana jako
herbata mrożona.

51.359

NOWOŚĆ!

51.360

3–5 min. / 100°C

Smak: intensywny
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NOWOŚĆ!

Herbata Zielona

Herbata Zielona

51.355

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: nuta jeżyny i dębu

Japan Sencha Yabukita

Vietnam OP Organic

Yabutika to najpopularniejsza odmiana japońskich
herbat zielonych. Ta pochodzi ze wzgórz japońskiej
prefektury Kagoshima. Napar o intensywnym
smaku. Mały, równy liść Sencha.

Długi, delikatnie poskręcany liść o jasno zielonym
kolorze. Z pewnością herbata należy do tych
mocniejszych. Lekko wędzony charakter z nutą
jeżyny i dębu.
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Biała

Najdelikatniejsza z herbat
i prawdopodobnie pierwsza,
jaką zaparzono. Jasny napar potrafi
jednak zaskoczyć bogactwem
aromatów, szczególnie w połączeniu
z proponowanymi przez nas dodatkami.
Proces powstawania białej herbaty jest pozornie bardzo prosty,
ponieważ polega wyłącznie na zrywaniu i suszeniu liści. Oba etapy
muszą jednak postępować powolnie i z dużą delikatnością.
Zebrane liście nie mogą być zbyt mocno przetworzone, aby nie pogłębić
procesu oksydacji, który doprowadziłby do powstania herbaty czarnej.

A NA NA S OWA WY SPA

54.240

1,5–2 min. / 70-80°C

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: mocno pobudzające
owoce tropikalne

54.861

1,5–2 min. / 70-80°C

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: orientalne goji
z nutą malin

Smak: tropikalny smak Noni

Smak: lekko słodki

Biała Dama

China Pine Needles

Zapach Tahiti

Malinowe Goji

Skład: herbata biała, rodzynki, ananas, Mate, guarana, catuaba, kwiat pomarańczy, dziewanna, aromat.

Piękna herbata o długim liściu z prowincji Fujian.
Do jej produkcji wykorzystywane są tylko zamknięte
lub częściowo otwarte najdelikatniejsze listki.
Lekko słodki smak o jedwabistym naparze.

Skład: herbata biała, Jiao Gu Lan, skórka
pomarańczy, rumianek, kwiat dziewanny, spiruliny,
aromat.

Skład: herbata biała, owoce goji, rodzynki,
skórka curacao, liście jeżyn, aromat, płatki róży,
kwiaty robinii, kwiat granatu, kwiat malwy, maliny

54.291

54.777

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: delikatnie jaśminow y

China Pai Mu Tan

Cesarska Perła

Pai znaczy biały, a Mu Tan to kwiat Piwoni.
Jasnopomarańczowy napar i duża ilość białych
pączków sprawiają, że ta herbata to najlepsze
połączenie delikatnego smaku i cudownego
aromatu.

Najwyższej jakości listki herbaty są zawijane
razem ze świeżo zerwanym jaśminem i delikatnie
rolowane w małe kulki. Po zaparzeniu listki powoli
rozwijają się, uwalniając aromat jaśminu.

Smak: delikatna czarna
porzeczka

54.870
1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: ananasowokokosowy

Smak: różany z nutą malin

Ananasowa Wyspa

Różana

Skład: herbata biała, herbata zielona, ananas,
aromat, płatki róży

Skład: herbata biała, jabłka, kawałki malin, płatki
róży, czerwone i żółte pączki róży, różowy pieprz,
aromat

54.877

54.888

1,5–2 min. / 70-80°C

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: intensy wne liczi

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

54.815

54.813
1,5–2 min. / 70-80°C

54.865

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: delikatny, kwiecisty
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54.822

Herbata Biała

Herbata Biała

54.110

1,5–2 min. / 70-80°C

Smak: adwokat z truflami

Smak: pomarańcza z limonką

Chillout Tea

Spacer w chmurach

Szampańskie Trufle

Duma Kenii

Skład: herbata biała, mango, liście czarnej
porzeczki, nagietek, aromat

Skład: herbata biała, herbata zielona, herbata
czarna, trawa cytrynowa, płatki róży, kwiat herbaty,
aromat

Skład: herbata biała, aloes, ziarno kakaowca,
migdały, kwiat nagietka, aromat

Skład: jabłka, biała herbata, ananas, winogrona,
banan, kokos, pomarańcze, limonka, czerwona
porzeczka, złote gwiazdki, mango, papaja, aromat,
żurawina, płatki róży
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Czarna
aromatyzowana
Aromatyczne kompozycje, które kryją
w sobie mnóstwo inspiracji.
Aby je wydobyć - wystarczy odrobina
wrzątku. Reszta stanie się sama.
Wystarczą trzy, cztery minuty.
Czarna herbata jest doskonałą bazą do aromatycznych eksperymentów,
a jej pojemność smakowa jest praktycznie nieograniczona.
Połączenie wysokiej jakości herbaty ze starannie dobranymi aromatami
i składnikami gwarantuje wyjątkowe zmysłowe doświadczenia.

S Ł O N Y K A RM E L

52.105

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: intensy wnie anyżow y

52.130

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: delikatnie
truskawkowo-wiśniow y

Smak: przyjemnie ostr y

Smak: czekoladki After Eight

Anyżowa

Black Chai

Czarna Perła

Czekoladowo – Miętowa

Skład: herbata czarna, anyż, aromat

Skład: herbata czarna, kora cynamonowca,
czarny pieprz, anyż gwiaździsty, różowy pieprz,
kakaowiec, korzeń lukrecji, laska wanilii, kardamon

Skład: herbata czarna, nagietek, bławatek,
kwiat słonecznika, kwiat wiśni, aromat

Skład: herbata czarna, ciemna czekolada,
truskawki, płatki róży, mięta, aromat

52.109

52.118

3–4 min. / 100°C

Cynamonowa

Skład: herbata czarna, ciemna czekolada,
truskawki, płatki róży, aromat

Skład: herbata czarna, cynamon, aromat

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: włoskie Amaretto

Smak: maliny w śmietanie

Włoska Robota

Malinka na Torcie

Skład: herbata czarna, ciasteczka Amaretti, migdały,
cynamonowiec, skórka pomarańczy, aromat

Skład: herbata czarna, kokos, aromat, bezy, maliny,
płatki róży

52.123

52.122

52.320

3–4 min. / 100°C

Smak: rozgrzewający cynamon

Belgijskie Truskawki

Smak: różany

52.318

3–4 min. / 100°C

Smak: w ytwornie truskawkow y

30

52.128

52.315

52.880

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: aromatyczna truskawka
spotyka się z brzoskwinią

Czerwone Serduszko

Waikiki

Skład: herbata czarna, pączki róży, aromat

Skład: herbata czarna, cukierkowe serduszka,
aromat

Skład: herbata czarna, pomarańcze, mango, papaja,
truskawki, kwiat słonecznika, trawa cytrynowa,
maliny, czerwona porzeczka, kwiat pomarańczy,
naturalny aromat

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: tropikalna limonka

Chińska Róża

Herbata Czarna Aromatyzowana

Herbata Czarna Aromatyzowana

52.100

Smak: miód z nugatem

Turecki Miód
Skład: herbata czarna, nugat, migdały, aromat
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52.132

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: połączenie mango
i bergamotki

52.149

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: zmysłowa czekolada
z nutą kremowego karmelu

Smak: orzeźwiająca begamotka

Smak: aromatyczny krem
irlandzki

Earl Grey Oriental

Earl Grey

Gwiezdny Pył

Irish Cream

Skład: herbata czarna, bławatek, płatki róży,
kwiat słonecznika, naturalny aromat

Skład: herbata czarna, aromat

Skład: herbata czarna, opiłki czekolady,
kakaowiec, kokos, czerwony pieprz, płatki róży,
aromat

Skład: herbata czarna, czekoladki, kakaowiec,
aromat

52.133

52.134

3–4 min. / 100°C

52.155

3–4 min. / 100°C

52.159

3–4 min. / 100°C

Smak: bergamotka z nutą
jaśminu

Smak: bergamotka z dodatkiem
bławatka

3–4 min. / 100°C
Smak: słoneczny aromat
brzoskwiń doprawiony dużą
ilością imbiru

Smak: rozgrzewająco imbirow y

Earl Grey Imperial

Earl Grey Jaśminowy

Imbirowa

Imbirowa Brzoskwinia

Skład: herbata czarna, bławatek, aromat

Skład: herbata czarna, jaśmin, aromat

Skład: herbata czarna, korzeń imbiru, aromat

Skład: herbata czarna, kosteczki kandyzowanego
imbiru, brzoskwinie, marakuja, kwiat słonecznika,
aromat

52.137

52.135
3–4 min. / 100°C

52.175

52.160

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: orzeźwiająco
grejpfrutow y

Smak: bergamotka z delikatną
nutą lawendy
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52.142

Herbata Czarna Aromatyzowana

Herbata Czarna Aromatyzowana

52.131

Smak: tropikalny z nutą limonki

Smak: owoce leśne

Earl Grey Lawenda

Grejpfrutowa

Książe Persji

Leśna Jagoda

Skład: herbata czarna, lawenda, aromat

Skład: herbata czarna, skórka grejpfruta, liście
jeżyn, aromat

Skład: herbata czarna, herbata zielona, porzeczki,
papaja, kwiat róży, kwiat słonecznika, kwiat malwy,
aromat

Skład: herbata czarna, jeżyny, maliny, liście jeżyn,
aromat
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52.177

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: słodycz brzoskwini,
ananasa i melona

52.219

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: rozgrzewająca
mieszanka przypraw

Smak: cytr yna z nutą owoców

Smak: magicznie tropikalny
z nutą wanilii

Letni Deszcz

Letnia Łąka

Miecz Samuraja

Maharadża

Skład: herbata czarna, aromat, brzoskwinia,
ananas, mango, melon kantalupa, osmantus,
biały i czerwony bławatek

Skład: herbata czarna, ananas, mango, wiśnie,
jabłka, mięta, orzech laskowy, dzika róża, nagietek,
kwiat malwy, kwiat słonecznika, kwiat róży,
naturalny aromat

Skład: herbata czarna, herbata zielona, czarny
pieprz, kardamon, imbir, cynamon, goździki, aromat

Skład: herbata czarna, malina, płatki róży, kokos,
aromat

52.178

52.200

3–4 min. / 100°C

52.227

3–4 min. / 100°C

52.229

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: kruche, kremowe
orzeszki

Smak: delikatnie jabłkow y

Smak: tropikalne mango

Smak: słodkie, różowe wino

Mango

Mały Książę

Orzechowa

Wspomnienia z Toskanii

Skład: herbata czarna, mango, kwiat słonecznika,
aromat

Skład: herbata czarna Darjeeling, jabłko, dzika róża,
hibiskus, rodzynki, cynamon, kwiat słonecznika,
aromat

Skład: herbata czarna, orzeszki, aromat

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy,
papaja, lukrecja, aromat, różowy chaber

52.210

52.881

NOWOŚĆ!

Miodowa

Słony Karmel

Skład: herbata czarna, czerwony burak,
czarna porzeczka, miód, aromat

Skład: herbata czarna, karmelowe czekoladki, sól,
nugat, aromat

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: kremowy karmel
z odrobiną soli

Smak: miodow y

52.244

52.233

3–5 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C
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52.215

Herbata Czarna Aromatyzowana

Herbata Czarna Aromatyzowana

52.176

Smak: połączenie mango
i wanilii

Smak: aromatyczna pigwa

Pigwa

Perła Orientu

Skład: herbata czarna, pigwa, aromat

Skład: herbata czarna, ananas, skórka pomarańczy,
mango, papaja, kwiat słonecznika, kwiat malwy,
aromat
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52.270

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: rozgrzewające
przyprawy

Smak: pieczone jabłko
z migdałami

Smak: truskawkowo–
porzeczkow y

Pieczone Jabłko

Smażone Migdały

Chai Masala

Truskawkowe Serduszko

Skład: herbata czarna, jabłka, goździki,
cynamon, kardamon, aromat

Skład: herbata czarna, cukrowe gwiazdki,
jabłka, migdały, aromat, płatki róży

Skład: herbata czarna, cynamon, imbir, kardamon,
czarny pieprz, goździki, aromat

Skład: herbata czarna, cukierkowe serduszka,
plasterki truskawek, czerwona porzeczka, aromat

52.285

52.286

3–4 min. / 100°C

52.292

52.291

3–4 min. / 100°C

Smak: naturalna i świeża
pomarańcza

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: acerola z kokosem

Smak: wiśniow y

Smak: subtelna wanilia

Sweet Orange

Szeherezada

Wiśniowa

Waniliowa

Skład: herbata czarna, ćwiartki pomarańczy,
skórka pomarańczy, naturalny aromat

Skład: herbata czarna, kokos, drzewo sandałowe,
oset, aromat

Skład: herbata czarna, wiśnie, aromat

Skład: herbata czarna, laska wanilii, aromat

52.317
3–4 min. / 100°C

Smak: słodki syrop klonow y
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52.290

3–5 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: pieczone jabłko
z aromatycznymi przyprawami

NOWOŚĆ!

52.882

52.293

52.881
3–4 min. / 100°C

Smak: miód, pomarańcze
i przypraw y

Herbata Czarna Aromatyzowana

Herbata Czarna Aromatyzowana

52.269

52.294

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: kremowa czekolada
z aromatycznymi wiśniami

Smak: wiśnie z czer wonymi
owocami

Słodki Sen

Miodowy Chai „Ogień i Woda”

Wiśnie w Czekoladzie

Wiśnie w Ogniu

Skład: herbata czarna, orzechy pekan, karmel,
naturalny aromat, bławatek

Skład: herbata czarna, miód pomarańczowy,
cynamon, kardamon, pomarańcze, różowy pieprz,
goździki, chilli

Skład: herbata czarna, czekoladki, kwiat róży,
wiśnie, aromat

Skład: herbata czarna, czerwona porzeczka,
maliny, truskawki, aromat
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3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: czer wona porzeczka
i delikatna żurawina

Smak: pobudzający żeńszeń

59.020

59.010

52.297

3–4 min. / 100°C

Smak: typowo świąteczna
mieszanka

Smak: świąteczny piernik

Żeńszeniowa

Żurawinowa

Piernikowa

Bożonarodzeniowa

Skład: herbata czarna, korzeń żeńszenia, aromat

Skład: herbata czarna, czerwona porzeczka,
marchew, oset, aromat

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy, kakaowiec, cynamon, goździki, kardamon, aromat

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy, migdały,
płatki róży, wanilia, kardamon, goździki, aromat

Polecamy na zimę.

52.310

Polecamy na zimę.

52.883

59.000

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C
Smak: pomarańcza z cynamonem i rozgrzewającymi
przyprawami

Smak: orientalne owoce goji

59.025

3–4 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: rozgrzewające
przypraw y z migdałem

Smak: orzeźwiający i słodki

Źródło Młodości

Adwentowa

Earl Grey Deluxe

Królewskie Święta

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy,
owoce goji, papaja, osmantus, aromat

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy,
jabłko, orzechy, wanilia, aromat

Skład: herbata czarna, pomarańcze, limonki,
aromat, bławatek

Skład: herbata czarna, ananas, migdały, goździki,
cynamon, aromat, krokosz, imbir

Polecamy na zimę.

Polecamy na zimę.

59.005

59.009

3–4 min. / 100°C

59.070

Smak: słodki banan z w ykwintnym cynamonem

NOWOŚĆ!
3–5 min. / 100°C

3–4 min. / 100°C

Smak: świąteczna czekolada
z rozgrzewającymi przyprawami

Smak: świąteczna pomarańcza
z przyprawami

Czekoladowy Grzaniec

Banan w Cynamonie

Pierwsza Gwiazdka

Skład: herbata czarna, świąteczne ciasteczka,
cynamon, goździki, skórka pomarańczy, kwiat róży,
aromat

Skład: herbata czarna, cukier cynamonowy,
winogrona, banan, laski cynamonu, aromat

Skład: herbata czarna, skórka pomarańczy,
cynamon, porzeczki, aromat, płatki róży, migdały,
goździki

Polecamy na zimę.

Herbata Czarna Aromatyzowana

Herbata Czarna Aromatyzowana

52.295

Polecamy na zimę.
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Zielona
aromatyzowana
Wykorzystanie zielonej herbaty jako
podkładu do aromatycznej mieszanki
jest dużym wyzwaniem. My je podjęliśmy,
a wielu zadowolonych klientów uważa,
że nam się udało.
Składniki, które znajdują się w naszych produktach są poddawane
rygorystycznej selekcji. Dobrze wiemy, czego poszukują osoby,
sięgające po zieloną herbatę. Staramy się nie tylko spełnić te oczekiwania,
ale także zaskoczyć wszystkich wymagających smakoszy herbaty
nowymi kompozycjami.

ZI E LO N Y K A RM E L

53.121

1–3 min. / 80-90°C

Smak: żurawinow y

53.135

1–3 min. / 80-90°C

53.139

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: słodka, soczysta
brzoskwinia

Smak: słoneczny ananas

Smak: mocno porzeczkow y

Americana

Sencha Ananasowa

Cesarska Brzoskwinia

Czerwony Smok

Skład: herbata zielona, żurawina,
marchewka, drzewo sandałowe, aromat

Skład: herbata zielona, ananas, plasterki truskawek,
aromat

Skład: herbata zielona, plasterki truskawek,
kwiat słonecznika, aromat

Skład: herbata zielona, czerwona porzeczka,
truskawki, krokosz, aromat

53.512

53.514

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: egzotyczne jagody
53.125

Smak: mango z cytrusami

53.127

1–3 min. / 80-90°C

Smak: cynamonowo-waniliow y

1–3 min. / 80-90°C

Smak: brzoskwiniow y z nutą
owoców cytrusow ych

Babie Lato

Brzoskwiniowy Sad

Skład: herbata zielona, migdały, cynamon, jabłka,
wanilia, aromat

Skład: herbata zielona, ananas, trawa cytrynowa,
marchewka, malwa, jabłko, kwiat słonecznika,
aromat

Moc Jagód

Mango Tango

Skład: herbata zielona, ziarno zielonej kawy, jagody Goji, Mate, aromat, jagody Acai, biały hibiskus,
buraczek

Skład: herbata zielona, ananas, mango, pomarańcze,
aromat, truskawki, nagietek, szafran

53.515

53.505

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: intensy wny jaśmin
z nutą owoców cytrusow ych

Smak: imbir z nutą cytr yny

53.501

NOWOŚĆ!

53.133

3–5 min. / 100°C

Smak: jagody goji i figi

Cytryny w Imbirze Organic

Jaśminowa Rosa

Skład: herbata zielona, imbir, skórka cytryny, aromat, kwiat nagietka

Skład: herbata zielona, bambus, aromat, jaśmin,
chaber, płatki róży

1–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatnie wiśniowa
z nutą nugatu

53.145

53.146

1–3 min. / 80-90°C
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Herbata Zielona Aromatyzowana

Herbata Zielona Aromatyzowana

53.111

Casablanca

Cesarska Wiśnia

Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa, aronia,
jagody goji, rokitnik, figi, aromat

Skład: herbata zielona, hibiskus,
pączki czerwonej i białej róży, aromat

1–3 min. / 80-90°C

Smak: słodki, owocow y

Smak: soczyście cytrusow y

Cytrynada

Egzotyczna

Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa, truskawki,
naturalny aromat

Skład: herbata zielona, herbata PaiMuTan, kwiat
malwy, truskawki, maliny, kwiat róży, ananas,
mango, papaja, aromat
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1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: eleganckie połączenie
owoców egzotycznych

Smak: owoce leśne

53.158

53.156

53.652

1–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatne połączenie
kaktusa i soczystej gruszki

Smak: egzotyczna opuncja

Sencha Starlight

Biała Perła

Kaktusowa

Kaktusowa Gruszka

Skład: herbata zielona, jeżyny, maliny, liście jeżyn,
aromat

Skład: herbata zielona, herbata biała, herbata
czarna, naturalny aromat, skórka pomarańczy,
papaja, mango, ananas, morele, jaśmin, wiśnie,
czerwona porzeczka, truskawki

Skład: herbata zielona, kwiat pomarańczy,
trawa cytrynowa, aromat

Skład: herbata zielona, gruszki, melon,
pączki róży, kiwi, aromat

53.160

53.161

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: orzeźwiający grejpfrut

1–3 min. / 80-90°C

Smak: połączenie cytrusów
i wiśni

Sencha Grejpfrutowa

Japońska Świątynia

Skład: herbata zielona, skórki grejpfruta, aromat

Skład: herbata zielona, kwiat słonecznika,
mango, papaja, wiśnie, aromat

1–3 min. / 80-90°C

Smak: słodka, delikatna brzoskwinia

Smak: cytr ynow y

53.149

53.148

Sencha Lemon

Madam Butterfly

Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa,
skórka cytryny, aromat

Skład: herbata zielona, kwiat słonecznika,
brzoskwinie, aromat

53.165

53.162
1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: ananasow y z cytrusową
nutą

53.150

53.155

1–3 min. / 80-90°C

Smak: wiśniow y

Smak: różowe wino

Moon Star

Monticello

Skład: herbata zielona, kwiat słonecznika,
ananas, papaja, kwiat kaktusa, aromat

Skład: herbata zielona, skórka pomarańczy,
papaja, korzeń lukrecji, bławatek, aromat

1–3 min. / 80-90°C
53.172

53.170

Smak: jagodow y z delikatną
nutą cynamonu

1–3 min. / 80-90°C
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Herbata Zielona Aromatyzowana

Herbata Zielona Aromatyzowana

53.509

Japońska Wiśnia

Jagodowe Marzenie

Skład: herbata zielona, kwiat wiśni, aromat

Skład: herbata zielona, cukier cynamonowy,
zielone rodzynki, pieprz, jagody, bławatek, aromat

Smak: cytr yna z nutą owoców

1–3 min. / 80-90°C

Smak: rozgrzewający imbir
z nutą kojącego miodu

Sencha Milenium

Miodowo–Imbirowa

Skład: herbata zielona, ananas, mango, wiśnie,
jabłka, mięta, orzech laskowy, dzika róża, nagietek,
kwiat malwy, kwiat słonecznika, kwiat róży,
naturalny aromat

Skład: herbata zielona, herbata biała, trawa
cytrynowa, kandyzowany imbir, jabłka, liście malin,
kardamon, aromat, nagietek, mirt cytrynowy
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53.177

1–3 min. / 80-90°C

Smak: malinow y

53.196

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: aromatyczna czarna
porzeczka

Smak: soczyście gruszkowa
z nutą jabłek

53.197
1–3 min. / 80-90°C

Smak: truskawki w szampanie

Malinowe Marzenie

Magiczna Porzeczka

Słodka Gruszka

Szampańska

Skład: herbata zielona, maliny, aromat

Skład: herbata zielona, cukier porzeczkowy,
kwiat lawendy, czarny bez, aromat

Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa,
gruszki, jabłka, bambus, aromat

Skład: herbata zielona, truskawki, aromat

53.200

53.236
1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

53.178

Smak: naturalna i świeża
pomarańcza

53.179

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: silnie miętow y

Smak: orzeźwiająco miętow y

Mięta „Maroko”

Miętowa

Skład: herbata zielona, mięta, aromat

Skład: herbata zielona Gunpowder, aromat

Smak: mocno truskawkow y

Sencha Sweet Orange

Truskawki w Śmietanie

Skład: herbata zielona, ćwiartki pomarańczy,
skórka pomarańczy, naturalny aromat

Skład: herbata zielona, truskawki, aromat

53.288

53.301
1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: truskawkow y z nutą
ananasa

53.193

53.190
1–3 min. / 80-90°C

Smak: smak świeżych owoców

Tropikalne Noce

Tajemniczy Ogród

Skład: herbata zielona, herbata biała, truskawki,
kwiat słonecznika, ananas, aromat

Skład: herbata zielona, ekstra duże kawałki mango
i papai, pączki róży, płatki róży, aromat

1–3 min. / 80-90°C
53.310

Smak: mocno poziomkow y
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Herbata Zielona Aromatyzowana

Herbata Zielona Aromatyzowana

53.174

Smak: subtelna pigwa
z rozgrzewającym imbirem

Poziomkowa

Pigwa z Imbirem

Skład: herbata Gunpowder, truskawki, hibiskus,
aromat

Skład: herbata zielona, skórka pomarańczy,
pigwa, imbir, aromat

1–3 min. / 80-90°C

Smak: adwokatow y

53.330
1–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatnie grejpfrutow y

Wiosenna

Sencha Żeńszeniowa

Skład: herbata zielona, bławatek, oset, kwiat
słonecznika, płatki róży, aromat

Skład: herbata zielona, oset, żeńszeń w proszku,
korzeń żeńszenia, naturalny aromat
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1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: truskawka z nutą
ananasu

59.011

53.499

53.402

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: połączenie żurawiny,
wiśni i truskawek

Smak: delikatna nuta
pomarańczy

Smak: aromatyczna naranjilla

9 Skarbów Chin

Wiśniowo Żurawinowa

Sekret Shaolin

Przysmak Św. Mikołaja

Skład: Sencha, herbata żółta, Gunpowder, Chun Mee,
Pai Mu Tan, Lung Tseng, Linyun White Snow, Pi
Lo Chun, China Oolong, ananas, truskawki, kwiat
słonecznika, aromat

Skład: herbata zielona, herbata czarna Yunnan OP,
jabłka, żurawiny, trawa cytrynowa, pędy bambusa,
stewia, wiśnie, płatki róży, truskawki, czerwony
chaber, aromat

Skład: herbata zielona, herbata biała,
trawa cytrynowa, plasterki pomarańczy, kiwi,
imbir, różowy pieprz, pędy bambusa, płatki
róży, aromat, jaśmin, plasterki miechunki

Skład: herbata zielona, kwiat pomarańczy,
pomarańcza, jabłka, migdały, aromat

53.502

53.405

59.012

3–5 min. / 100°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: granat z porzeczkami

Smak: cynamon z kremową
czekoladą

1–3 min. / 80-90°C

Smak: naturalny aromat goji
i bergamotki

NOWOŚĆ!

Polecamy na zimę.

Herbata Zielona Aromatyzowana

Herbata Zielona Aromatyzowana

53.380

59.018
1–3 min. / 80-90°C

Smak: typowo świąteczna
mieszanka

Skarb Nepalu

Siódme Niebo

Mleczna Droga

Sencha Bożonarodzeniowa

Skład: herbata zielona, owoce goji,
naturalny aromat, płatki róży, kwiat słonecznika,
truskawki, laska wanilii, różowy chaber

Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa,
marchewka, czarna i czerwona porzeczka, owoc
granatu, aromat, bławatek, kwiat granatu

Skład: herbata zielona, cukier cynamonowy,
gwiazdki z białej czekolady, skórka pomarańczy,
kwiat róży, goździki, aromat

Skład: herbata zielona, skórka pomarańczy, migdały,
płatki róży, wanilia, kardamon, goździki, aromat
Polecamy na zimę.

Polecamy na zimę.

53.420

53.415
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3–5 min. / 100°C

1–3 min. / 80-90°C

1–3 min. / 80-90°C

Smak: delikatnie śliwkow y
z cynamonow ym akcentem

53.503

Smak: karmelowy z nutą
cynamonu

Smak: pieczone jabłko
z migdałami

Śliwki w Cynamonie

Migdałowa Mufinka

Zielony Karmel

Skład: herbata zielona, kawałki śliwek,
kora cynamonowca, jabłka, rooibos, cynamon,
aromat, malwa niebieska, czerwony chaber

Skład: herbata zielona, cukrowe gwiazdki,
herbata biała, jabłka, migdały, aromat, płatki róży

Skład: herbata zielona Gunpowder, cynamonowiec,
jabłka, aromat, płatki róży, kwiat słonecznika
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Mieszkanki
owocowe
To dobry sposób na to, aby mieć
zawsze pod ręką nieprzebrane ilości
egzotycznych smaków. Można po nie
sięgać w dowolnej chwili, wystarczy
tylko wybrać kompozycję i porę dnia.
Procesy technologiczne, jakim są poddawane mieszanki owocowe,
pozwalają na zachowanie pełnych aromatów oraz ważnych
składników odżywczych. Mieszanki owocowe od herbat odróżnia
między innymi brak teiny. Dzięki temu mogą być spożywane
bez ograniczeń. Niektóre z naszych propozycji działają rozgrzewająco
w mroźne zimowe dni lub gaszą pragnienie w czasie upałów.

M A NG O M IN T

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: owocow y z nutą
kremowej brzoskwini

58.012

58.011

58.002

5–10 min. / 100°C

Smak: delikatnie różany
z nutą maliny

Smak: czarna porzeczka

Smak: w ykwintnie wiśniow y

Biały Diament

Czarny Las

Czarna Porzeczka

Czerwona Róża

Skład: jabłka, biały hibiskus, kryształki cukru,
kokos, perełki z cukru, aromat, jaśmin, biały chaber,
rumianek, biały pieprz, białe pączki róży

Skład: hibiskus, winogrona, wiśnie, migdały,
czarny bez, krokosz, aromat

Skład: hibiskus, rodzynki, czarna porzeczka, aromat

Skład: hibiskus, rodzynki, czarny bez, kwiat róży,
aromat

58.014

58.013
5–10 min. / 100°C

58.320

NOWOŚĆ!

58.240

3–5 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: leśna jagoda

Smak: łagodny, owocow y

5–10 min. / 100°C

Smak: połączenie maliny,
truskawki i żurawiny

Smak: rozgrzewające
grzane wino

Grzane Wino

Very Berry

Skład: jabłka, skórka pomarańczy, cynamonowiec,
anyż gwiaździsty, cząstki pomarańczy, goździki,
pimento

Skład: winogrona, hibiskus, żurawiny, czarny bez,
aromat, maliny, truskawki, czerwona porzeczka,
czerwony chaber

Hibiskus

Jagodowa

Skład: duży liść hibiskusa

Skład: hibiskus, rodzynki, jagody, czarny bez, aromat

58.018

58.015
5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: rozgrzewający likier
z owoców aronii

Smak: mocno malinowa

58.009

58.008
5–10 min. / 100°C

Malina

Likier Aroniowy

Skład: hibiskus, rodzynki, ananas, maliny, aromat

Skład: hibiskus, jabłka, owoc aronii,
winogrona, pączki róży, aromat

5–10 min. / 100°C

Smak: winogronowo–
żurawinow y z nutą cytrusów
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Mieszanki Owocowe

Mieszanki Owocowe

58.001

Smak: grejpfrut z pomarańczą

Cytrusowa Żurawina

Dolce Vita

Skład: winogrona, żurawiny, cukierkowe gwiazdki,
jabłka, owoc rokitnika, aromat

Skład: jabłka, winogrona, papaja, skórka
pomarańczy, marchewka, trawa cytrynowa,
duże kawałki pomarańczy, naturalny aromat,
nagietek

58.020

58.019
5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: wiśniowo–
marcepanowo–cynamonow y

Smak: intensy wne połączenie
truskawki i kiwi

Madagaskar

Magiczna Noc

Skład: hibiskus, jabłka, dzika róża, truskawki,
liście truskawek, kiwi, kwiat dziewanny, aromat

Skład: hibiskus, dzika róża, jabłka, skórka
pomarańczy, kokos, migdały, ananas, bławatek,
aromat
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58.035

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: orzeźwiające
połączenie mango i mięty

Smak: tropikalna Pina Colada

Mango Tango

Mandarynka z Imbirem

Pina Colada

Mango Mint

Skład: ananas, mango, kawałki pomarańczy,
aromat, truskawki, nagietek, szafran

Skład: jabłka, gruszki, figi, daktyle, skórka
pomarańczy, ćwiartki pomarańczy, imbir,
witamina C, naturalny kwasek cytrynowy, aromat

Skład: dzika róża, hibiskus, ananas, jabłko,
skórka pomarańczy, kokos, aromat

Skład: jabłka, ananas, papaja, trawa cytrynowa,
jagody goji, mięta, pączki róży, aromat

58.040

58.039
5–10 min. / 100°C

58.061

58.051

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C
Smak: bogaty, lekko
alkoholow y, idealny do
przyrządzenia wspaniałego
ponczu

Smak: morele i brzoskwinie
w śmietanie

Smak: soczyste wiśnie
w zalewie

5–10 min. / 100°C

Smak: jabłko z nutą owoców
egzotycznych

Nalewka Dziadka Jacka

Owoc Miłości

Poncz Babuni

Światło Gwiazd

Skład: hibiskus, żurawiny, czarny bez, wiśnie,
aromat

Skład: hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy,
jabłko, nagietek, kwiat słonecznika, aromat

Skład: hibiskus, rodzynki, jabłko, czarny bez,
skórka pomarańczy, figi, daktyle, migdały, cytryna,
aromat

Skład: hibiskus, jabłko, dzika róża, pomarańcza,
cytryna, kwiat słonecznika, malwa, aromat

58.046

58.044
5–10 min. / 100°C

Smak: orientalne połączenie
mango i papai

58.064

58.062

5–10 min. / 100°C

Smak: koszyk pełen leśnych
owoców
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NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: w yśmienity imbir
i słodka mandar ynka

Smak: niezw ykle intensy wne
mango i cytrusy

58.325

58.050

5–10 min. / 100°C

Smak: wiśnie zanurzone
w rozgrzewającym rumie

Mieszanki Owocowe

Mieszanki Owocowe

58.022

5–10 min. / 100°C

Smak: wiśnia z nutą banana

Owocowy Ogród

Orientalna

Wiśnie w Rumie

Wiśniowo–Bananowa

Skład: hibiskus, dzika róża, jabłka, czarny bez,
jeżyny, liście jeżyn, truskawka, porzeczki, maliny,
aromat

Skład: hibiskus, czarny bez, ananas, porzeczki,
papaja, nagietek, mango, aromat

Skład: hibiskus, rodzynki, ananas, wiśnie, aromat

Skład: hibiskus, rodzynki, banany, ananas, aromat
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5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: tropikalna guawa
z czer wonymi owocami

Smak: mocno żurawinow y

58.104

58.103

58.070

Smak: truskawka, gujawa
i mnóstwo gruszek

Smak: słodka pomarańcza
i soczysta gruszka

Żurawinowe Fantazje

Tropikalny Sad

Sycylijska Gruszka

Truskawka–Gujawa

Skład: jabłka, rodzynki, hibiskus,
marchewka, źurawiny, aromat

Skład: jabłka, hibiskus, guawa, rodzynki, skórka
pomarańczy, mięta pieprzowa, trawa cytrynowa,
dzika róża, aromat, truskawki, maliny, jeżyny

Skład: gruszki, ćwiartki poamarańczy, skórki
pomarańczy, kwiat słonecznika, naturalny kwasek
cytrynowy, witamina C, aromat

Skład: gruszki, plasterki truskawek, kwiat
słonecznika, kwiat róży, trawa cytrynowa, aromat

5–10 min. / 100°C

Smak: orzeźwiające połączenie
cytrusów

55.300

58.101

58.100

59.204

3–5 min. / 70°C

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

Smak: rozgrzewająca mieszanka przypraw

Smak: połączenie słodkiej
gruszki i imbiru

Smak: rozgrzewająca mieszanka przypraw i owoców

Cytrusowa Gruszka

Imbirowa Gruszka

Yoga Tea

Zimowy Sekret

Skład: gruszki, hibiskus, trawa cytrynowa, kawałki
cytryny, czerwony pieprz, skórka cytryny, aromat

Skład: gruszki, papaja, imbir, czerwony pieprz, płatki
róży, naturalny kwasek cytrynowy, witamina C,
aromat

Skład: cynamon, imbir, kardamon, goździki, czarny
pieprz

Skład: daktyle, ekstra duże kawałki kiwi, winogrona,
kokos, czerwony pieprz, skórka pomarańczy,
kardamon, goździki, płatki róży, aromat
Polecamy na zimę.

58.102

58.314

Smak: pomarańcza z gujawą

59.001

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C

5–10 min. / 100°C
Smak: pomarańcza z cynamonem i rozgrzewającymi
przyprawami

Smak: egzotyczne połączenie
kaktusa i gruszki

Mieszanki Owocowe

Mieszanki Owocowe

58.065

58.313
5–10 min. / 100°C

Smak: rabarbar z owocami

Czysta Rozkosz Organic

Kaktusowa Gruszka

Adwentowa Owocowa

Rabarbarowy Sorbet

Skład: jabłka, ananas, dzika róża, pestki dyni,
mango, marchewka, naturalny aromat, lukrecja,
nagietek

Skład: gruszki, melon, pączki róży, kiwi, naturalny
kwasek cytrynowy, witamina C, aromat

Skład: jabłka, hibiskus, dzika róża, skórka
pomarańczy, orzechy, wanilia, aromat

Skład: jabłka, biały hibiskus, marchewka, granat,
duże kawałki jabłek, jagody goji, buraczek,
rabarbar, liść jeżyn, bławatek

Polecamy na zimę.
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58.330

3–5 min. / 100°C

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: rozgrzewające migdały
z cynamonem

Smak: kandyzowane jabłko

Migdały w Cynamonie

Zakochane Jabłka

Skład: jabłka, cynamonowiec, rodzynki, papaja,
ananas, migdały, kokos, buraczek, aromat, prażona
kukurydza

Skład: jabłka, daktyle, rodzynki, hibiskus,
cukierkowe serduszka, kolorowe pianki, dmuchany
ryż, pączki róży, cynamonowiec, aromat

58.333

NOWOŚĆ!

58.340

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

3–5 min. / 100°C

Smak: jabłkowe wino
z przyprawami

Smak: połączenie mango
i kurkumy

Jabłkowy Cydr

Mango Indigo

Skład: jabłka, imbir, dzika róża, cynamon, plasterki
jabłek, korzeń lukrecji, pomarańcza, aromat,
goździki, pimento, żurawina, naturalny aromat

Skład: jabłka, ananas, mango, papaja, kurkuma,
aromat, figi

58.343

Mieszanki Owocowe

Mieszanki Owocowe

NOWOŚĆ!

58.328

NOWOŚĆ!

59.098

3–5 min. / 100°C

NOWOŚĆ!
3–5 min. / 100°C

Smak: świąteczna
pomarańcza z przyprawami

Smak: mocno wiśniowy

Wisienka na torcie

Pierwsza Gwiazdka

Skład: ananas, papaja, mango, smoczy owoc,
aromat, maliny, żurawina, wiśnie

Skład: jabłka, hibiskus, skórka pomarańczy, dzika
róża, cynamon, porzeczka, aromat, płatki róży,
migdały, goździki
Polecamy na zimę.

58

59

Rooibos
Źródło siły i witalności docenione przez
najstarszy lud świata, który zamieszkuje
region Południowej Afryki. Bogate
walory smakowe i brak zawartości
kofeiny sprawiają, że czerwony krzew
to coś więcej, niż alternatywa dla
herbaty.
Na skalę przemysłową rooibos uprawiany jest od niespełna stu lat,
ale jego właściwości już od wieków wykorzystują plemiona Buszmenów,
które zamieszkują afrykańskie pasmo górskie Cederberg.
Prozdrowotne walory czerwonego krzewu są potwierdzane przez badania
i dowodzą, że jest to roślina o wyjątkowych możliwościach.
Z klasyczną herbatą rooibos łączy sposób produkcji, który opiera się
na utlenianiu. Ususzone igły czerwonego krzewu są poddawane
fermentacji i suszeniu. Niefermentowana odmiana to rooibos zielony,
który ma bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

M A NDA R Y NK A I M BI R

3–5 min. / 90–100°C

3–5 min. / 90–100°C

Smak: pełny, silny

56.840

3–5 min. / 90–100°C

3–5 min. / 90–100°C

Smak: mandar ynka
z rozgrzewającym imbirem

Smak: tropikalny ananas
z nutą wanilii

Smak: pełny, silny

Rooibos Organic

Rooibos Tea

Rooibos Ananasowy

Rooibos Mandarynka z Imbirem

Rooibos z uprawy organicznej z certyfikatem Bio.

Skład: rooibos

Skład: herbata Rooibos, ananas, mango, papaja,
kokos, płatki róży, kwiat słonecznika, szafran,
jaśmin, bławatek, wanilia, aromat

Skład: rooibos, imibr w kostkach, papaja, skórka
pomarańczy, płatki róży, granulat pomarańczowy,
aromat

56.817

56.822

3–5 min. / 90–100°C

Smak: marcepan z jabłkami

56.899

56.880

3–5 min. / 90–100°C

3–5 min. / 90–100°C

Smak: naturalnie cytrusow y

3–5 min. / 90–100°C

Smak: naturalnie miodow y

Smak: kremow y, lekki

Rooibos Viktoria

Rooibos Khalahari

Green Rooibos

Honeybush

Skład: rooibos, dzika róża, migdały, jabłka, hibiskus,
kiwi, aromat

Skład: herbata rooibos, kawałeczki czekolady,
trawa cytrynowa, bławatek, naturalny aromat

Skład: liście ostrokrzewu

Skład: liście miodokrzewu

56.829
3–5 min. / 90–100°C

Smak: intensy wnie owocow y
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56.839

56.890

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: egzotyczny kaktus
z gruszkami

56.010
3–5 min. / 90–100°C

Smak: wykwintnie truskawkowy

Rooibos

Rooibos

56.801

56.802

56.895

NOWOŚĆ!

3–5 min. / 100°C

Smak: rozgrzewający cynamon
z nutą wanilii

Rooibos Manhattan

Kaktusowo Gruszkowy

Rooibos Truskawki w Szampanie

Cynamonowa chmurka

Skład: rooibos, papaja, marakuja, korzeń lukrecji,
aromat

Skład: Rooibos, pączki róży, figi, naturalny aromat,
kiwi, liście jeżyn

Skład: rooibos, kawałki truskawek, granulat malin,
czarna porzeczka, wrzos, aroma

Skład: Rooibos, cynamon, imbir, aromat, kwiat
wrzosu, amarant, bambus, słodkie ziele, kardamon,
różowy pieprz, naturalny aromat
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Mate
Czy da się połączyć lecznicze
właściwości naparu z przyjemnymi
doznaniami smakowymi? Nasze
propozycje, które znajdują się w tej
części katalogu, są dowodem na to,
że taki kompromis jest możliwy.
Mate, czyli susz otrzymany z ostrokrzewu paragwajskiego od kilku lat
cieszy się rosnącą popularnością w naszym kraju.Tam, skąd pochodzi,
otoczony jest niemal kultem, a jego sposób podania jest prawdziwą
ceremonią. Wśród naszych propozycji znajdują się także
wieloskładnikowe mieszanki, które sprawiają, że codzienne picie mate
będzie przyjemnym rytuałem dla zmysłów.
Funkcjonalne herbaty posiadają właściwości lecznicze, które udało nam się
zamknąć w smakowych kompozycjach. Tak dobrze znane rośliny,
jak rumianek, babka, szafran czy lukrecja, znane są ludzkości od dawna.
Napar z korzeni, liści czy owoców stanowił często jedyną formę leku
na powszechne dolegliwości. Dziś coraz chętniej sięgamy po to,
co pochodzi z natury i polskiej tradycji.

O CZ YS Z C Z E NI E I EN ERG I A

55.143

3–5 min. / 70°C

Smak: kwiecisty, pełny

3–5 min. / 70°C

Smak: słodki melon
i pikantność papr yki

55.240
15–20 min. / 100°C

Smak: cierpki, delikatnie słodki

3–5 min. / 100°C

Smak: odświeżający ogórek
z miętą

Mate Green

Mate Bella Morena

Lapacho Red Tea Matto Grosso

Oczyszczenie i Energia

Skład: liście ostrokrzewu paragwajskiego

Skład: palone liście Yerba Mate, melon kantalupa,
papryka, osmantus, aromat

Kora lapacho z upraw na granicy Argentyny i Brazylii.

Skład: świeży ogórek, liście jeżyn, trawa cytrynowa,
marchewka, jagody acai, jabłka, aromat, płatki róży,
figi

55.144

Smak: cytrusow y

60.514

55.146

3–5 min. / 70°C

3–5 min. / 70°C

Smak: cytrusowa z nutą
opuncji

5–10 min. /100°C

Smak: napar o smaku poziomkowo-malinow ym.

60.523
5–10 min. /100°C

Smak: napar o smaku brzoskwinia – mango – pomarańcza

Mate Salida del Sol

Mate Kaktusowa

Na Spokojny Wieczór

Na Dobry Początek Dnia

Skład: liść mate, trawa cytrynowa, aromat

Skład: liść mate, osmantus, trawa cytrynowa, aromat

Dziurawiec łagodzi objawy depresji i działa
uspokajająco. Reguluje również poziom serotoniny,
co jest odczuwalnej jako poprawa samopoczucia.
Melisa łagodzi bóle głowy i działa rozkurczowo na
żołądek i jelita.

Werbena pomaga w stanach wyczerpania organizmu,
rozjaśnia umysł oraz wspomaga trawienie. Melisa
pobudza wydzielanie soku żołądkowego, łagodzi
napięcie nerwowe.

Skład: jabłka, melisa, dziurawiec zwyczajny, liście
malin, korzeń lukrecji, aromat, malinowy granulat,
niebieska malwa
55.147

Smak: delikatnie cytrusow y

Skład: melisa, liście czarnej porzeczki, dzika róża,
jabłka, mięta, hibiskus, werbena cytrynowa, aromat,
bławatek

55.155

3–5 min. / 70°C
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NOWOŚĆ!

60.592

Mate / Funkcjonalne

Mate / Funkcjonalne

55.142

3–5 min. / 70°C

Smak: pobudzająco
grejpfrutow y

Mate IQ

Mate Grejpfrutowa

Skład: herbata Yerba Mate, liście ginkgo,
guawa, skórka pomarańczy, kwiat pomarańczy,
guarana, kwiat malwy, aromat

Skład: herbata Mate, duże kawałki grejpfruta,
czerwony bławatek, naturalny aromat
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60.547

5–10 min. /100°C

5–10 min. /100°C

Smak: napar o smaku
tymianku i anyżu.

Smak: napar o smaku cytrusowo-rumiankow ym.

Na Dobry Sen

Na Bolące Gardło i Kaszel

Wrzos jako środek lekarski stosuje się przy schorzeniach dróg moczowych, chorobach nerek i przewodu
pokarmowego. Przeciwdziała również bezsenności.
Rumianek działa uspokajająco, rozkurczowo
i przeciwzapalnie.

Prawoślaz pobudza wydzielanie śluzu, ułatwiając
odkrztuszanie. Ma właściwości przeciwzapalne
i łagodzi podrażnienia. Tymianek zawiera olejki
eteryczne, flawonoidy oraz witaminę C.
Obok działania wykrztuśnego wykazuje również
właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne
oraz ułatwiające trawienie.

Skład: melisa, wrzos, mięta, rumianek, kwiat
pomarańczy, liście czarnej porzeczki, aromat

Mate / Funkcjonalne

Mate / Funkcjonalne

60.531

Skład: kwiat limonki, ziarno anyżu, tymianek,
prawoślaz lekarski, liście jeżyn, liście ostróżki,
lepczyca, bławatek niebieska malwa

60.555

60.590

5–10 min. /100°C

5–10 min. /100°C

Smak: napar o smaku
miodowo-anyżow ym.

Na Złą Pogodę

Witalność

Babka lancetowata ma silne działanie przeciwzapalne, pomaga w zapaleniach oskrzeli. Znana jest
również z kojącego działania na bolące gardło
i wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych.

Skład: jabłka, liście jeżyn, anyż, koper włoski, liście
malin, liście truskawek, dzika róża, liście orzecha laskowego, nagietek, kwiat słonecznika, płatki
róży, liście babki lancetowatej, dziki bez, liście
melisy, aromat, mięta pieprzowa, hibiskus, skórka
pomarańczy.

Skład: liście jeżyn, anyż, koper włoski, liście malin,
liście truskawek, dzika róża, liście orzecha laskowego, kwiat nagietka, kwiat słonecznika, babka lancetowata, płatki róży, jabłka, melisa, mięta, aromat
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Smak: czer wone owoce z miętą
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Akcesoria

Herbata lubi być dobrze traktowana.
Tylko wtedy, gdy zapewnimy jej
odpowiednie warunki podczas
przechowywania, parzenia czy
serwowania - odwdzięczy się bogatym
aromatem i pełnią właściwości.
Oferujemy szeroki wybór filtrów, zaparzaczy, torebek, puszek
i innych akcesoriów niezbędnych do prowadzenia herbaciarni.

ZA PA RZ ACZ E I Ł Y ŻECZK A

Akcesoria

Akcesoria

Cukier i Przetwory

66.811

66.595

66.912

66.908

66.388

66.905

66.912 Cukierki „Wschodniofryzyjskie”

Na bazie ekstraktu z herbaty
o kremowym smaku
66.908 Cukierki „Na złą pogodę”

Ręcznie wykonane, najwyższej jakości
cukierki na bazie wyciągów z ziół
i herbaty
66.905 Imbir kandyzowany

Opakowanie: 5 kg
66.356 Cukier brązowy

Opakowanie: 10 kg
66.357 Cukier biały

Opakowanie: 10 kg
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66.810

66.356

66.372

66.387

66.357
66.589

66.590

66.610

66.611

66.595 Stewia

Info: Pięćdziesiąt razy mocniejsza niż cukier.
Prawie nie ma kalorii, jest przyjazna dla zębów.
Stanowi całkowicie naturalną podstawę
słodzenia bez cukru.
Opakowanie: puszka 200 g
66.811 Chai Latte Indra organic

Skład: cukier trzcinowy, odtłuszczone mleko
w proszku, serwatka w proszku, ekstrakt czarnej
herbaty 2%, aromat, sól, przyprawy
Opakowanie: puszka 250 g
66.810 Chai Latte Mumbai organic

Skład: cukier trzcinowy, odtłuszczone mleko
w proszku, serwatka w proszku, ekstrakt czarnej
herbaty 2%, aromat, sól, przyprawy
Opakowanie: puszka 250 g

66.372 Cukier na patyku z miodem

długość 110 mm, opakowanie: 100 szt.
skład: cukier, naturalny kolor i aromat
66.387 Cukier na patyku brązowy

zapakowany w folię, długość 165 mm
66.388 Cukier na patyku biały,

zapakowany w folię, długość 165 mm

66.589 Cukier w granulkach Cytrynowy

Opakowanie: 1 kg
66.590 Cukier w granulkach Truskawkowy

Opakowanie: 1 kg
66.610 Cukier w granulkach Toffee-Karmel

Opakowanie: 1 kg
66.611 Cukier w granulkach Imbirowy

Opakowanie: 1 kg
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Akcesoria

Filtry

70.111

70.016

70.023

70.032

70.112

70.251

70.252

70.188

70.008

70.015

70.022

70.020

70.014

70.021

70.019

70.111 Zaparzacz "Jajko", średnica: 55 mm

70.015 Filtr z przykrywką, czarny L. średnica 80 mm

70.112 Zaparzacz "Jajko", z ociekaczem,

70.022 Filtr z przykrywką, czerwony L. średnica 80 mm

średnica: 40 mm
70.188 Zaparzacz "Jajko", średnica: 37 mm

70.020 Filtr z przykrywką, zielony L. średnica 80 mm

70.122

70.103

70.209

70.140

70.601

70.102

70.009

70.101

70.100

70.014 Filtr z przykrywką, czarny M. średnica 70 mm
70.021 Filtr z przykrywką, czerwony M. średnica 70 mm

70.016 Filtr papierowy M, na około 1100 ml,

opakowanie: 100 szt.
70.023 Filtr papierowy S, na około 800 ml,

opakowanie: 100 szt.
70.032 Filtr papierowy XS, na około 250 ml,

opakowanie: 100 szt.
70.251 Filtr papierowy XXL, na około 2000 ml,

opakowanie: 50 szt.
70.252 Filtr papierowy XS, z uchwytem,

na około 250 ml, opakowanie: 100 szt.

70.019 Filtr z przykrywką, zielony M. średnica 70 mm

70.008 Bambusowa miotełka to Matcha długość: około 100 mm
70.601 Herbata Matcha w puszce 40 g

70.061

70.009 Łyżeczka bambusowa, długość: 160 mm
70.209 Japońska czarka do Matcha
70.103 Zaparzacz "Łyżeczka", średnica: 35 mm, długość: 155 mm
70.122 Zaparzacz "Serce", średnica: 45 mm, długość: 145 mm
70.100 Zaparzacz "Szczypce", średnica: 45 mm, długość: 150 mm
70.101 Zaparzacz "Szczypce", średnica: 50 mm, długość: 165 mm
70.102 Zaparzacz "Szczypce", średnica: 65 mm, długość: 175 mm
70.140 Zaparzacz "Szczypce", średnica: 75 mm, długość: 180 mm
70.061 Termometr w drewnianej obudowie, długość: 170 mm
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70.275

70.274

70.273

70.272

70.223

70.142

70.206

Akcesoria

Akcesoria

70.276

70.272 Sitko z bambusowym uchwytem,

średnica: 55 mm
70.273 Sitko z bambusowym uchwytem,

średnica: 60 mm
70.274 Sitko z bambusowym uchwytem,

średnica: 64 mm
70.136

70.195

70.275 Sitko z bambusowym uchwytem,

średnica: 68 mm
70.276 Sitko z bambusowym uchwytem,

średnica: 72 mm
70.144

70.145

70.681

70.106 Zaparzacz, średnica: 45 mm
70.107 Zaparzacz, średnica: 50 mm
70.108 Zaparzacz, średnica: 65 mm
70.135 Zaparzacz, średnica: 75 mm
70.106

70.107

70.108

70.135

70.151

70.136 Zaparzacz, średnica: 60 mm
70.141 Zaparzacz, średnica: 75 mm
70.186 Zaparzacz "Serce", średnica: 55 mm
70.187 Zaparzacz "Serce", średnica: 70 mm
70.195 Zaparzacz, średnica: 60 mm

70.001 Filtr bawełniany, rozmiar S.
70.186

70.187

70.141

średnica 70 mm. długość 130 mm.
70.002 Filtr bawełniany, rozmiar M.

70.194

70.152

średnica 90 mm. długość 130 mm.
70.003 Filtr bawełniany, rozmiar L.

średnica 110 mm. długość 130 mm.
70.004 Filtr bawełniany, rozmiar XL.

średnica 90 mm. długość 155 mm.

70.223 Zaparzacz "Ornament" z ociekaczem, średnica: 55-70 mm
70.142 Zaparzacz "Liść herbaty", średnica: 60 mm
70.206 Zaparzacz składany z ociekaczem, średnica: 95 mm
70.144 Sitko, średnica: 75 mm
70.145 Sitko, średnica: 65 mm
70.681 Sitko Słońce, księżyc, gwiazdy", średnica: 55 mm
70.194 Sitko, średnica: 65 mm

70.003

70.004

70.002

70.001

70.151 Szufelka "Elegance", na około 100 g, dł. 215 mm
70.152 Szufelka "Elegance", na około 50 g, dł. 185 mm
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Akcesoria

70.153

70.333

70.620

70.133

70.682

70.621

70.623

70.622

70.099

70.098

70.333 Zaparzacz "Magic Tea Maker", objętość: 500 ml

Info: Idealne rozwiązanie dla pasjonatów herbaty.
Dzięki specjalnej budowie filtra jesteś w stanie
przygotować wyjątkowy koktajl. Wystarczy dodać

70.153 Zaparzacz, średnica 35 mm, dł. 70 mm

70.621 Calabase "Natural", średnica: około 7 cm
70.682 "Czajniczek", średnica 55 mm,

owoce, syrop lub wino oraz kostki lodu.

70.099 Sitko bambusowe z podwójnym uchwytem,
70.133 Wyłapywacz kropel,

70.620 Bombilla, długość: 180 mm
70.621 Bombilla, długość: 180 mm
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70.620 Calabase "Nero", średnica: około 7 cm

długość 70 mm, średnica 65 mm
Sitko bambusowe z pojedyńczym uchwytem,
70.098 długość 70 mm, średnica 65 mm
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Puszki

25.037

25.042

25.041

25.038

25.043

25.040

25.044

25.039

25.045

25.049

25.048

25.046

25.190

25.184

25.182

25.047

25.185

25.181
25.738

25.737

25.736

25.741

25.742

25.743

25.037 Puszka "Mandala", pojemność: 20 g

25.040 Puszka "Czajniczek", pojemność: 20 g

25.184 Puszka "Round biała", pojemność: 80 g

25.736 Puszka "Syrenka", pojemność: 20 g

25.038 Puszka "Mandala", pojemność: 100 g

25.041 Puszka "Czajniczek", pojemność: 100 g

25.190 Puszka "Round czarna", pojemność: 80 g

25.737 Puszka "Syrenka", pojemność: 100 g

25.039 Puszka "Mandala", pojemność: 120 g
25.042 Puszka "Letnia Łąka", pojemność: 20 g

25.738 Puszka "Syrenka", pojemność: 200 g
25.048 Puszka "Lizzie", pojemność: 20 g

25.182 Puszka "Kwadrat biała", pojemność: 100 g

25.049 Puszka "Lizzie", pojemność: 100 g

25.185 Puszka "Kwadrat czarna", pojemność: 100 g

25.043 Puszka "Letnia Łąka", pojemność: 100 g
25.044 Puszka "Letnia Łąka", pojemność: 120 g

25.741 Puszka "I love my tea", pojemność: 20 g
25.742 Puszka "I love my tea", pojemność: 100 g

25.181 Puszka "Biała", pojemność: 100 g

25.743 Puszka "I love my tea", pojemność: 200 g

25.045 Puszka "Confetti", pojemność: 20 g
25.046 Puszka "Confetti", pojemność: 100 g
25.047 Puszka "Confetti", pojemność: 120 g
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25.535

25.537

25.548

25.536

25.749

25.538

25.547

25.539

25.563

25.562

25.430

25.431

25.432

25.433

25.434

25.435

25.439

25.440

25.441

25.442

25.443

25.444

25.445

25.446

25.447

25.448

25.449

25.450

25.451

25.452

25.453

25.750

25.540

25.565

25.543

25.564

25.751

25.544

25.752

25.535 Puszka "Herbaciana Podróż", poj.: 100 g

25.548 Puszka "Szczęśliwy kubek", poj.: 100 g

25.430 Puszka "Czapki", poj.: 20 g

25.445 Puszka "Habena", poj.: 20 g

25.536 Puszka "Herbaciana Podróż", poj.: 50 g

25.547 Puszka "Szczęśliwy kubek", poj.: 50 g

25.431 Puszka "Czapki", poj.: 50 g

25.446 Puszka "Habena", poj.: 50 g

25.432 Puszka "Czapki", poj.: 100 g

25.447 Puszka "Habena", poj.: 100 g

25.433 Puszka "Pierwsza gwiazdka", poj.: 20 g

25.448 Puszka "Stella", poj.: 20 g

25.434 Puszka "Pierwsza gwiazdka", poj.: 50 g

25.449 Puszka "Stella", poj.: 50 g

25.435 Puszka "Pierwsza gwiazdka", poj.: 100 g

25.450 Puszka "Stella", poj.: 100 g

25.439 Puszka "Mały miś", poj.: 20 g

25.451 Puszka "Ratio", poj.: 20 g

25.440 Puszka "Mały miś"", poj.: 50 g

25.452 Puszka "Ratio"", poj.: 50 g

25.441 Puszka "Mały miś", poj.: 100 g

25.453 Puszka "Ratio", poj.: 100 g

25.749 Puszka "Pigi", poj.: 20 g

25.563 Puszka "Czarna róża", poj.: 100 g

25.750 Puszka "Pigi", poj.: 100 g

25.562 Puszka "Czarna róża", poj.: 50 g

25.537 Puszka "Route Des Thes", poj.: 100 g

25.565 Puszka "Mix", poj.: 100 g

25.538 Puszka "Route Des Thes", poj.: 50 g

25.564 Puszka "Mix", poj.: 50 g

25.539 Puszka "Liście", poj.: 100 g

25.751 Puszka "Kyla", poj.: 20 g

25.540 Puszka "Liście", poj.: 50 g

25.752 Puszka "Kyla", poj.: 100 g
25.442 Puszka "Flaming", poj.: 20 g
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25.543 Puszka "Kwiat wiśni", poj.: 100 g

25.443 Puszka "Flaming"", poj.: 50 g

25.544 Puszka "Kwiat wiśni", poj.: 50 g

25.444 Puszka "Flaming", poj.: 100 g
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25.795

25.746

25.747

25.748
25.793
25.794

25.813

25.812

25.811

25.810

25.816

25.815

25.814

25.746 Puszka "Ed", poj.: 20 g

25.810 Puszka "Maroc", poj.: 20 g

25.793 Puszka "Srebrna", poj.: 20 g

25.814 Puszka "Sir Nelton's", poj.: 20 g

25.747 Puszka "Ed", poj.: 100 g

25.811 Puszka "Maroc", poj.: 50 g

25.794 Puszka "Srebrna", poj.: 100 g

25.815 Puszka "Sir Nelton's", poj.: 50 g

25.748 Puszka "Ed", poj.: 125 g

25.812 Puszka "Maroc", poj.: 100 g

25.795 Puszka "Srebrna", poj.: 125 g

25.816 Puszka "Sir Nelton's", poj.: 100 g

25.813 Puszka "Maroc", poj.: 200 g
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Torebki
19.504

19.006
19.505
19.003

19.109

19.106

19.101

19.201

19.301

19.102

19.202

19.303

19.103

19.203

19.303

19.104

19.204

19.304

19.105

19.205

19.305

19.117

19.217

19.317

19.004

19.111

19.107

19.108

19.112

19.110

19.025

19.003 Zapięcie do torebki złote, 110 mm.

opakowanie: 1000 szt.
19.004 Zapięcie do torebki białe, 110 mm.

opakowanie: 1000 szt.
19.006 Zapięcie do torebki złote, 30 mm.

opakowanie: 1000 szt.

19.101 Czarna 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.104 Zielona 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.504 Torebka do herbaty "Rożek", 180x310 mm

19.201 Czarna 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.204 Zielona 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.505 Torebka do herbaty "Rożek", 180x370 mm

19.301 Czarna 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.304 Zielona 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.102 Bordowa 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.105 Niebieska 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.202 Bordowa 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.205 Niebieska 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.302 Bordowa 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.305 Niebieska 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.103 Biała 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.117 Złota 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.203 Biała 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.217 Złota 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.303 Biała 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.317 Złota 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.106 "Max kolor zielona", 100 g, trójwarstwowa

19.213

19.107 "Max kolor niebieska", 100 g, trójwarstwowa
19.108 "Max kolor fioletowa", 100 g, trójwarstwowa
19.109 "Max kolor różowa", 100 g, trójwarstwowa
19.110 "Max kolor czerwona", 100 g, trójwarstwowa
19.111 "Max kolor szara w kropki", 100 g,

19.025 Zapięcie do torebek w postaci naklejki,

Działa do 10 razy, 40x25 mm,
rolka 1000 szt.

trójwarstwowa
19.111 "Max kolor niebieska w kropki", 100 g,

19.213 Eco, 100 g, szara, papierowa

trójwarstwowa
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19.608

19.607

19.606

19.420

19.520

19.620

19.421

19.521

19.621

19.425

19.422

19.523

19.623

19.420 Czarna mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.520 Czarna mat 100 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.620 Czarna mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.421 Bordo mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.521 Bordo mat 100 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.621 Bordo mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki

19.423

19.523

19.525

19.773

19.772

19.748

19.426

19.526

19.626

19.623

19.424

19.524

19.624

19.422 Biała mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.522 Biała mat 100 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.622 Biała mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.423 Zielona mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.523 Zielona mat 100 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.623 Zielona mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki

19.606 Torebka "Cello" 50 g, 55x30x175 mm
19.607 Torebka "Cello" 100 g, 70x40x210 mm

19.424 Niebieska mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki

19.608 Torebka "Cello" 250 g, 80x50x250 mm

19.524 Niebieska mat 100 g, trójwarstwowa

19.425 Aniołek mat 50 g, trójwarstwowa

19.624 Niebieska mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
z zamknięciem w postaci naklejki

z zamknięciem w postaci naklejki

19.525 Aniołek mat 100 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki

19.426 Szara mat 50 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
19.773 Brązowa mat 50 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.526 Szara mat 100 g, trójwarstwowa

19.772 Brązowa mat 100 g, błyszcząca, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki

19.748 Brązowa mat 250 g, błyszcząca, trójwarstwowa

19.626 Szara mat 250 g, trójwarstwowa

z zamknięciem w postaci naklejki
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Ogólne warunki współpracy

Zakres stosowania przedstawionych warunków
Współpraca biznesowa z naszymi klientami odbywa się na zasadach zawartych
w niniejszym regulaminie, za wyjątkiem indywidualnie ustalanych warunków współpracy.

Zamówienia i dostawa
Standardowo realizacja zamówienia odbywa się w terminie do dwóch dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia. Termin ten może się wydłużyć
w zależności od wielkości zamówienia i dostępności produktów w magazynie.
Transport odbywa się za pomocą firmy spedycyjnej pod wskazany
przez kontrahenta adres. Ewentualne dodatkowe koszty transportu są doliczane do faktury.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000 zł brutto pokrywamy koszty transportu.

Minimalne zamówienia i ceny
Ceny podane w katalogu nie zawierają podatku VAT i mogą ulec zmianie.
Herbaty pakowane są w torby aluminiowe o pojemności 1 kg.
Na specjalne zamówienie pakujemy herbaty również w torby 50, 100,
250 i 500 gramów. Kawy dostarczamy w opakowaniach 0,5 oraz 1 kg.

Rabaty i terminy płatności
Rabaty i terminy płatności ustalane są indywidualnie z każdym klientem.
Współpracę z nowymi klientami rozpoczynamy od płatności gotówką lub
za pobraniem, dalsza współpraca przebiega na warunkach wzajemnie ustalanych.
Zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki po terminie płatności, który znajduje się na fakturze.
Na produkty z działu Akcesoria nie oferujemy rabatów, za wyjątkiem
indywidualnie ustalanych jednorazowych upustów.

Gwarancja jakości i zwroty
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty stanowiły wyznacznik
jakości na rynku. Zapewniamy jednak możliwość zwrotu zakupionego
towaru w terminie do 7 dni od dnia sprzedaży. Przy dostawach prosimy
zwracać szczególną uwagę na paczki oznaczone etykietą „ostrożnie szkło”.
Jeżeli zauważą Państwo oznaki uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera
otworzyć przesyłkę i upewnić się, że wszystkie produkty są całe i nieuszkodzone.

Konstantego Maciejewicza, 83-050 Bąkowo
tel./fax 58 691 09 14
tel. kom. 660 519 737
ambertea@wp.pl
www.ambertea.pl

