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Vážený zákazníku,

je tomu právě rok, co jsme uvedli do provozu distribuční středisko 
v Tečovicích. Stalo se tak za minutu dvanáct. V naší centrále  
ve Slušovicích totiž nebylo k hnutí, zboží bylo umístěno nejen  
ve skladech, ale i přilehlých kontejnerech a někdy i na chodbách. 
Tomu je naštěstí konec. S touto změnou jakoby se vyčistily i naše 
hlavy, najednou je více inspirace. 

Nová energie v žilách nám pomohla i při tvorbě katalogu.  
V evolučním tempu jsme dopilovali některé kroky z minulosti, 
zároveň ale nasadili několik odvážných novinek. V pěstitelských 
zemích bylo většinou zachováno stabilní prostředí a kurzové výkyvy 
byly minimální, což se pozitivně projevilo na tvorbě cen.  Výjimkou 
je Rooibos, neboť Jižní Afriku postihlo v době sklizně mimořádné 
sucho, které bohužel mělo za následek růst cenové hladiny  
v desítkách procent.

Leitmotivem nové sezóny se znovu stává Matcha. V sortimentu 
najdete vedle zcela nových druhů z Japonska také Matchu 
korejskou a čínskou. Všechny jsou v bio podobě, prémiové kvalitě  
a navíc balené jak do 30 gramových plechovek, tak 1,5 gramových 
porcí. Pro přípravu studeného nápoje je k dispozici Matcha shaker, 
a také cenově výhodná čínská miska. Také v pochutinách najdete 
stopu po tomto čaji - čokoládu s jeho příchutí. V Indii jsme pečlivě 
vyhledávali na plantážích, které se v našem sortimentu objevují 
buď poprvé, nebo jsme je nabízeli před delší dobou. Tím dochází 
ke zpestření indické nabídky. Nového dodavatele jsme zvolili na Srí 
Lance – znatelně se zkvalitní základ pro aromatizování černých čajů, 
vracíme se k zelenému jasmínovému Ceylonu a poprvé přicházíme 
s místním oolongem. Našli jsme renomovaného pěstitele černých 
čajů ve Rwandě. Relace kvality dvou místních čajů a jejich ceny je 
skvělá. Raritou jsou dvě novinky z Koreje – černý čaj a oolong, oba 
pocházející z první sklizně. Doušek pro opravdové labužníky. Mezi 
několika novými čínskými čaji vyniká Wu Yi Rou Gui Oolong a Milk 
Jin Xuan Oolong. Zatímco chuť prvního z nich se nese v nádechu 
skořice, chuť druhého se line v jemné mléčné notě. Žádný z nich 
ovšem není aromatizován ani ochucen, jde jen o přírodní chuťový 
náznak. 

V Japonsku jsme se vedle zmíněného čaje Matcha letos zaměřili  
na kvalitní Senchu a vybrali Honoku a bio Kinomi.

Nabídku bylin obohatí šest funkčních směsí a pět nových monodrog. 
U aromatizovaných novinek znovu zůstáváme na počtu šestnáct 
– vždy čtyři pro jednotlivá roční období. Výrazně převažuje užití 
přírodního aroma, kvalitních a vizuálně přitažlivých komponentů, 
mezi kterým se poprvé zaskví kurkuma. Novinky v oblasti kávy 
pocházejí hned z pěti zemí: Tanzanie, Nikaragua, Guatemala, 
Kostarika a Rwanda. Pochoutkou jsou kávová zrna Salvador honey 
balená v mléčné čokoládě. Pokud jde o sekci káv aromatizovaných, 
tady jsme vsadili na oříšky a vybrali tyto kombinace: Macadamia-
čokoláda a Pistácie-med. V množství nových položek příslušenství 
se znovu objevuje OXALIS design (Hodina jógy, Strom radosti, 
Skřítek). Určitou zvláštností je porcelánová konvice s filtrem zvaná 
Karlovarský příbor, která obohatí možnosti alternativní přípravy 
kávy. Označení asort bylo zrušeno – dózy nebo hrnky se mohou 
objednávat jednotlivě. Zcela nově byl postaven úsek dárkových 
balení – zjednodušená nabídka je přehledná a moderní.

Vedle tvorby katalogu doznal život firmy v posledních měsících 
několika posunů. Maloobchodní síť výrazně nabobtnala – poměr 
mezi vlastními a franšízovými jednotkami je v srpnu 2016 vzácně 
vyrovnaný – 29:29. Další prodejny budou otevřeny na podzim. 

Společnost postoupila do finále soutěže Franšíza roku a umístila 
se v nejlepší pětici mezi franšízovými systémy v ČR. Od června 
jsme držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu IFS Food verze 6  
na vyšší úrovni pro všechny procesy spojené s výrobou kávy.  
V oblasti bezpečnosti a kvality potravin jde o jeden z nejvyšších 
standardů. V létě byl zakoupen stroj na produkci porcovaného 
čaje Matcha. Další expanze probíhá v exportu. OXALIS vystavoval  
na veletrhu čaje a kávy v Krakově a Hamburku a na podzim otevírá 
trhy v Indii a Iránu.

Naše firma je sice věkem stále ještě mladá, zase ale o kousek 
dospělejší. Doufáme, že každou novou produktovou skladbou 
přinášíme dávku větší zralosti a že to bude znát i v tomto případě. 
Ať Vám i Vašim zákazníkům přinášejí naše nové nápady radost  
a potěšení.

Petr Zelík, OXALIS, spol. s r.o.
Slušovice, srpen 2016
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přírodní aroma bez aroma - čaj neobsahuje 
přidané aroma

počet nálevů produkt ekologického  
zemědělství

výrobek s vlastním designem  
OXALIS novinka

řada OXALIS PREMIUM do vyprodání zásob

vyrobeno z porcelánu  
Fine bone china zrnková káva

vhodné do myčky na nádobí mletá káva

zimní čaj, káva ® obchodní značka je 
patentově chráněna

vyrobeno v České republice * baleno po 0,5 kg

ručně malovaný výrobek ** baleno po 0,25 kg

Velkoobchodní cena bez DPH (Kč).

Doporučená maloobchodní cena  
je včetně DPH (Kč).

50871 0,45 l 72,-
Doporučená maloobchodní cena 149,-

Pozor, nepřehlédněte význam  
označení (9), (2) a (1) u malých balení  

čajových a kávových položek.  

Kódy v objednávce zadávejte  
včetně příslušného označení.

Např.: Babiččina zahrádka, 80 g - 900018

Přihlášení na e-shop:  přihlašovací jméno = Vaše zákaznické číslo na faktuře  
   heslo = IČO Vaší firmy 

a) standardní - vyhledání položky, zadání požadovaného množství, případně počet 
etiket k vybranému čaji či kávě (není nutné) nebo druh štítku (není nutné). Po té 
vložíte do košíku a pokračujete výběrem dalšího sortimentu

b) „rychloobjednávka“ - po přihlášení, klikněte na pole rychloobjednávky, dále již 
doplníte pouze kód produktu bez nul na začátku (např. 18, nikoli 0018) potvrdíte 
na symbol þ poté zadáte požadované množství, případně etikety a visačky. Přidáte 
další řádek a zadáte další kód produktu. Pro skončení přidejte jeden prázdný řádek  
a klikněte na rychle objednat, kde Vás systém navede do košíku.

Je možné kombinovat i oba způsoby současně.

Pro tuto možnost objednávky používejte elektronický formulář, který obdržíte  
na požádání na e-mailové adrese: objednavka@oxalis.cz včetně velmi jednoduchého 
postupu na jeho vyplnění.

Faxovou objednávku vyplňte na tiskopis (kopii tiskopisu), který naleznete uvnitř  
katalogu. K rukám: expediční sklad.

Využijete-li telefonní záznamník pro objednávku, postupujte následujícím způsobem:  

1. nadiktujte své ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO, případně adresu doručení, pokud je odlišná  
od sídla společnosti

2. uveďte ČÍSELNÝ KÓD POLOŽKY po jednotlivých číslicích
3. požadované MNOŽSTVÍ daného sortimentu
4. počet ETIKET 
5. počet ETIKET NA VISAČKU (s cenou; bez ceny)
6. na závěr KONTAKTNÍ INFORMACE na zodpovědnou osobu

Poštovní objednávku vyplňte na tiskopis (kopii tiskopisu), který naleznete uvnitř 
katalogu. K rukám: expediční sklad

E-shop:

E-mail:

Fax:

Telefon:

Poštou 
na adresu:

www.oxalis.cz

objednavka@oxalis.cz

577 127 115

577 900 170 
nebo

733 122 018

OXALIS, spol. s r. o.
Tečovice 352

763 02 Zlín 4 – Malenovice

VYSVĚTLIVKY

JAK OBJEDNAT?

U produktů, u nichž to vyžaduje legislativa, jsou výživové údaje 
uvedeny ke dni 13. 12. 2016  na webových stránkách www.oxalis.cz

mailto:objednavka@oxalis.cz
http://www.oxalis.cz/
mailto:objednavka@oxalis.cz
http://www.oxalis.cz/


ČAJE PRAVÉ

černé čaje
zelené čaje
oolong – polofermentované čaje
oolong – polofermentované aromatizované čaje
žluté čaje
bílé čaje
bílé čaje aromatizované 
OXALIS PREMIUM
kvetoucí čaje
černé čaje aromatizované
raritní čaje aromatizované
zelené čaje aromatizované
BonThé
Oxabag - sypané čaje trochu jinak
ledové čaje souhrnně
vánoční čaje souhrnně 



ČAJ je vedle vody nejrozšířenějším nápojem na světě. Každý den ho pijí lidé ve všech 
kou tech světa. Pro někoho je to zkrátka jen osvěžující nápoj, který slouží k uhašení žízně, 
pro jiného celá filozofie spojená s přesně stanovenou přípravou a někdy i dosti složitými 
obřady.

Slovo „čaj“ pochází z čínštiny a dnes zní dosti podobně v mnoha jazycích. V zemích, kam  
se tento nápoj dostal po moři, se název podobá anglickému „tea“. V němčině se nazývá 
„Tee“, ve francouzštině „thé“, v italštině „té“. V zemích, do nichž byl přinesen po souši, je 
jeho název podobnější čínskému „čcha“, v Indii, arabských a slovanských zemích se nazývá 
„čaj“.

Slovem „čaj“ by se měl označovat pouze nálev z lístků čajovníku. Často se však říká „čaj“ 
nálevu z mnoha jiných rostlin. Vhodnější by bylo používat pro něj označení „čaji podobný 
nápoj“.

Čistý, neboli pravý čaj, pochází z keřů čajovníku, které se pěstují především v Asii, Africe, 
Jižní Americe a Austrálii, v Evropě se pěstuje pouze na Azorách. Podle způsobu zpracování 
lze čaje rozdělit na zelené, černé, bílé, oolongy a Pu-Erh a čaj žlutý, který je specialitou 
čínských provincií Anhui, Sechuan a Hunan.

Čaj představuje napříč všemi kontinenty oblíbenou pochutinu a také populární a dostupný 
léčivý a povzbudivý prostředek. Zároveň je však významnou součástí kultury a historie 
mnoha národů. V Říši středu se čajovník pěstuje zhruba dva a půl tisíce let, a patří tak mezi 
nejstarší pěstované rostliny na světě. 
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ČERNÉ ČAJE
Černé čaje nejlepší kvality se stejně jako zelené připravují z prvních dvou lístků a výhonku. Sklizené listy se suší na roštech 
12 – 18 hodin.  Po zavadnutí čajovníkových lístků dochází k jejich svinování a uvolňování buněčné šťávy. Jedině tak je možná 
následná fermentace/oxidace. Mění se při ní barva čajových lístků ze zelené na měděnou a uvolňují se látky, které význam-
ně ovlivňují chuťové vlastnosti čaje. Tyto látky jsou z velké části rozpustné jen v horké vodě, proto se černé čaje, na rozdíl  
od zelených, zalévají právě vroucí vodou. Fermentace zároveň prodlužuje trvanlivost čaje. 

Podle velikosti listů se černé čaje rozdělují na listové, zlomkové (Broken), drcené (Fannings) a práškové (Dust). Listové čaje, 
které jsou většinou prodávány jako volně sypané, tvoří pouze okolo 2 % světové čajové produkce.

Černý čaj obsahuje velké množství různých látek, které ovlivňují jeho vůni, chuť, barvu i působení na lidský organismus. 
Mezi nejvýznamnější patří kofein, který je zastoupen v průměru 4 %. Kofein tlumí únavu, zlepšuje koncentraci a paměť  
a pomáhá využívat tuk jako zdroj energie, kofein také napomáhá dýchacímu a kardiovaskulárnímu systému – rozšiřuje 
tepny a uvolňuje hladké svalstvo.

INDIE
Čaj v Indii se pěstuje teprve od začátku 19. století. Dnes se zde produkuje zhruba třetina celkové světové sklizně a indické čaje 
patří mezi nejkvalitnější na světě. Čajovníkové plantáže indického subkontinentu jsou typické pro oblasti tropického Assamu, 
Darjeelingu s plantážemi až do výšky 2500 metrů nad mořem, Sikkimu, Dooars nebo hornatého a deštivého Nilgiri.

(9)20201 Assam OP Blend 1

Směs assamských čajů - silná a vydatná.

(9)20237 Assam Dikom TGFOP 1

Zahrada Dikom leží v srdci čajové oblasti Assam. Je jednou z nejstarších zahrad v povodí řeky Brahmaputry. Název jí dali 
místní lidé Bodo-Kacharies, když zjistili, že kvalita zdejší vody je jedinečná -  chutná příjemně nasládle a hladce. Di v jejich 
jazyce označuje právě vodu. Pravidelně svinuté černé lístky tohoto čaje dávají po zalití nálev plné nasládlé vůně a chuti 
připomínající turecký med.

(9)20239 Assam Gingia TGFOP1 Cl NEW 1

Zahrada Gingia leží na severním břehu řeky Brahmaputra. Její historie sahá do roku 1926. Je známá produkcí vysoce 
kvalitních ortodoxních čajů. Pravidelně svinuté, černohnědé lístky s občasnými zlatavými tipsy vytvářejí nálev mahagonové 
barvy. V chuti dominuje lesní med a arónie, v závěru se objevují lehké tóny ostružin.

(9)20203 Assam Mangalam BPS Cl 1

Lístky jsou zpracovány do drobných granulek. Velmi tmavý, mahagonový nálev, výrazně sladová až krémová vůně i chuť, 
která je plná a krátká. Vydatný čaj, skvělý s mlékem. 

(9)20161 Darjeeling Goomtee Oriental White First Flush 1

Malebná čajová zahrada Goomtee se rozprostírá v nadmořské výšce 1000 - 2000 m v údolí Kurseong. Její počátky se datují 
do roku 1899. Pravidelné, větší zelené a hnědé lístky se stříbřitými tipsy dávají po zalití vznik průzračnému nálevu světle 
žluté barvy. Delikátní chuť v sobě skrývá sladké meruňky a dozrávající vlašské oříšky.

(9)20165 Darjeeling Jungpana FTGFOP1 CH Spl First Flush NEW 1

Zahrada Jungpana leží v odlehlém koutu oblasti Darjeeling ve výšce 900 – 1400 m n. m. Obklopují ji borové lesy a horské 
potoky a vytváří tak „ostrov v horách“. Je jednou z nejhůře přístupných zahrad. Po zalití čajových lístků získáme nálev s chutí 
i vůní meruněk, broskví a jemnými tóny lučního medu a kopřiv.

(9)20103 Darjeeling FTGFOP 1 First Flush 1

Směs čajů první sklizně z různých zahrad Darjeelingu. Květnatá vůně, zlatý nálev.

(9)20166 Darjeeling Margarets Hope FTGFOP1 Cl First Flush NEW 1

Původně tato zahrada nesla jméno Bara-Ringtong. V roce 1927 ji její majitel přejmenoval na památku své dcery Margaret, 
která toto místo milovala. Převážně čínské čajovníky rostou ve výšce 915 – 1830 m n. m. Ve vůni i chuti nálevu lze rozpoznat 
jemnou kyselost sušených šípků postupně se rozvíjející do vyzrálých mirabelek.

(9)20163 Darjeeling Oaks FTGFOP1 Ch First Flush LIMITED 1

Čajová zahrada Oaks se rozprostírá na prudkých svazích nedaleko obce Sonada, přibližně v polovině proslulé železniční 
dráhy mezi městy Darjeeling a Kurseong. Pravidelné zelené až světle hnědé lístky vytvářejí průzračný žlutý nálev. V chuti  
i vůni dominují mladé vlašské ořechy doprovázené lehkou notou červených hroznů.
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KEŇA
První čajové keříky zasadili bílí osadníci v roce 1903 jako experiment v Limuru, oblast Kiambu. Produkce se pomalu zvyšovala 
a čaj začal být důležitým ekonomickým přínosem pro zemi. Tak v roce 1964 vznikla organizace Kenya Tea Development 
Authority (KTDA), která sdružovala drobné farmáře s cílem více podpořit pěstování čaje. V současné době se čaj pěstuje 
zejména v keňských horách ve výšce od 1520 do 2750 m n. m. Většina čajových lístků se zpracovává metodou CTC  
pro následnou výrobu porcovaných čajů. Menší množství tvoří výroba ortodoxních čajů, které pak putují do celého světa.

(9)21312 Kenya OP Kangaita 1

Tento keňský čaj je produkcí čajové továrny Kangaita, která byla založena v roce 1965. Továrna leží na jižním svahu masivu 
Mount Kenya ve výšce 2036 m n. m. s nádherným výhledem na zasněžené vrcholky hor.  Pravidelné černé lístky s občasnými 
zlatavými tipsy dávají po zalití čirý nálev hnědé barvy. V chuti i vůni čaje objevíte pomeranče s jemnými tóny santalového 
dřeva.

(9)20156 Darjeeling Sungma SFTGFOP1 Ch Classic Inbetween LIMITED 1

Vznik této zahrady se datuje do roku 1863 - 1868. V roce 1934 zemětřesení zničilo továrnu v zahradě Sungma a tak došlo 
ke sloučení dvou zahrad Sungma a Turzum. Nepravidelně svinuté zelené až tmavě hnědé lístky vytvářejí po zalití osvěžující 
nálev s chutí sladkého manga a banánů.

(9)20167  Darjeeling Giddapahar FTGFOP1 CH Spl. Inbetween NEW 1

Relativně malá čajová zahrada Giddapahar leží ve výšce okolo 1400 m n. m., v blízkosti města Kurseong. Vznikla v roce 
1881 a část její rozlohy stále pokrývají původní čínské čajovníky. Nálev tmavě okrové barvy vytváří jemnou a nasládlou vůni. 
V chuti dominují neloupané mandle, v dochuti se objevují bílé hrozny.

(9)20168 Darjeeling Oaks SFTGFOP1 CH Second Flush NEW 1

Čajová zahrada Oaks se rozprostírá na prudkých svazích nedaleko obce Sonada. Patří mezi nejstarší zahrady v této oblasti. 
Po zalití čajových lístků získáme nálev s vůní i chutí lískových oříšků a kakaových bobů.

(9)20400 Nilgiri 1

Nilgiri - země modrých hor na jihu Indie. Pravidelně svinuté černé lístky vytvářejí po zalití tmavě hnědý nálev. Vůně připomíná
zralý ananas, v chuti dominují šťavnaté pomeranče a mandarinky, v závěru se objevuje jemná medová nota.

KOREA
Černý čaj se v Korei začal produkovat za dynastie Ming kolem 16. století. Přáním tehdejšího císaře bylo, aby byl čaj připravován 
pouze z celých lístků, nikoli z pomletých, jak tomu bylo v dřívější historii. Samotný rozvoj sušení čajových lístků vedl postupně 
k produkci různých druhů čajů, mezi které patřil i čaj černý. Sběr čajových lístků na výrobu černých čajů z první sklizně 
probíhá na konci dubna, z druhé sklizně na konci června. 

(9)21315 BIO Hannam Black First Flush NEW 1

Korejský černý čaj z první sklizně pocházející z čajové zahrady Hannam. Skvělý terroir i kultivar dávají čaji specifickou chuť, 
která nemá na světě ekvivalent. Nepravidelně svinuté černohnědé lístky vytvářejí po zalití nálev světle hnědé barvy a lehce 
citrusové vůně. V chuti dominují vlašské oříšky, v závěru zralé pomeranče.

(9)20239
Assam Gingia TGFOP1 Cl

(9)20165 
Darjeeling Jungpana  

FTGFOP1 CH Spl First Flush

(9)20166 
Darjeeling Margarets 

Hope FTGFOP1 Cl First Flush

(9)20167
Darjeeling Giddapahar 

FTGFOP1 CH Spl. Inbetween

od 1. 10. 2016
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NEPÁL
Toto himálajské království patří mezi nejmladší producenty čaje. Většina čajů se zde zpracovává ortodoxní metodou  
při dodržení moderních ekologických standardů. Nepálský čaj je díky vlhkému počasí bohatý na antioxidanty a svým 
charakterem se podobá čaji z Darjeelingu.

(9)20304 Golden Nepal FTGFOP1 First Flush 1

Vysokohorský čaj ze střechy světa, je silnější než v sousedství položený Darjeeling, obsahuje velké množství zlatých tipsů 
(pupenů).

(9)20313 Nepal Ilam STGBOP1 LIMITED 1

Čaj z oblasti Ilam nacházející se ve výšce okolo 1500 m n. m. Počátek pěstování čaje se zde vztahuje již k roku 1863. 
Drobnější lístky tvoří žlutooranžový nálev s jemnou chutí, připomínající hrušku máslovku.

(9)20318 Nepal Kanyam SFTGFOP1 First Flush NEW 1

Zahrada Kanyam leží v nejvyšší části oblasti Ilam ve výšce 1800 m n. m. Na 200 hektarech produkuje 125 tisíc kg kvalitního 
ortodoxního čaje. V chuti i vůni nálevu objevíte sladkost lučního medu, která přechází do chuti zralých angreštů.

(9)21318
Nepal Kanyam 

SFTGFOP1 First Flush

CEYLON
Klimatické podmínky pro pěstování čaje na Srí Lance jsou obzvláště příznivé. Cejlonské čaje se dělí podle nadmořské výšky 
pěstování na Low Grown (nížinné, méně než 650 m n. m.), Medium Grown (střední, mezi 650 a 1300 m n. m.) a High 
Grown (vysokohorské, více než 1300 m n. m.) Nejdůležitějšími pěstitelskými oblastmi jsou Nuwara Eliya, nejvýše položená 
pěstitelská oblast, odkud pochází nejjemnější čaj, a Dimbula – zdejší suché lednové a únorové počasí podporuje růst čajů 
nejvyšší jakosti.

(9)20524 Ceylon BOP1 Blend NEW 1

Vydařená směs černých čajů z oblasti Ruhuna. Ve vůni i chuti nálevu ucítíte zralé banány a kakaové boby, v dochuti jemné 
citrusové tóny.

(9)20522 Ceylon Uva CTC BP1 1

Granulovaný čaj z vysokohorských oblastí regionu Uva, která leží v srdci Srí Lanky. Metodou CTC byly čajové lístky zpracovány 
do pravidelných kuliček. Tmavě hnědá barva nálevu se sladkou až medovou vůní. Vyvážená a plná medová chuť je v závěru 
obohacena o tóny pomeranče a mandarinky.

(9)20502 Ceylon OP Dimbula Uduwela 1

Čaj pocházející z plantáže o nadmořské výšce 1400 m. Velké, dlouhé, mírně svinuté lístky vytvářejí světle hnědý nálev s chutí 
zralých jablek.

(9)20500 Ceylon OP Nuwara Eliya 1

Čaj byl sklízen v nadmořské výšce 2100 m. Pravidelně svinuté, tenké lístky dávají po zalití hnědý až oranžovohnědý nálev. 
V chuti nalezneme jemnější ovocnou chuť s dominantními třešněmi.

(9)20168 
 Darjeeling Oaks  

SFTGFOP1 CH Second Flush

(9)20524
Ceylon BOP1 Blend

(9)20523 
Ceylon Ruhuna 
 FBOPF Special
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ČÍNA
Čína je pravou vlastí čaje a čajovník se zde pěstuje ve všech provinciích ve středu a na jihu země. Nejlepší druhy čajů zde 
rostou v nadmořských výškách od 1000 do 2500 metrů. Za kolébku se považuje čínská jihozápadní provincie Yunnan,  
ze které se pak čajovník rozšířil do ostatních zemí. Černý čaj, který se zde vyznačuje velmi aromatickou a měkkou chutí, je 
určen výhradně na vývoz.

(9)20620 Golden Monkey AAA “Zlatá opice AAA” 3

Jeden z nejjemnějších černých čínských čajů z provincie Fujian. Pro jeho výrobu se sbírají pouze pupen a první lístek. Název 
dostal podle tvaru lístků, které připomínají opičí tlapky. Černohnědé lístky drátkovitého tvaru s vysokým obsahem zlatavých 
tipsů dávají po zalití průzračný nálev světle hnědé barvy. Chuť i vůně nálevu připomíná čokoládu s oříšky.

(9)20600 Golden Yunnan FOP 3

Čaj z jihozápadní provincie Yunnan, jemně voňavá chuť, světlý nálev.

(9)20611 Black Cloud "Temný oblak" 3

Čajové lístky z provincie Yunnan jsou srolovány do spirály. Vynikající černý čaj pro chladné dny, kdy zahřeje a uhasí žízeň.

(9)20621 Golden Dragon Pearls "Zlaté dračí perly" 3

Jarní černý čaj z provincie Fujian. Na výrobu jedné perly je potřeba 30 lístků a pupenů. Tmavé lístky s vysokým podílem 
zlatavých mladých pupenů jsou stočeny do pravidelných kuliček. Po zalití se lístky dokonale rozvinou a dají vznik jemnému 
nasládlému nálevu s chutí oříšků a kakaových slupek.

(9)20602 Gunpowder Black "Černý Gunpowder" 3

Lístky jsou srolovány do kuliček podobně jako u zeleného čaje typu Temple of Heaven. Vyznačují se nejrůznějšími odstíny  
od tmavě zelené až po černou. Na rozdíl od zeleného Gunpowderu je tento čaj fermentován. Nálev má typickou zlatohnědou 
barvu.

(9)20800 Keemun 3

Pravidelné jemné lístky, tmavý nálev. Příjemná vůně, jemně kouřová, nasládlá chuť.

(9)20804 Keemun Special LIMITED 3

Jemný černý čaj s výrazným tipsovým podílem je produkován z malých lístků Zhu Ye Zhong kultivaru, který byl  
až do 19. století výhradně používán k výrobě zeleného a žlutého čaje. Oproti většině černých čajů je sklízen na konci jara 
a začátkem léta. K jeho výrobě se používá tradiční ruční metody a pomalého vysoušení nad uhlím. Černé, pravidelně svinuté 
lístky vytvářejí nálev s jemně kouřovým nádechem. V chuti se postupně rozvíjí příjemná nasládlost santalového dřeva.

(9)21000 Lapsang Souchong "Uzený čaj" 3

Tradiční černý čaj s kouřovou vůní.

(9)21311 Redmaicha LIMITED 3

Špičkový bio černý čaj z oblasti Yunnan v kombinaci s praženou rýží Redmaicha. Lehce nasládlá chuť nálevu je doplněná 
ořechově-rýžovou notou.

(9)20523 Ceylon Ruhuna FBOPF Special NEW 1

Čaj z níže položené oblasti Ruhuna. Patři mezi jeden z nejlepších čajů pěstovaných v nízkých nadmořských výškách. 
Označení Broken evokuje zlomkový čaj. Lístky jsou však velmi úhledné, dlouhé, jejich zpracování je velmi pečlivé, značný je 
i podíl zlatavých tipsů. Po zalití lístků získáme nálev s nasládlou vůní. V chuti objevíte sušené fíky a liči. Pro své výrazné tělo 
je čaj vhodný i v kombinaci s mlékem.

(9)20504 Ceylon Ruhuna Golden Garden OP1 1

Čaj z nižších poloh oblasti Ruhuna na jihu Srí Lanky. Dlouhé tenké lístky po zalití vytvářejí průzračný oranžovohnědý nálev 
příjemné sladké chuti tureckého medu. Čaj je vhodný pro dochucení mlékem.
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ČÍNA PU-ERH TEA
Tento druh čaje je starý nejméně 800 let. Jedná se o odrůdu čajovníku s nevšedně velkými listy a výškou, která přesahuje 
30 metrů. Pu-Erh je výjimečný nejen svou vůní a pozitivními léčebnými účinky, ale také způsobem výroby. Zelený čaj z letní 
sklizně se nejprve ošetřuje párou a houbovými kulturami a následně se plní nebo lisuje do malých forem. Čaj se takto 
skladuje v chladu několik měsíců nebo let. Dlouhodobým skladováním čaj dále zraje a získává své osobité zatuchlé a zemité 
aroma.

(9)20702 Pu-Erh 3

Černý čaj z oblasti Yunnan, zemitá chuť. Výrazná, silná vůně. Rarita degustovaná již čínskými císaři.

(9)20770 Pu-Erh Dragon Pearls "Pu-Erh Dračí perly" NEW 3-4

Shu Pu-Erh stlačený do tvaru větší perly, která je vhodná pro přípravu v konvičce. Po zalití vzniká tmavě hnědý nálev typické, 
mírně zemité vůně s lehkými nasládlými tóny. V chuti dominují vlašské oříšky doprovázené jemnou sladkostí.

(9)20704 Pu-Erh Mini Tuocha 3

V Číně také známý jako Xiao Tuocha (čaj do misky). Vybrané sorty Pu-Erh Tea jsou lisovány do malých "vosích hnízd", které 
mají překvapivě bohatý a nasládlý nálev s plnou chutí a jemným zakončením.

(9)20706 Shu Pu-Erh 5

Čtyřletý Pu-Erh, který pochází z oblasti Menghai v provincii Yunnan. Nálev je nasládlý, s nádechem sladu a kakaových bobů, 
pouze lehce zemitý.

(9)20708 Pu-Erh Fitness ® 1

Pravý černý čaj Pu-Erh (min. 85,2 %), šípek, jablka, zelené mate, aroma, vousatka citrónová.
…lehce citrusová chuť v harmonii s červenými plody

(9)20743 Pu-Erh Jin-Jang 1

Pravý černý čaj Pu-Erh (min. 83 %), aroma, poupata růží, santalové dřevo, kurkuma, třešně, jasmín, růže, listy kari.
…chuť třešní v harmonii s květy jasmínu a růží

(9)20771 Pu-Erh Salsa NEW 1

Pravý černý čaj Pu-Erh (min. 75 %), honeybush, přírodní aroma, černý rybíz, borůvky, poupata a květy růží. 
…tajemná chuť připomínající višně a borůvky

(9)20726 Pu-Erh Wellness Guarana 1

Pravý černý čaj Pu-Erh (min. 79,3 %), ginkgo, guarana (min. 3,6 %), černý a červený rybíz, aroma, maliník, pivoňka, chrpa, 
ostružiník.
…opojná chuť červených plodů

(9)20770 
Pu-Erh Dragon Pearls 
„Pu-Erh Dračí perly“

(9)20771
Pu-Erh Salsa

od 1. 10. 2016

od 1. 3. 2017
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SMĚS

(9)20700 English Breakfast Tea "Anglický snídaňový čaj" 1

Vydatná ranní směs černých čajů s vysokým podílem Assamu.

(9)21500 Ruský listový čaj 1

Originální směs čaje z Ceylonu, Darjeelingu a Číny.

ZELENÉ ČAJE 
Pro nejlepší zelené čaje se používají jen první dva lístky a výhonek. Při sklizni je nutné dbát na to, aby se lístky nepoškodily  
a tím se nezahájil proces fermentace typický například pro čaje černé. Listy čajovníku se krátce zahřejí nebo ošetří párou, poté 
se svinou a nakonec usuší. Dobrou kvalitu zeleného čaje pak lze snadno poznat podle svěží vůně, připomínající seno; listy 
jsou zelené a nikoli hnědé a jsou matně lesklé, suché a pevné. Zelený čaj, díky tomu, že není fermentován, obsahuje vysoké 
množství antioxidantů/polyfenolů, které v organismu ničí volné radikály – částice způsobující stárnutí buněk. Polyfenoly 
obsažené v zeleném čaji mají schopnost neutralizovat tyto škodlivé částice a zároveň redukovat nebo dokonce předcházet 
dalším neblahým procesům v organismu. 

INDIE, NEPÁL
Většina indických plantáží vznikla za doby anglické koloniální nadvlády a byla určena především pro výrobu černého čaje. 
Přibližně od roku 1985 se však v obou tradičních pěstitelských oblastech, Assamu a Darjeelingu, vyskytují čajoví plantážníci 
vyrábějící vysoce kvalitní a velice lahodný zelený čaj podle japonské napařovací metody.

(9)21500
Ruský listový čaj

RWANDA
Čaje afrického kontinentu bývají ve světe často přehlíženy. Přitom téměř všichni významní afričtí výrobci mají v pěstování  
a zpracování čaje více než stoletou tradici. Čajový průmysl ve Rwandě se začal rozvíjet v 50. letech 20. století. Úrodná půda  
a dostatečné množství srážek přispělo k jeho rychlému rozkvětu. Ten ovšem přibrzdila občanská válka v 90. letech 20. století. 

(9)21313 Rwanda Rukeri OP NEW 1

Tento čaj pochází ze zahrady Rukeri, která je součástí větší čajové zahrady a továrny Sorwathe. Sorwathe byla první 
soukromou zahradou ve Rwandě a o její vznik se zasloužil Američan Joe Wertheim. Je současně největší rwandskou čajovou 
zahradou. Lístky jsou pravidelně svinuté, dlouhé, černohnědé barvy. Vůně i chuť nálevu je sladká, připomíná sušené švestky 
a cukrovou třtinu.

(9)21314 Rwanda Rukeri OP1 NEW 1

Tento čaj pochází ze zahrady Rukeri, která je součástí větší čajové zahrady a továrny Sorwathe. Sorwathe vznikla v roce 1975. 
Leží v blízkosti města Kinihira v Severní provincii. Lístky jsou pravidelně svinuté, černohnědé barvy se zřetelným podílem 
zlatavých tipsů. Nálev se vyznačuje počáteční sladkostí v tónech sušených hrušek, která se pozvolna rozvíjí do jemného 
grepového zabarvení.

(9)21313 
Rwanda Rukeri OP

(9)21314 
Rwanda Rukeri OP1
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(9)10166 Assam Green Tea OP 1-2

Pečlivě zformované zelené lístky se v nálevu velmi dobře rozvinou. Světle zelený nálev, jemná kovová vůně. Chuť je nasládlá, 
v zakončení vystupuje v těžší, plnější podobě, trpkost nepatrná.

(9)10216 Darjeeling Green Selim Hill SFTGFOP1 Second Flush 1-2

Čajová zahrada Selim Hill leží v oblasti Kurseong. Celková rozloha plantáže je 370 hektarů, z čehož čaj se pěstuje na 170 
hektarech. Dělí se na horní a dolní část a zahrnuje 4 vesnice. Tmavě zelené lístky dávají po zalití vznik zelenému nálevu 
nasládlé vůně. V chuti můžete objevit sladkost sušených fíků s lehce smetanovým zakončením.

(9)10165 Nepal Green Tea Super Fine 1-2

Žlutozelený nálev, nasládlá svěží vůně čerstvě posečené trávy. Chutná svěže, lehce a příjemně.

CEYLON
Srí Lanka je zemědělskou zemí s rozvinutým plantážním pěstováním čajovníku. Ceylonský čaj je světově uznávanou obchodní 
značkou. Přesto, že Ceylon je ve většině případů spojován s čajem černým jeho zelená varianta z plantáží poblíž starobylého 
hlavního města Kandy stojí za vyzkoušení.

(9)10023 Ceylon Sencha 2

Zelený čaj z oblasti Kandy, místa, kde vznikly první čajové plantáže na Srí Lance. Lehce svinuté dlouhé lístky vytvářejí čirý, 
žlutozelený nálev květinové chuti s trávovým podtextem.

(9)10200 Ceylon Green 2

Ojedinělá ceylonská rarita z oblasti Kandy, starodávného hlavního města Srí Lanky. Čaj produkovaný na základě čínského 
výrobního postupu. V chuti dominují luční květy i med, v závěru pak zralé ovoce.

(9)10202 Ceylon Green Jasmine NEW 3

Pravý zelený čaj z oblasti Kandy a Udapussallawa, jasmínové aroma (min. 1,5 %). Zelené lístky pravidelně svinuté do kuliček 
dávají po zalití příjemně nasládlý nálev s jemným jasmínovým zakončením.

(9)810181 BIO China Special Gunpowder 2

Zelený Gunpowder, v Číně známý jako perlový čaj, se vyznačuje velmi příjemnou vůní a delikátní chutí. Vhodný k popíjení 
během celého dne, chutná skvěle i vychlazený s mátou. 

(9)10138 En Shi Yu Lu "Vzácná rosa" 3

Tradiční zelený čaj pěstovaný v horách En Shi v provincii Hubei. Svěží lístky jsou sbírány v jarním období. Zlatavý nálev má 
plnou, jemně kořeněnou chuť.

(9)10032 China Gunpowder 2

Klasický zelený čaj pocházející z centrální Číny. Světle zelené lístky jsou nepravidelně zatočeny. Světlý nálev, mírně kouřová 
vůně.

(9)10103 China Jasmin 3

Pouze z prvotřídních čajů se květy jasmínu opatrně vybírají stejně jako u tohoto druhu. Kvalita jasmínového čaje se určuje 
kvalitou zeleného čaje a účinností aromatizace. Výborný zelený čaj mistrně aromatizovaný jasmínovými květy.

(9)10002 China Jasmin s květy 3

Originální čínský zelený čaj s jasmínovými květy (min. 1 %). V Číně velmi oblíbená kombinace.

ČÍNA, TAIWAN
Čaj má svůj původ v Číně, kde je znám více než dva tisíce let. I když se čaj pěstuje v různých zemích Orientu, Čína zůstala  
do současnosti největším pěstitelem a vývozcem čaje na světě. Čaj je neodmyslitelnou součástí obyvatel Číny a díky poloze  
a příznivému klimatu území se zde daří nepřebernému množství druhů čaje. 

od 1. 10. 2016
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(9)10004 Chun Mee "Vzácné obočí" 3

Zelený listový čaj z čínské provincie Chun Mee. Světlý, vydatný nálev.

(9)10007 China Sencha 2

Sencha japonského typu stále hojněji pěstovaná na čínských čajových plantážích. Medově žlutý nálev.

(9)10151 Dongzhai Snow Dragon 3

Skvělý zelený čaj z farmy Dongzhai v provincii Yunnan pocházející z prvních jarních sklizní. Pravidelné, výrazné lístky 
drátkovitého tvaru s vysokým podílem tipsů vytvářejí po zalití průzračný světlý nálev. Vůně a chuť je lehká, vyvážená,  
s jemnými tóny žlutých grepů.

(9)10183 Fog Green "Zelená mlha" 3

Pro výrobu tohoto čaje se sbírají druhé jarní výhonky čajovníku. Tmavě zelená až našedlá barva svinutých lístků dává 
zelenožlutý nálev. Vůně připomíná sladce pražené kaštany, chuť je mírně nasládlá, pozvolna se rozvíjí do jemných oříškových 
tónů.

(9)10003 Formosa Gunpowder 3

Čaj pochází z taiwanské farmy ve Fujianu. Pouze kvalitní, vybrané čajové lístky jsou srolovány do kuličky. Tento čaj má silný, 
tmavě zelený nálev s nezapomenutelnou vůní. Jeho chuť je příjemně hořká a dlouhotrvající.

(9)10185 Green Snail "Zelený šnek" 3

Jeden z nejcennějších čínských zelených čajů, jehož produkce je velmi limitovaná. Vyrábí se z těch nejjemnějších jarních 
pupenů. Zelené lístky obohacené četnými bílými tipsy jsou stočené do malých klubíček. Světle žlutý nálev dává širokou škálu 
chutí i vůní od velmi lehké rostlinnosti k jemným tónům ovoce. 

(9)10061 Gunpowder - Temple of Heaven "Nebeský chrám" 3

Nejkvalitnější čínský Gunpowder. Pravidelné, tmavě zelené čajové kuličky dávají nálevu světlou barvou a jemnou, mírně 
nahořklou chuť.

(9)10212 Jade Needle “Nefritové jehly” 3

Zelený čaj z provincie Sechuan. Dva týdny před sklizní dochází k zastínění čajových keřů, lístky tak získávají temně zelenou 
barvu. Pravidelně svinuté, leskle zelené lístky jehličkovitého tvaru vytvářejí žlutozelený nálev příjemné, lehce nasládlé vůně. 
Typická chuť umami se smetanovým pozadím se v závěru rozprostírá ve sladké ovocné tóny.

(9)10024 Lung Ching "Dračí studna" 3

Je proslulý dlouhými, plochými listy. Jemné vůně, žlutá barva nálevu s lehce nasládlým chuťovým pozadím.

(9)10141 Phoenix Eyes 3

V horách provincie Fujian zahalených mlhou jsou časně z jara sbírány zelené čajové lístky, které jsou ručně svinuty do malých 
perel. Čirý nálev má svěží vůni a příchuť sladkých kaštanů. Phoenix Eyes patří mezi nejlepší čínské zelené čaje.

(9)21204 White Monkey "Bílá opice" 3

Ručně svinovaný čaj s dlouhými listy. Světlá barva nálevu, jemná vůně, lahodná chuť.

(9)10034 Yunnan green 3

Zelený čaj se v provincii Yunnan produkuje už více než 1700 let - má zde tedy bohatou tradici. Jeho nálev je voňavý, chuť 
příjemná.

(9)10103
China Jasmin

(9)10034
Yunnan green

(9)10024
Lung Ching „Dračí studna“
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ČÍNA PU-ERH TEA
Zelený Pu-Erh se na rozdíl od jeho černého vyrábí výhradně z jemné jarní sklizně, kdy se lístky nejprve ošetřují párou  
a houbovitými kulturami. Následně se volně plní nebo lisují do malých forem. Pu-Erh čaj má nálev tmavě hnědočervené 
barvy s chutí silně zemitou až kouřovou.

(9)20780 Green Pu-Erh 2

Zelená obdoba oblíbeného zemitého čaje Pu-Erh z oblasti Yunnan.

KOREA
Pití čaje bylo doménou mnichů, kteří sklízeli čajové lístky z divoce rostoucích čajovníků a později založili první čajové zahrady 
v okolí svých klášterů. Prodávaný čaj je označován poetickými obchodními jmény a na balení je obvykle definováno období 
sklizně (Ujeon = dubnová, Sejak = pozdější duben/brzký květen a Jungja = květnová sklizeň). Bývá pravidlem, že čaj  
z dřívějších sklizní je považován za lepší a je automaticky také dražší. Čajových zahrad není v Koreji mnoho a jejich historii  
a množství ovlivnilo několikero úpadků. K obnově došlo až v minulém století s importem assamských čajovníků. V současné 
době je produkce soustředěna do provincie „Jižní Jeolla“, kde jsou k produkci čaje nejvhodnější klimatické podmínky.

(9)10115 Daejak 3

Korejský čaj ze třetí sklizně pocházející z čajové farmy Seogwang na ostrově Jeju. Dae znamená velký, což odráží velikost 
tmavě zelených, pravidelně svinutých lístků. Nálev čaje je průzračný, zelenožlutý. Chuť a vůně je vyvážená a jemná, s dotekem 
květového medu.

(9)10124 Joongjak 3

Korejský čaj, pro jehož výrobu se sbírají lístky větší velikosti, a to v pozdějším období než pro výrobu těch nejdražších čajů 
(Sejak a Woojeon). Přesto Joongjak neztrácí nic z charakteristik typických pro kvalitní korejské čaje: svěží vůni, jemnou 
vytříbenou chuť a vícenálevovou přípravu. Svěží zelené lístky vytvářejí po zalití čirý zelenožlutý nálev s nádechem melounu 
a smetany.

(9)10123 Sejak 3

Sejak je po Woojeonu druhým nejkvalitnějším korejským čajem. Lístky pro jeho výrobu se sbírají časně zjara, ovšem není tu 
hraniční datum 22. 4. tak jak je tomu pro sběr Woojeonu. Svěží zelené lístky dávají vznik jasnému, světle zelenému nálevu, 
jehož jemná chuť je příjemně zakulacená s dozvukem v tónu kokosového mléka.

(9)10118 Woojeon 3

Kvalitativně nejvyšší sorta korejského zeleného čaje sklízená hned na úvod vegetačního období. Nepravidelně svinuté 
zelené lístky vytvářejí průzračný, světle zelený nálev. Ten má jemně nasládlou chuť s tóny mléka, mandlí a lehkým travnatým 
závěrem.

(9)10151 
Dongzhai Snow Dragon

(9)10115 
Daejak
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JAPONSKO
Japonsko se spolu s Čínou dělí o prvenství mezi nejstaršími čajovými národy světa. Japonskou specialitou při pěstování 
čajovníků je tzv. stínění. Jedná se o zvláštní pěstitelskou technologii. Deset až dvacet jedna dnů před sklizní jsou keře zakryty 
speciálními plachtami a po tuto dobu rostou v devadesátiprocentním stínu, což má za následek výrazné chemické změny  
v listu. Zvyšuje se podíl katechinů, kofeinu, theaninů, aminokyselin a také listových barviv, čímž list získává tmavší barvu, stává 
se tenčím a větším a znatelně se také mění chuť nálevu. Tímto způsobem lze sklízet jen jednou ročně, protože stínění keře 
oslabuje do té míry, že jej nelze během roku znovu opakovat. Výběrem svých čajů Japonsko uspokojí každého milovníka čaje. 

(9)810173 BIO Gyokuro Yutaka 4-5

Jen ty nejlepší čajové lístky chráněné stínem a pěstované na nejúrodnějších půdách sopečného původu jsou v Japonsku 
používány pro produkci tohoto dokonalého čaje. Lístky mají tvar dlouhých jehliček, jejich barva je emeraldově zelená. 
Z nálevu se line čerstvá květinová vůně, chuť je delikátní, jemně nasládlá.

(9)810217 BIO Kabusecha Baisen LIMITED 3

Kabusecha v japonštině znamená „zastíněný čaj“. Kabusé jsou rohože, kterými se přikrývají plantáže. Čajové lístky pro výrobu 
tohoto čaje byly po dobu 7 dnů z 50 % stíněny. Jehličkovité, svěže zelené lístky vytvářejí čirý, žlutozelený nálev. Vůně i chuť 
čaje je pronikavá, dlouhotrvající, dominuje v ní vlašský ořech následovaný lehkou notou oříšků pekanových.

(9)810218 BIO Matcha Genmaicha Enishi 3

Pravý zelený čaj Sencha 49 %, pražená rýže 49 %, matcha 2 %. Sencha a Matcha pocházejí z ostrova Kjúšú, pražená rýže pak 
z prefektury Ishikawa. Ta je známá svou nedotčenou přírodou a čistým životním prostředím – kvalita místní rýže je špičková. 
Enishi znamená pouto a symbolizuje spojení těchto jedinečných komponent. Jemně nasládlá chuť čaje Matcha a pražené 
rýže vytvářejí chutnou a zároveň nezaměnitelnou kompozici.

(9)810216 BIO Sencha Genji 2-3

Japonská Sencha z ostrova Kjúšú, kterou její výrobce pojmenoval po známém románu Příběh prince Gendžiho (Genji). 
Pravidelné zelené lístky vytvářejí po zalití průzračný nálev. Vůně i chuť je lahodná a komplexní. Výraznou sladkostí připomíná 
cukrkandl, navíc se v ní objevuje i jemná oříšková nota doprovázená lehkou mléčnou dochutí.

(9)810232  BIO Sencha Kinomi NEW 3

Sencha ekologického původu z oblasti města Kirishima v prefektuře Kagoshima. Jedná se o květnovou produkci z kultivaru 
Asatsuyu. Zelené lístky dávají po zalití průzračný nálev jasně zelené barvy. V chuti se projevuje výrazná sladkost se zabarvením 
do makadamových oříšků. Samotný název Kinomi v překladu znamená „ořech“, naznačující chuťový profil čaje.

(9)10160 Bancha Arashiyama 3

Čaj je produkován na podzim. Bancha se vyznačuje silnou chutí, která se volně rozlévá do celé ústní dutiny. V závěru je nálev 
lehký, mírně nahořklý. Je vhodný jako odpolední čaj. Pojmenování Arashiyama je synonymem pro "bouřlivé hory".

(9)10224 Bancha Kagoshima Haru LIMITED 2-3

Jarní Bancha z oblasti Chiran v prefektuře Kagoshima. Svěží zelené lístky vytvářejí světle zelený nálev. V chuti i vůni je čaj 
nasládlý, krémový, s jemnou notou květového medu.

(9)10159 Genmaicha Musashi 1-2

Pravý zelený čaj, pražená rýže. Lístky výtečného čaje Sencha jsou smíchány s praženou rýží. Genmaicha má půvabnou, lehce 
nasládlou, ořechovou chuť. Barva nálevu je zlatozelená. Musashi je jméno nejslavnějšího japonského samuraje.

(9)10233 Sencha Honoka NEW 3-4

Sencha z oblasti města Kirishima (prefektura Kagoshima) sklízená v květnu a pocházející z kultivaru Sakimidori. Kirishima 
v překladu znamená Ostrov mlhy, která je díky stejnojmennému vulkánu pro tuto oblast velmi typická. Čajové zahrady leží 
přímo za vulkánem, jsou tak často ráno a večer zahaleny mlhou. Honoka se z japonštiny překládá jako „jemný“, což se odráží 
v chuťovém profilu čaje. Vůně i chuť nálevu je příjemně nasládlá, připomíná tropickou marakuju. 

(9)10222 Sencha Miyazaki 3

Tato japonská Sencha pochází z prefektury Miyazaki. Svěží zelené jehličkovité lístky vytvářejí průzračný, světle zelený nálev. 
V chuti i vůni dominuje sladkost lučního medu, která se postupně rozvíjí do jemné chuti zralých broskví.

(9)10209 Sencha Natsu 2-3

Jarní Sencha z oblasti Minamikyushu Eicho v prefektuře Kagoshima na jihu ostrova Kjúšú. Zelené jehličkovité lístky dávají 
po zalití zelenožlutý nálev mléčně nasládlé vůně. V chuti dominuje směr typický pro japonské zelené čaje - umami, který je 
v závěru doplněn lehkými tóny zralého ovoce. 

od 1. 10. 2016



13

MATCHA
Matcha je čistý zelený čaj, výjimečný už samotným pěstováním. Aby měly lístky tak úžasnou, jasně zelenou barvu, je potřeba 
celou plantáž zastínit na přibližně 20 dní před sklizní. Rostlině je tak odebráno až 90 % slunečního světla a je nucena 
vytvářet mnohem více chlorofylu. Tato látka je mimo své senzorické vlastnosti také velmi prospěšná našemu zdraví – má 
antibakteriální účinky, což do jisté míry souvisí také s jejími deodoračními účinky a také má dobrý vliv na trávení.

Chlorofyl však není jediná látka, která je zastiňováním produkována nadměrně - také L-theanin – aminokyselina, která má  
za následek plnou a lahodnou chuť čaje Matcha. Tato aminokyselina má navíc relaxační účinky a pomáhá tak redukovat 
stres.

Další prospěšné látky v čaji Matcha jsou antioxidanty – katechiny, z nichž nejvíce ceněné jsou EGCG (Epigallocatechin 
-3-gallát). EGCG je významný antioxidant. Pro srovnání: Matcha má díky EGCG až 17 x  vyšší antioxidační kapacitu než borůvky  
a 26 x vyšší než acai.

860097  BIO Matcha Asagiri, dóza 30 g NEW 1

Matcha je nejkvalitnější druh japonského zeleného čaje pěstovaného z velké části ve stínu. Je vyrobena z nejmladších 
lístků čajovníku a pomletá mlecími kameny na jemný zelený prášek. Matcha Asagiri se produkuje v okolí městečka Nishio  
v prefektuře Aichi – tradiční lokalitě zaměřené na tento druh čaje. Vůně i chuť je delikátní, připomíná pistáciové oříšky  
a dobže vyzrálé avokádo.

860096 BIO Matcha Hisui, sáček 20 g NEW 1

810230 BIO Matcha Hisui, krabička 15 ks, 1 ks/1,5 g NEW 1

810231 BIO Matcha Hisui,  baleno po 30 ks, 1 ks/1,5 g NEW 1

Je produkována v okolí města Kakegawa v prefektuře Shizuoka. Název Hisui se z japonštiny překládá jako „nefrit“, což odráží 
barvu čajových lístků, ze kterých je Matcha vyráběna. Je vhodná nejen k přípravě tradičního nápoje Matcha, ale také jako 
ingredience při vaření, pečení, přípravu koktejlů, či smoothie. Vůně čaje připomíná čerstvě posečenou louku, chuť se nese 
v tónu vyzrálých vlašských ořechů a je plná, výrazná a dlouhotrvající.

860095 BIO Matcha Jeju, dóza 30 g NEW 1

810108 BIO Matcha Jeju, krabička 15 ks, 1 ks/1,5 g NEW 1

810113 BIO Matcha Jeju, baleno po 30 ks, 1 ks/1,5 g NEW 1

Práškový zelený čaj z ekologicky čistého jihokorejského ostrova Jeju. Smaragdově zelená barva nálevu, vytříbená bohatá 
chuť i vůně připomínají mladý hrášek s odstínem umami. 

810227 BIO Matcha Shao Xing, dóza 30 g NEW 1

810228 BIO Matcha Shao Xing, krabička 15ks, 1 ks/1,5g NEW 1

810229 BIO Matcha Shao Xing, bal. po 30 ks, 1 ks/1,5g NEW 1

I když je původně Matcha japonským ceremoniálním čajem, má tato prémiová čínská varianta vysoké ambice v chuti  
i účincích na lidský organizmus. Produkuje se tradičním japonským stylem v okolí městečka Shao Xing v provincii Zhejiang. 
Pro svoji výraznou sladkost je tou pravou volbou nejen pro ty, kdo s čajem Matcha chtějí právě začít, ale i pro ostatní čajové 
nadšence. Ve vůni i chuti čajového nálevu dominuje výrazná sladkost mladého hrášku a čerstvých vlašských oříšků.

od 20. 9. 2016

(9)10158 Sencha Satsuma 1-2

Klasická japonská Sencha, lístky jasně zelené, svěží. Vůně nálevu plná, čistá, barva světle zelená. Výrazná chuť dlouze ulpívá 
na patře, závěr je lehký, velmi příjemný.

(9)10174 Tamaryokucha 2-3

Tamaryokucha patří mezi japonskou čajovou špičku. Svinuté spirálové lístky tvarem připomínají tajuplný šperk “Magatama”, 
který dodnes patří mezi tři korunovační klenoty. Čaj má lehce kouřovou vůni, mírně kořeněnou, tělnatou chuť a smaragdově 
zelenou barvu nálevu.

od 20. 9. 2016
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BIO MATCHA HISUI 

810230 krabička - 15 ks

BIO MATCHA JEJU 

810108 krabička - 15 ks

BIO MATCHA SHAO XING 

810228 krabička - 15 ks

14

BIO MATCHA HISUI 

810230 krabička - 15 ks
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 BIO MATCHA ASAGIRI  

860097 dóza, 30 g
BIO MATCHA SHAO XING 

810227 dóza, 30 g

BIO MATCHA JEJU 

860095 dóza, 30 g

BIO MATCHA SHAO 

810227 dóza, 30 g
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MATCHA SHAKER

51154 plastový, 0,5 l

METLIČKA NA ŠLEHÁNÍ ČAJE MATCHA

50001 80 bambusových vláken

DRŽÁK NA METLIČKU 

50052 porcelánový

LŽIČKA NA MATCHU

50009 bambusová

BÍLÁ ČOKOLÁDA S PŘÍCHUTÍ  
ČAJE MATCHA

80444 50 g

Ručně zpracovaná bílá čokoláda s příchutí ze-
leného čaje Matcha. Kakaová hmota, třtinový 
cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, 

macerát ze zeleného bio čaje matcha 6 % 
(zelený, práškový bio čaj matcha).

PŘÍSLUŠENSTVÍ MATCHA

AKEMI 
porcelánová miska na matchu

51156 ø 11,5 x 7 cm
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OOLONG - POLOFERMENTOVANÉ ČAJE
Oolong je polofermentovaný čaj, který v sobě snoubí to nejlepší z čaje zeleného a černého. Sbírají se většinou tři lístky  
a pupen, které se následně zhruba na hodinu rozloží na velké kusy látky a vystaví se slunci, tím začne mírná fermentace.  
U některých typů oolongů se kvůli lepší fermentaci ještě lístky protřásají v bambusových koších, aby se jim narušily okraje 
a mohla z nich unikat šťáva. Ve chvíli, kdy okraje lístků začnou červenat, přeruší se fermentace sušením. Listy se naplní  
do bubnů a znova se suší zhruba 45 minut při 70 °C. Teplota tohoto procesu je u oolongů vyšší, než u jiných druhů čaje. 
Horké lístky se poté balí do bavlněné látky a zhruba 20 minut se hnětou a valchují, následuje opět proces sušení v bubnech. 
Podle druhu oolongu se tento postup opakuje někdy i desetkrát. Oxidace se ukončí v okamžiku, kdy jsou okraje listů černé, 
ale středy zůstávají zelené. Posledním krokem je svinování a sušení pomocí dřevěného uhlí. Stejně jako ostatní čaje dodává 
tělu také přírodní antioxidanty a vitaminy B2, C a E.

(9)21125 Ceylon Waldemar Oolong NEW 2

Tento oolong pochází z čajové továrny Waldemar. Její historie sahá až do roku 1913, kdy se specializovala na výrobu černých 
čajů. Teprve v poslední době byla přebudována na výrobu oolongů a zelených čajů. Leží v oblasti Uda Pussellawa. Dlouhé, 
černohnědé, mírně svinuté lístky vytvářejí nálev nasládlé vůně a chuti připomínající pražené mandle.

(9)21200 Formosa Oolong 5

Čaj pochází z taiwanské farmy ve Fujianu. Tmavě zelené svinuté listy rostlinné vůně dávají po zalití kompaktní, příjemně 
zaoblenou chuť s lehce praženou notou.

(9)21193 Milk Oolong "Mléčný oolong" 5

Pravý polofermentovaný čaj, mléčné aroma (min. 1,5 %). Základem je kvalitní oolong z jarní sklizně v Anxi ve Fujianu.  
Před zaschnutím se čajové lístky speciálním způsobem ochucují. Původ jeho výroby je na Taiwanu.

(9)21124 Milk Jin Xuan Oolong NEW 5

Tato odrůda oolongu nemá dlouhou tradici, byla vyvinuta nedávno, v roce 1980. Její původ je v čínské provincii Fujian. 
Jedinečný terroir v kombinaci s kultivarem Jin Xuan jsou základem skvělé mléčné chuti. Zelené lístky svinuté do kuliček 
vytvářejí po zalití průzračný, žlutozelený nálev s kompaktní lehkou chutí připomínající kondenzované mléko.

(9)21196 Ti Kuan Yin "Železná bohyně milosrdenství" 5

Slavný představitel polofermentovaných čajů. Velké, hrubé listy, výrazná a velmi příjemná vůně. Doporučujeme pro každého 
milovníka kvalitního čínského oolongu.

(9)21123 Wu Yi Rou Gui Oolong "Skořicový oolong" NEW 2-3

Raritní oolong z oblasti hor Wu Yi v provincii Fujian. Rou Gui v překladu znamená skořicovník. Zároveň jde také  
o odrůdu čajovníku, která propůjčuje tomuto čaji chuť skořice. Dlouhé, jemně svinuté černohnědé lístky vytvářejí  
po zalití hnědooranžový nálev s vyváženou sladkostí a lehkými skořicovými tóny. 

ČÍNA, TAIWAN
Čínské oolongy zahrnují celou škálu chutí, které dávají čaji výraznou notu a elegantní vůni. Delší proces fermentace patří 
mezi chuťově výraznější. Hlavní pěstitelskou oblastí je provincie Fujian. 
Taiwanské oolongy patří mezi nejkvalitnější na světě z důvodu ideálních pěstitelských podmínek – vysoké hory a subtropické
klima. Taiwan spolu s Čínou jsou tradiční výrobci tohoto čaje a je jich zde známo zhruba 3000.

CEYLON
Srí Lanka, potažmo Ceylon, jak se označuje čaj zde pěstovaný, je spojována převážně s pěstováním čaje černého. Málo se 
však ví, že ostrovní stát v Indickém oceánu, sousedící s Indií, zpracovává v malém měřítku také jiné druhy, například čaj 
zelený, bílý nebo oolong.  Vůbec poprvé v historii jsme i my zařadili do nabídky oolong pěstovaný na Srí Lance, konkrétně 
z čajové továrny Waldemar v oblasti Uda Pussellawa.

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016
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THAJSKO
Thajsko nepatří mezi vyhlášené producenty čaje. Historie pěstování čajovníku je velmi krátká a čítá pouhých několik desítek 
let. Zavedení produkce čaje je výsledkem historických událostí (trvalé přesídlení bývalých vojáků Kuomintangu, spolu  
s dalšími uprchlíky z jihočínského Yunanu, přes Barmu do Thajska) a úsilí thajské vlády nahradit pěstování opiového máku 
pěstováním zeleniny, ovoce, kávy a především čaje. Ačkoliv je thajský čaj ve světě znám krátkou dobu a produkce není nijak 
veliká, získává si postupně oblibu pro svou inspirativní vůni, chuťovou čistotu a kvalitní zpracování, podle tradičního čínského 
postupu. Svojí kvalitou se vyrovná čajům čínským či thaiwanským.

(9)21177 Thailand Red Oolong Royal Pearl 3

Pěstování čaje v Thajsku má velmi mladou historii, jeho počátek se datuje do 80. let 20. století. Způsob zpracování čaje je 
velmi podobný tomu na Tai-wanu. Tmavě hnědé lístky pravidelně svinuté do kuliček dávají po zalití vznik světle hnědému 
nálevu. V chuti i vůni tohoto čaje dominují zralé citrusové plody.

OOLONG - POLOFERMENTOVANÉ 
AROMATIZOVANÉ ČAJE

(9)21105 Pomeranč - mango 1

Pravý polofermentovaný čaj Formosa Oolong, mango (min. 17,7 %) (mango, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová), pomerančová kůra (min. 13,6 %), ananas, pravý polofermentovaný čaj Milk Oolong, 
přírodní aroma.
…osvěžující kombinace šťavnatého pomeranče a manga

(9)21126 BIO Hannam Oolong First Flush NEW 2

Báječný korejský oolong z první sklizně pocházející z čajové zahrady Hannam. Jen zlomek korejské čajové sklizně je 
zpracován do podoby oolongu – v tom mimo jiné spočívá raritnost našeho druhu. Černohnědé, dlouhé, mírně svinuté lístky 
dávají nálev okrové barvy. Chuť je plná, dlouhotrvající, nese se v tónech smetany a makadamových oříšků.

KOREA
Produkce oolongu v Korei probíhala již za dynastie Ming kolem 16. století. V korejštině můžeme najít oolong také  
pod názvem „oryong“. Sběr čajových lístků na výrobu oolongu z první sklizně probíhá na konci dubna, z druhé sklizně  
na konci června.

(9)21123
Wu Yi Rou Gui Oolong 

„Skořicový oolong“

(9)21124
Milk Jin Xuan Oolong

(9)810218 
BIO Matcha 

Genmaicha Enishi

od 1. 10. 2016
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ŽLUTÉ ČAJE 
Tento raritní čaj je typický časově náročnou výrobou, díky které dostanou čajové lístky vyzrálé a šťavnaté aroma bez hořkého 
podtónu. Jak samotný nálev, tak i čajové lístky jsou opravdu žluté. Zpočátku je zpracování žlutého čaje podobné jako u čaje 
zeleného, pouze v poslední fázi výroby nastává změna, kdy vlhké lístky nejsou sušeny prudce, ale v několika vrstvách zakryty 
lněnou látkou se pozvolna suší několik dní. Rozpadem chlorofylu čajové lístky zežloutnou a získají velmi specifickou chuť 
s medově nasládlým nádechem. Má stejně jako čaj zelený, příznivý vliv na naše zdraví. Obsahuje velké množství antioxidantů, 
které mimo jiné zpomalují stárnutí organismu, slouží jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám, diabetu, výskytu 
rakoviny atd.

ČÍNA
Žluté čaje patří mezi raritní čaje, které byly vyráběné ve staré Číně pouze pro potřebu císaře a jeho dvora. Tento čaj je 
specialitou provincií Anhui, Sechuan a Hunan.

(9)21283 Yellow Tea Huang Xiao Tea 3

Vzácný žlutý čaj, velmi oblíbený během dynastie Ming a Qing. Říká se, že výrobní postup tohoto čaje byl ztracen a znovu 
objeven v 70. letech minulého století. Jeho kvalitu dokládají četná ocenění - například v roce 1999 vyhrál China 's Tea Cup.

 ČAJE BÍLÉ
Jako pozůstatky čajů určených výhradně pro císaře a jeho dvůr si dodnes bílé čaje udržují punc kvality a jedinečnosti. Výroba 
bílého čaje je naprosto specifická. Nové listové pupeny se otrhávají ještě před rozvinutím, nechají se zavadnout, aby se z nich 
odpařila voda, a poté se suší. Pupeny si zachovají stříbřitě bílý vzhled („Silver Tips“) a jejich nálev je velmi světlý, osvěžující 
a výjimečně nasládlý. Některé bílé čaje bývají ručně svinovány do různých tvarů. Kolébkou bílého čaje je provincie Fujian  
v Číně, kde se vyráběl z odrůdy Da Bai, což v překladu znamená, velká bílá. Teprve v nedávné době se začal vyrábět i v jiných 
částech světa, a tak se bílý čaj zpracovává například v Darjeelingu, Ceylonu, Africe nebo na Havajských ostrovech.  

ČÍNA
Čína produkuje bílý čaj v omezeném množství, a to především v jihovýchodní pobřežní provincii Fujian. Bílý čaj s jemnou 
chutí byl v Číně dlouhou dobu určen jen císaři. Jeho jemné aroma bývalo vysoce ceněné a nálev byl považován za zázračný 
nápoj.

(9)21212 China Jasmine Dragon Phoenix Pearls "Dračí perly" 3

Nejjemnější čajové lístky a pupeny jsou ručně svinovány do malých perel a obohaceny vůní čerstvých jasmínových květů.  
Po dokončení procesu ovonění se jasmínové květy ručně vybírají, takže zůstávají pouze ovoněné čajové perly.

(9)21202 Pai Mu Tan "Bílá pivoňka" 3

Klasický bílý čaj produkovaný v jihovýchodní pobřežní provincii Fujian.

(9)21126 
Hannam Oolong First Flush

(9)21200
Formosa Oolong
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NEPÁL

(9)21274 Nepal Pai Mu Tan First Flush 1

Bílý čaj od drobného pěstitele z oblasti Sindhupalchowk. Jeho farma se specializuje na výrobu tohoto čaje, výroba probíhá 
převážně ručně s minimem mechanizace. Velké, pravidelně svinuté zelené lístky s vysokým podílem stříbřitě ochmýřených 
pupenů vytvářejí po zalití jasný zlatavý nálev, z něhož se uvolňuje intenzivní nasládlá vůně. Chuť je plná, dlouhotrvající  
s odstínem sušených rozinek.

ČAJE BÍLÉ AROMATIZOVANÉ

(9)21255 Jahoda - aloe 1

Pravý bílý čaj Shou Mei, jablka, jahody (min. 3 %), aroma, měsíček, aroma aloe (min. 1,8 %).
…výjimečná chuť lesních jahod s tóny svěžího aloe

(9)21276 Ledové víno 1

Pravý bílý čaj White Downy, rozinky (min. 18 %)  (rozinky, slunečnicový olej), aroma, květy růže, měsíčku a chrpy.
…osvěžující chuť ledového vína

(9)21268 Mantra 1

Pravé bílé čaje Shou Mei a Pai Mu Tan, plody goji, kůra granátového jablka, přírodní aroma, pravé bílé čaje White Pu-Erh 
Moonlight, Snow Buds, pravý zelený čaj White Monkey, chrpa.
…kombinace sladkých meruněk, bílých hroznů a špendlíků

(9)21253 Perla Karibiku 1

Pravý bílý čaj Shou Mei (min. 57,6 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), mango (mango, cukr, 
zpevňující látka chlorid vápenatý), plody dřišťálu obecného, aroma, sléz.
…lehká, svěží chuť exotického ovoce s nádechem manga a ananasu

(9)21271 Svěží okurka LIMITED 1

Pravý bílý čaj Shou Mei (min. 48,4 %), pravý zelený čaj Sencha (min. 30,2 %), plátky citrónu, cukrové krystaly, přírodní aroma 
okurky (min. 4,7 %), vousatka citrónová.
...výjimečná a osvěžující chuť okurky

(9)21217 Shou Mei "Čaj dlouhověkosti" 3

Nazývaný "obočí dlouhověkosti" pro svou rezavou barvu čajových lístků a pupenů. Bohatý nálev s chutí lehce vanilkovou  
a bambusovou. Bílý čaj vhodný ke každodenní konzumaci.

(9)21210 Snow Buds 3

Raritní bílý čaj vyráběný ve velmi omezeném množství. Čajové lístky a pupen se ručně sbírají ve vysokohorských oblastech 
provincie Fujian a jsou pokryty stříbřitě bílým chmýřím, které je typické pro raritní sortu bílých čajů.

(9)21275 White Downy 3

Vzácný a znalci ceněný bílý čaj z jihočínské provincie Yunnan. Pravidelně svinuté, tmavě zelené lístky jsou rovnoměrně 
smíchány se stříbřitě bílými pupeny. Nálev má vůni jarních květů, chuť je nasládlá po lučním medu.

(9)21263 White Pu-Erh King 3

Unikátní druh čaje Pu-Erh. Zvláštní je jeho metoda zpracování: je sbírán ještě orosený a zásadně před devátou hodinou 
ranní. Po sběru se okamžitě uskladňuje, nesmí totiž přijít do styku se sluncem. Vysouší se přírodně. Stříbřité až zlatavé 
ochmýřené pupeny tohoto delikátního čaje vytvářejí průzračný nálev sladce máslové chuti hrušek.

(9)21278 Yunnan White Special NEW 4

Bílý čaj z provincie Yunnan vyrobený z dlouholistého kultivaru Assamica. Díky dlouhým lístkům a výrobnímu postupu, který 
zahrnuje přírodní zavadání a sušení, má tento čaj větší úroveň oxidace, a tak i tmavší barvu než bílé čaje z jiných kultivarů.
Vysoký obsah vrcholových pupenů dává za vznik nálevu nasládlé vůně. Chuť je zpočátku lehce šťavnatá, postupně se rozvíjí 
do nádechu vlašských a lískových oříšků.

od 1. 10. 2016
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(9)20161 Darjeeling Goomtee Oriental White First Flush 1

Malebná čajová zahrada Goomtee se rozprostírá v nadmořské výšce 1000 - 2000 m v údolí Kurseong. Její počátky se datují 
do roku 1899. Pravidelné, větší zelené a hnědé lístky se stříbřitými tipsy dávají po zalití vznik průzračnému nálevu světle 
žluté barvy. Delikátní chuť v sobě skrývá sladké meruňky a dozrávající vlašské oříšky.

(9)20620 Golden Monkey AAA “Zlatá opice AAA” 1

Jeden z nejjemnějších černých čínských čajů z provincie Fujian. Pro jeho výrobu se sbírají pouze pupen a první lístek. Název 
dostal podle tvaru lístků, které připomínají opičí tlapky. Černohnědé lístky drátkovitého tvaru s vysokým obsahem zlatavých 
tipsů dávají po zalití průzračný nálev světle hnědé barvy. Chuť i vůně nálevu připomíná čokoládu s oříšky.

(9)10151 Dongzhai Snow Dragon 3

Skvělý zelený čaj z farmy Dongzhai v provincii Yunnan pocházející z prvních jarních sklizní.Pravidelné, výrazné lístky 
drátkovitého tvaru s vysokým podílem tipsů vytvářejí po zalití průzračný světlý nálev. Vůně a chuť je lehká, vyvážená,  
s jemnými tóny žlutých grepů.

(9)10212 Jade Needle “Nefritové jehly” 3

Zelený čaj z provincie Sechuan. Dva týdny před sklizní dochází k zastínění čajových keřů, lístky tak získávají temně zelenou 
barvu. Pravidelně svinuté, leskle zelené lístky jehličkovitého tvaru vytvářejí žlutozelený nálev příjemné, lehce nasládlé vůně. 
Typická chuť umami se smetanovým pozadím se v závěru rozprostírá ve sladké ovocné tóny.

(9)10233 Sencha Honoka NEW 3-4

Sencha z oblasti města Kirishima (prefektura Kagoshima) sklízená v květnu a pocházející z kultivaru Sakimidori. Kirishima 
v překladu znamená Ostrov mlhy, která je díky stejnojmennému vulkánu pro tuto oblast velmi typická. Čajové zahrady leží 
přímo za vulkánem, jsou tak často ráno a večer zahaleny mlhou. Honoka se z japonštiny překládá jako „jemný“, což se odráží 
v chuťovém profilu čaje. Vůně i chuť nálevu je příjemně nasládlá, připomíná tropickou marakuju. 

(9)21274 Nepal Pai Mu Tan First Flush 1

Bílý čaj od drobného pěstitele z oblasti Sindhupalchowk. Jeho farma se specializuje na výrobu tohoto čaje, výroba probíhá 
převážně ručně s minimem mechanizace. Velké, pravidelně svinuté zelené lístky s vysokým podílem stříbřitě ochmýřených 
pupenů vytvářejí po zalití jasný zlatavý nálev, z něhož se uvolňuje intenzivní nasládlá vůně. Chuť je plná, dlouhotrvající  
s odstínem sušených rozinek.

(9)21263 White Pu-Erh King 1

Unikátní druh čaje Pu-Erh. Zvláštní je jeho metoda zpracování: je sbírán ještě orosený a zásadně před devátou hodinou 
ranní. Po sběru se okamžitě uskladňuje, nesmí totiž přijít do styku se sluncem. Vysouší se přírodně. Stříbřité až zlatavé 
ochmýřené pupeny tohoto delikátního čaje vytvářejí průzračný nálev sladce máslové chuti hrušek.

(9)21124 Milk Jin Xuan Oolong NEW 5

Tato odrůda oolongu nemá dlouhou tradici, byla vyvinuta nedávno, v roce 1980. Její původ je v čínské provincii Fujian. 
Jedinečný terroir v kombinaci s kultivarem Jin Xuan jsou základem skvělé mléčné chuti. Zelené lístky svinuté do kuliček 
vytvářejí po zalití průzračný, žlutozelený nálev s kompaktní lehkou chutí připomínající kondenzované mléko.

(9)21123 Wu Yi Rou Gui Oolong "Skořicový oolong" NEW 2-3

Raritní oolong z oblasti hor Wu Yi v provincii Fujian. Rou Gui v překladu znamená skořicovník. Zároveň jde také  
o odrůdu čajovníku, která propůjčuje tomuto čaji chuť skořice. Dlouhé, jemně svinuté černohnědé lístky vytvářejí  
po zalití hnědooranžový nálev s vyváženou sladkostí a lehkými skořicovými tóny. 

OXALIS PREMIUM
Oxalis PREMIUM je řada ortodoxních čajů nejvyšší kvality určená pro čajové gurmány. Jsou to čaje, které jsou pěstovány 
v jedinečném terroiru (= souhrn půdních a klimatických podmínek, geografické polohy, rostlinného materiálu a činnosti 
pěstitele). Sklizené množství je limitováno, což omezuje jejich trvalou dostupnost. Špičkové chuti a vůně nálevu je možno 
dosáhnout jen pečlivým dodržením postupu přípravy a užitím měkké vody.

(9)21267 Šťavnatá malina 1

Pravý bílý čaj Shou Mei, pravý zelený čaj Ceylon Sencha, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), červený rybíz, aroma, maliny 
(min. 2,4 %).
…magická chuť šťavnatých malin

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016
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KVETOUCÍ ČAJE
Kvetoucí čaj - známý také jako artisan tea, umělecký čaj nebo také čaj uměleckého řemesla patří mezi nejatraktivnější čajové 
druhy. V čajovém květu nenajdete žádný květ z čajovníku čínského, ale jen zelený, bílý či černý čaj. Další složku tvoří čerstvé 
květy, které se vybírají podle barevnosti a tvarů. Nejčastěji se používají květy jasmínu, lilie, měsíčku, amaranthu a laskavcovky. 
Kvetoucí čaj se po zalití horkou vodou pozvolna rozevře a odhalí květiny schované uvnitř. Jednotlivá spojení květů a čaje pak 
ovlivní vzhled, vůni i chuť hotového čaje. Může být kvalitním a nevšedním dárkem.

21250 Bai He Xian Zi "Božská lilie" 2-3

121250 Pravý bílý čaj, květy lilie, laskavcovky a jasmínu. Po zalití z čajových lístků vystoupí červená laskavcovka propojená 
jasmínovým řetízkem s květy lilie. Chuť i vůně je lehká, harmonická, sladce květinová.

21251 Man Tian Xian Tao "Posvátné  květy" 2-3

121251 Pravý bílý čaj, květy měsíčku, laskavcovky a jasmínu. Po zalití se lístky rozvinou a odhalí skryté květy měsíčku propojené  
s laskavcovkou a završené květy jasmínu. Lehká vůně květin a vydatný čajový nálev.

21242 Ai Xing Feng Xian “Láskyplné srdce” 2-3

121242 Pravý bílý čaj, květy jasmínu, laskavcovky a lilie. Po zalití se nejprve ze spleti zelených lístků rozvine květ lilie, pak následuje 
svěží květ laskavcovky a na závěr drobný květ jasmínu.

21232 He Jia Huan Le "Rodinné štěstí" 2-3

121232 Pravý bílý čaj, květy jasmínu a lilie. Po zalití se z čajových lístků rozvine květ lilie s řetězcem jasmínových květů, dávající 
nálevu medový nádech. 

21231 Xu Ri Dong Sheng "Vycházející slunce" 2-3

121231 Pravý bílý čaj, květy lilie a laskavcovky. Po zalití se lístky rozevřou a odhalí skryté květy růžové laskavcovky a lilie. Nálev 
svůdné chuti, plný jiskrné svěžesti.

Kód pro jednokusová balení začíná číslem 1 (např. 121258)! 

21250
Bai He Xian Zi  
“Božská lilie“

21242
Ai Xing Feng Xian 
“Láskyplné srdce”

21232
He Jia Huan Le 

“Rodinné štěstí”

21231
Xu Ri Dong Sheng 

“Vycházející slunce“

21251
Man Tian Xian Tao 
“Posvátné  květy“
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ČERNÉ ČAJE AROMATIZOVANÉ

(9)30032 Alpský punč ® 1

Pravý černý čaj, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), jablka, skořice, aroma, květy pomerančovníku, listy ořešáku, hřebíček.
…výraznější chuť koření vyvážená sladkým karamelem

(9)30172 Červené plody 1

Pravý černý čaj, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (klikva, cukr, slunečnicový olej), aroma, jahody, červený rybíz, maliny, 
listy brusinky, chrpa.
…kouzelná chuť červených plodů

(9)30003 Earl Grey 1

Pravý černý čaj, bergamotové aroma.
…příjemná svěží chuť bergamotu

(9)30056 Earl Grey Imperial 1

Pravý černý čaj Ceylon Ruhuna, vybrané aroma jihoitalského bergamotu, jasmín.
…harmonie jasmínových květů a bergamotového aroma

(9)30018 Earl Grey Superior 1

Pravý černý čaj Ceylon Ruhuna, přírodní aroma bergamotu, květy pomerančovníku.
…svěží a vyvážená chuť jihoitalského bergamotu

(9)30006 Hawaii Cocktail ® 1

Pravý černý čaj, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová), ananas (ananas, cukr), aroma, měsíček.
…dokonalá harmonie šťavnatého ananasu a tropického ovoce

(9)30013 Irish Cream 1

Pravý černý čaj, mléčná čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené odstředěné mléko,  
emulgátor sojový lecitin, vanilin), aroma irish cream (min. 2,5 %).
…lahodná krémová chuť irského likéru

(9)30035 Jahody se šlehačkou 1

Pravý černý čaj, bílá čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor sojový lecitin, aroma), aroma jahody 
se šlehačkou (min. 2,5 %), jahody (min. 1,1 %), heřmánek římský. 
…kouzelná chuť jahod se šlehačkou

(9)30002 Karamel 1

Pravý černý čaj, ochucený karamel (min. 3,4 %) (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo), aroma, kakaové slupky.
…lákavá chuť sladkého karamelu

(9)30039 Maraschino 1

Pravý černý čaj, višně (višně, cukr, slunečnicový olej), aroma maraschino (min. 2,2 %), růže.
…omamná chuť třešňového likéru

(9)30197 Maui 1

 Pravý černý čaj, jablka, fíky (fíky, rýžová mouka), citrónová kůra, přírodní aroma, květy chrpy. 
…skvělá kombinace citrónů a vanilky

(9)30050 Narozeninový 1

Pravý černý a zelený čaj, rozinky (slunečnicový olej), cukrové kuličky (cukr, pšeničná mouka, škrob, maltodextrin, barvivo 
stříbro), ostružiny, aroma, růže, bílá čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor sojový lecitin, 
aroma), ochucený karamel (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo).
…lákavá chuť karamelu s dotekem červených plodů

(9)30016 Novoroční přání 1

Pravý černý čaj, pomerančová kůra, para ořechy, aroma, růže, hřebíček, kardamom. 
…magická kombinace pomerančů, koření a čokolády
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(9)30206 Sladké opojení NEW 1

Pravý černý čaj, dýně, ananas, přírodní aroma, vanilka, hřebíček.
…tajemná chuť karamelek s tóny ananasu

(9)21279
Jasmín - růže

(9)30184
Sobí spřežení

(9)30206
Sladké opojení

(9)30198 Slaný karamel 1

Pravé černé čaje Assam Mangalam a Ceylon Uva, jablka,ochucený karamel (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo), květy 
vřesu, aroma slaného karamelu (min. 3 %), pomerančová kůra.
…neobyčejná chuť slaného karamelu

(9)30184 Sobí spřežení 1

Pravý černý čaj, jablka, ostružiny, pomerančová kůra, skořice, aroma, badyán.
…neobyčejné spojení pomerančů, ostružin a koření

(9)30021 Sváteční 1

Pravý černý čaj, pravý zelený čaj Sencha, aroma, jasmín, růže, slunečnice. 
…lákavá harmonie třešní a květin

(9)30008 Vanilka - Bourbon 1

Pravý černý čaj, aroma, vanilka (min. 0,9 %).
…kouzelná chuť vanilky

(9)30092 Žhavá poušť 1

Pravý černý čaj, plátky citrónu, vousatka citrónová, přírodní aroma, zázvor, bílý pepř, květy kaktusu, červený pepř, santalové 
dřevo, listy aloe, květy bodláku.
…svěží citrónová chuť s ostřejším chilli

(9)30027 1000+1 noc ® 1

Pravý černý čaj, aroma, třešně, květy pomerančovníku, jasmín, růže.
…magická chuť třešní a tropického ovoce

(9)30198
Slaný karamel

(9)10580
Pramen života
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RARITNÍ ČAJE AROMATIZOVANÉ 
Aromatizované směsi ortodoxních čajů vytříbené kvality doplněné pestrou škálou rostlinných a ovocných ingrediencí. Aroma 
je převážně přírodního původu.

(9)10669 Borůvka - jasmín 1

Pravé zelené čaje Daejak, En Shi Yu Lu a Sencha, bezinky, přírodní aroma, borůvky (min. 3 %), květy jasmínu (min. 2 %)   
a chrpy. 
…podmanivá chuť borůvek

(9)10532 Čaj císařů ® 1

Pravé zelené čaje Sweet Flower, Yunnan Green, Formosa Gunpowder a Phoenix Eyes, pravý bílý čaj Snow Buds, kardamom, 
aroma, santalové dřevo, kurkuma, chryzantéma, jasmín, osmanthus, listy kari.
…vyvážená, lehce nasládlá chuť mandarinek

(9)10507 Geisha 1

Pravé zelené čaje Sencha, China Bancha a Kukicha, sezam, bambusové výhonky, schizandra, zázvor, růže, aroma.
…tajuplná chuť květin

(9)10558 Hedvábná stezka 1

Pravý bílý čaj Shou Mei, meruňky (meruňky, rýžová mouka), pravé bílé čaje Pai Mu Tan a Snow Buds, pravý zelený čaj China 
Bancha, broskve, přírodní aroma, pivoňka, jasmín, květy broskvoně, listy bambusu, kombucha.
…dokonalost chuti broskví a zázvoru

(9)21279 Jasmín - růže NEW 1

Pravý bílý čaj Shou Mei, pravý zelený čaj China Jasmin (min. 17 %), pravý bílý čaj Snow Buds, květy jasmínu (min. 12 %), 
květy růže (min. 5 %) a měsíčku. Bez přidaných aromat.
…ušlechtilé spojení bílých čajů s dotekem jasmínů a růží

(9)21237 Ledový čaj Citrus - zázvor 1

Pravé bílé čaje Shou Mei, Pai Mu Tan a Snow Buds (min. 61 %), pravý zelený čaj Bancha, zázvor (min. 6 %), vousatka 
citrónová (min. 4,6 %), květy pomerančovníku, přírodní aroma.
…osvěžující kombinace citrónů a zázvoru

(9)10598 Nebeská brána 1

Pravé zelené čaje Sencha a En Shi Yu Lu, pravý polofermentovaný čaj Formosa Oolong, pravý bílý čaj Pai Mu Tan, přírodní 
aroma, pravý zelený čaj Phoenix Eyes, osmanthus, květy broskvoně, chryzantéma, poupata růží.
…chuť šťavnatých hroznů a nektarinek doplněná lehkými tóny květin

(9)21228 Padající vločka 1

Pravé bílé čaje Shou Mei, Pai Mu Tan a Snow Buds, pravý zelený čaj China Bancha, kokos, pomerančová kůra, přírodní 
aroma, heřmánek římský, hřebíček, skořice. 
…vyvážená chuť pomerančů a koření

(9)10580 Pramen života 1

Pravý zelený čaj Sencha, papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor kyselosti kyselina citrónová), pravý 
zelený čaj Formosa Gunpowder, broskve (broskve, rýžová mouka), pravé zelené čaje En Shi Yu Lu, Jade Rings a Yellow Tea 
Huang Xiao, pravý bílý čaj Shou Mei, citrón, přírodní aroma, měsíček, kiwi. 
…chuť šťavnatých broskví a exotického ovoce

(9)21243 Sladký hrozen 1

Pravé bílé čaje Shou Mei, Pai Mu Tan a Snow Buds, pravý zelený čaj China Bancha, rozinky (min. 13 %) (rozinky, slunečnicový 
olej), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), přírodní aroma, jasmín.
…nesrovnatelná chuť šťavnatých hroznů

(9)10512 Tokajská meruňka 1

Pravý zelený čaj Sencha, pravý bílý čaj Snow Buds, meruňky (min. 6,8 %) (meruňky, rýžová mouka), měsíček, přírodní aroma. 
…lákavá chuť meruněk

od 1. 3. 2017
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ZELENÉ ČAJE AROMATIZOVANÉ

(9)10557 Acai - Goji 1

Pravý zelený čaj Sencha, rozinky (rozinky, slunečnicový olej),  klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (klikva, cukr, slunečnicový 
olej), bezinky, plody goji (min. 2,7 %), aroma acai (min. 1,7 %), růže, vřes, maliny, borůvky.
…lákavá chuť sladkých plodů Acai

(9)10095 Ananasový vánek 1

Pravý zelený čaj Sencha, ananas (min. 10 %) (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), meloun (meloun, cukr), 
aroma, slunečnice.
…dokonalost chuti šťavnatého ananasu

(9)10722 Asĳská seance 1

Pravý zelený čaj Gunpowder, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), aroma, jahody, květy smilu  
a chrpy.
…příjemná chuť vyzrálých jahod a šťavnatého ananasu

(9)10500 Cactus Mint 1

Pravý zelený čaj Sencha, nana-máta (min. 3,4 %), květy kaktusu (min. 3,4 %), aroma.
…chladivá chuť máty a opuncie

(9)10050 Deep Forest ® 1

Pravý zelený čaj Sencha, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (klikva, cukr, slunečnicový olej), bezinky, aroma, maliny, 
květy třapatky nachové. 
…kouzelná chuť sladkých lesních plodů

(9)10013 Earl Green 1

Pravý zelený čaj Sencha, chrpa, aroma bergamotu.
…svěží a vyvážená kombinace bergamotu a zeleného čaje

(9)10730 Granátové jablko 1

Pravý zelený čaj Sencha, granátové jablko (min. 10,3 %), vousatka citrónová, květy granátového jablka (min. 3,8 %), aroma.
…magická chuť šťavnatého granátového jablka a citrónů

(9)10671 Havana 1

Pravý zelený čaj Sencha, hrušky, skořice, aroma, višně, heřmánek římský, měsíček, maliny.
…dokonalá chuť višňového likéru s dotekem skořice

(9)10078 Hříšný tanec ® 1

Pravý zelený čaj Sencha, aroma, borůvky, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (klikva, cukr, slunečnicový olej), dřevina 
Muira Puama, poupata růží, chrpa, jahody, růže, sedmikrásky.
…příjemná, lehce nasládlá chuť exotických plodů a vanilky

(9)10527 Jahoda v šampaňském 1

Pravý zelený čaj Sencha, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), jahody (min. 6,1 %), poupata růží, aroma, levandule, aroma 
šampaňského (min. 0,5 %).
…perfektní harmonie šampaňského s jahodami

(9)10670 Jahodové daiquiri 1

Pravý zelený čaj Sencha, citrónová kůra, aroma jahodového daiquiri (min. 3 %), jahody (min. 3 %) , máta peprná.
…osvěžující chuť jahodového koktejlu

(9)10578 Jasmín - ostružina 1

Pravý zelený čaj Sencha a China Jasmin s květy, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), aroma, poupata růží, jahody, jasmín 
(min. 1,1 %), borůvky, ostružiny (min. 0,7 %), maliny, červený rybíz. 
…příjemná chuť ostružin v kombinaci s chutí jasmínu

(9)10556 Kdoule - citrón 1

Pravý zelený čaj Sencha, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), citrón (min. 5,9 %), přírodní aroma 
kdoule (min. 2,8 %), divizna, přírodní aroma, květ pomerančovníku, myrtovník citrónový, maracuja, kiwi, chrpa.
…harmonická kombinace lehce nasládlé kdoule se svěžím citrónem
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(9)10590 Ledový čaj Limeta - aloe 1

Pravý zelený čaj Sencha (min. 78 %), plátky citrónu, meduňka, nana-máta, slunečnice, aroma limety (min. 1,8 %), aroma, 
listy aloe (min. 0,1 %).
…svěží, lehce peprná chuť máty a limetky

(9)10665 Ledový čaj Rybíz - jablko 1

Pravý zelený čaj Sencha, červený rybíz (min. 4,2 %), jablka (min. 3,9 %), aroma, nana máta, vousatka citrónová.
…chladivá chuť rybízu a jablíček s dotekem máty

(9)10597 Lesní studánka 1

Pravý zelený čaj Sencha, arónie, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (klikva, cukr, slunečnicový olej), šípek, aroma, 
ostružiny, borůvky, červený rybíz, sléz, jahody.
…vyvážená chuť zralých lesních plodů

(9)10021 Madame Butterfly 1

Pravý zelený čaj Sencha, broskve (broskve, rýžová mouka), slunečnice, aroma.
…hladká chuť šťavnatých broskví

(9)10575 Malina - máta 1

Pravý zelený čaj Sencha, šípek, máta peprná (min. 5,1 %), aroma, maliny (min. 3,3 %), slunečnice, sléz. 
…nádherně svěží chuť máty s červenými malinami

(9)10086 Malý Buddha ® 1

Pravý zelený čaj Sencha, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), papája (papája, cukr, zpevňující látka 
chlorid vápenatý), lékořice, santalové dřevo, červený pepř, aroma, heřmánek římský.
…chuť tropického ovoce s tóny koření

(9)10663 Mango - jasmín 1

Pravý zelený čaj China Jasmin s květy (min. 78,4 %), mango (min. 15 %) (mango, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová), aroma, nana-máta.
…osvěžující kombinace manga, tropických plodů a jasmínu

(9)10525 Mogo Mogo 1

Pravý zelený čaj Sencha, banán (banán, med, cukr, banánové aroma, kokosový olej), mango (mango, zpevňující látka 
chlorid vápenatý, regulátor kyselosti kyselina citrónová), meloun, aroma, nať mučenky, slunečnice, guava (pyré: guava, 
koncentrované jablko; koncentrovaná jablečná šťáva), chrpa. 
…šťavnatá a svěží chuť manga a papáji

(9)10553 Mojito blues ® 1

Pravý zelený čaj Sencha, cukrové krystaly, máta peprná, aroma, citrusová kůra, měsíček, bodlák, smil. 
…lehká a svěží chuť grepů a máty

(9)10524 Pálivá romance 1

Pravý zelený čaj Sencha, červený a bílý pepř, červený rybíz, aroma, zázvor, jahody, maliny.
…sladké jahody v kombinaci s ostřejším kořením

(9)10744 Rakytník 1

Pravý zelený čaj Sencha, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), rakytník řešetlákový (min. 10,3 %), 
mrkev, aroma.
…lákavá chuť rakytníku 

(9)10097 Sakura 1

Pravý zelený čaj Sencha a China Jasmin s květy, třešně (třešně, cukr, slunečnicový olej), šípek, aroma, jasmín, pivoňka, růže.
…lákavá chuť šťavnatých třešní s nádechem jasmínových květů

(9)10523 Thai Lemon 1

Pravý zelený čaj Sencha, plátky citrónu (min. 14,1 %), aroma, vousatka citrónová (min. 2,8 %), květy smilu písečného, 
měsíček.
…osvěžující chuť citrónů

(9)10066 Tuareg 1

Pravý zelený čaj Gunpowder, nana-máta. Bez přidaných aromat.
…vyvážená a svěží kombinace máty a zeleného čaje
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BON THÉ
Čaje jsou baleny v opakovaně uzavíratelném obalu, který zachovává aroma a svěžest čaje. Naleznete v něm 20 nálevových 
sáčků pyramidového tvaru. Pyramidy jsou vyrobeny z biologicky odbouratelného materiálu na bázi kukuřičného škrobu. Jsou 
přátelské k životnímu prostřední, jejich tvar je elegantní a umožňuje rozvinutí plné chuti čaje. Díky průhlednosti nálevového 
sáčku můžete posoudit barvu, vůni i kvalitu lístků čaje. Všechny uvedené druhy Bon Thé obsahují OXALIS čaj. Vhodné jsou 
na přípravu 300 ml čaje.

330032 Alpský punč ®

Pravý černý čaj, jablka, skořice, aroma, květy pomerančovníku, listy ořešáku, hřebíček.

360147 Balzám na nervy 

Mučenka, listy meduňky, květy levandule, listy máty peprné.

360150 Čistící 

 Lipový květ, meduňková nať, máty peprné nať, kopřivová nať, černého bezu květ, fenyklový plod, heřmánkový květ.

Na produkty uvedené v sekci BONTHÉ se nevztahují rabaty ani jiné slevy. 

(9)10022 Vánoční čaj 1

Pravý zelený čaj Sencha, pomerančová kůra, para ořechy, aroma, hřebíček, růže, kardamom.
…harmonická kombinace pomerančů a vánočního koření

(9)10526 Wellness Ginkgo 1

Pravý zelený čaj Sencha, ostružiny, ginkgo (min. 7,5 %), plody a květy černého bezu, maliny, aroma, růže.
…výjimečná chuť lesních plodů

(9)10079 Zasněžená romance 1

Pravý zelený čaj Sencha, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), švestky (švestky, slunečnicový olej), kokos, jablka, aroma, 
skořice, badyán, heřmánek římský, chrpa.
…dotek koření jemně podtrhuje chuť marcipánu a vanilky

(9)10766 Zralý ananas NEW 1

Pravý zelený čaj Sencha, ananas (min. 7%), aroma, květy pomerančovníku a třapatky nachové.
…osvěžující chuť zralého ananasu

(9)10723 Ženšen - goji 1

Pravý zelený čaj Gunpowder, plody goji (min. 7,8 %), aroma, pomerančová kůra, listy aloe, ženšen (min. 0,8 %).
…nesrovnatelná chuť šťavnatých pomerančů, tropických plodů a ženšenu

(9)10064 Ženšen - zázvor 1

Pravý zelený čaj Sencha, ženšen (min. 2,2 %), pomerančová kůra, aroma, zázvor (min. 1,1 %), květy pomerančovníku.
…harmonická chuť ženšenu a zázvoru

(9)10766
Zralý ananas

(9)10723
Ženšen - goji

od 1. 3. 2017
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320103 Darjeeling FTGFOP 1 First Flush
Směs čajů první sklizně z různých zahrad Darjeelingu. Květnatá vůně, zlatý nálev.

310138 En Shi Yu Lu 
Tradiční zelený čaj pěstovaný v horách En Shi v provincii Hubei. Svěží lístky jsou sbírány v jarním období. Zlatavý nálev má 
plnou, jemně kořeněnou chuť.

321255 Jahoda - aloe
Pravý bílý čaj Shou Mei, kousky jablek a jahod (min. 3 %), aroma, květy měsíčku, aroma aloe (min. 1,8 %).

310575 Malina - máta 
Pravý zelený čaj Sencha, oplodí šípku, listy máty (min. 5,1 %), aroma, kousky malin (min. 3,3 %), květy slunečnice a sléze.

310086 Malý Buddha ® 
Pravý zelený čaj Sencha, kousky ananasu (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), papáje (papája, zpevňující 
látka chlorid vápenatý), lékořice a santalového dřeva, červený pepř, aroma, květy heřmánku římského.

310581 Mate Elixír mládí
Mate (min. 91,1 %), aroma, kousky malin, květy divizny, ginkgo, santalové dřevo, květy chrpy.

310553 Mojito blues ®
Pravý zelený čaj Sencha, cukrové krystaly, listy máty peprné, aroma, kousky citrusové kůry, květy měsíčku, bodláku a smilu 
písečného

320708 Pu-Erh Fitness ®

Pravý černý čaj Pu-Erh (min. 85,2 %), šípkové oplodí, kousky jablka, zelené mate, aroma, vousatka citrónová.

361037 Rooibos Chladivé jahůdky
Zelený bio rooibos (min. 77,8 %), kousky melounu (meloun, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), ibišek, aroma, 
kousky jahod (min. 2,9 %), květy vřesu, listy nana-máty.

360026 Rooibos Orange - Spice 

Rooibos (min. 92,1 %), kousky pomerančové kůry (min. 2,3 %), kousky skořice (min. 2,3 %), aroma, květy pomerančovníku.

321217 Shou Mei 
Nazývaný "obočí dlouhověkosti" pro svou rezavou barvu čajových lístků a pupenů. Bohatý nálev s chutí lehce vanilkovou  
a bambusovou. Bílý čaj vhodný ke každodenní konzumaci.

310064 Ženšen - zázvor 
Pravý zelený čaj Sencha, kousky ženšenu (min. 2,2 %), kousky pomerančové kůry, aroma, kousky zázvoru (min. 1,1 %), květy 
pomerančovníku.
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300033 Borůvka 
Ibišek, bezinky, oplodí šípku, kousky jablka, černý rybíz, přírodní aroma, borůvky (min. 1,8 %), červený rybíz, kousky jahod, 
listy rybízu.

300042 Bora Bora 

Bezinky, kousky jablka, ibišek, arónie, černý rybíz, aroma, květy chrpy a slunečnice, kousky malin a jahod.

300336 Jahodový polibek ®

Jablka, šípek, červená řepa, aroma, růže, jahody (min. 1,9 %), sléz. 

300391 Malina v medu
Kousky jablka, arónie, černý rybíz, červená řepa, kousky malin (min. 1,3 %), měsíček, aroma, aroma medu (min. 0,3 %).

300317 Ovocný příliv 
Bezinky, oplodí šípku, ibišek, pomerančová kůra, kousky jablka a kokosu, černý rybíz, aroma, květy divizny.

300010 Skořice - jablko 
Kousky jablka (min. 33 %), ibišek, oplodí šípku, kousky pomerančové kůry, skořice (min. 2 %), aroma.

200018 Babiččina zahrádka ®
Bezinky, kousky jablka, ibišek, arónie, kousky červené řepy, ostružiny, aroma, červený rybíz, kousky maliny, listy ostružiníku, 
kousky jahody.

200005 Divoká višeň 

Bezinky, oplodí šípku, kousky jablka, ibišek, černý rybíz, aroma, květy a listy hlohu, višně (min. 1 %).

200009 Lesní jahoda 

Bezinky, oplodí šípku, kousky jablka, ibišek, černý rybíz, aroma, květy růže, listy ostružiníku, kousky jahod (min. 0,9 %).

OXABAG  - SYPANÉ ČAJE TROCHU JINAK
Čaje Oxabag jsou vyráběny podle stejné a osvědčené technologie jako sypané čaje z našich receptur. Ve složení naleznete 
snadno rozpoznatelné čajové lístky a další komponenty. Z jednoho sáčku jednoduše a rychle připravíte 400 - 500 ml čaje. 
Krabička obsahuje 10 nálevových sáčků, které jsou samostatně baleny v celofánovém přebalu a jsou tak vhodné k prodeji  
i po kusech.

230003 Earl Grey   
Pravý černý čaj, bergamotové aroma.

220700 English Breakfast  
Vydatná ranní směs černých čajů s vysokým podílem Assamu.

210002 China jasmín s květy       
Originální čínský zelený čaj s jasmínovými květy (min. 1 %). V Číně velmi oblíbená kombinace.

210007 China Sencha

Sencha japonského typu stále hojněji pěstovaná na čínských čajových plantážích. Medově žlutý nálev.

210527 Jahoda v šampaňském    

Pravý zelený čaj Sencha, kousky jahod (min. 6,1 %), květy růže, aroma, květy levandule.

Na produkty uvedené v sekci OXABAG se nevztahují rabaty ani jiné slevy.
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LEDOVÉ ČAJE SOUHRNNĚ
Ucelený výběr čajů napříč kompletním sortimentem nabídky. Jedná se o čaje, které jsou primárně určeny pro domácí výrobu 
ledových nápojů a jsou zastoupeny čaji zelenými, černými, bílými, rooibosy i čaji ovocnými. Ledové čaje z naší nabídky jsou 
ideálním osvěžujícím nápojem bez použití konzervantů, umělých barviv a sladidel.

(9)00063 Ledový čaj Brusinka 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (min. 12,6 %) (klikva, cukr, slunečnicový 
olej), pravý černý čaj (min. 12,6 %), šípek, ibišek, pomerančová kůra, černý rybíz, aroma brusinek (min. 2 %), listy brusinky 
(min. 0,7 %).  
…nezaměnitelná chuť zralých brusinek

(9)21237 Ledový čaj Citrus - zázvor 1

Pravé bílé čaje Shou Mei, Pai Mu Tan a Snow Buds (min. 61 %), pravý zelený čaj Bancha, zázvor (min. 6 %), vousatka 
citrónová (min. 4,6 %), květy pomerančovníku, přírodní aroma.
…osvěžující kombinace citrónů a zázvoru

(9)00461 Ledový čaj Jahoda - levandule NEW 1

Jablka, šípek, jahody (min. 5 %), bezinky, maliny, červená řepa, nana-máta, květy levandule (min. 1 %). Bez přidaných 
aromat.
…osvěžující chuť jahod, levandule a máty

(9)10590 Ledový čaj Limeta - aloe 1

Pravý zelený čaj Sencha (min. 78 %), plátky citrónu, meduňka, nana-máta, slunečnice, aroma limety (min. 1,8 %), aroma, 
listy aloe (min. 0,1 %).
…svěží, lehce peprná chuť máty a limetky

(9)10665 Ledový čaj Rybíz - jablko 1

Pravý zelený čaj Sencha, červený rybíz (min. 4,2 %), jablka (min. 3,9 %), aroma, nana máta, vousatka citrónová.
…chladivá chuť rybízu a jablíček s dotekem máty

OXABAG získal ocenění obalového 
institutu Syba, s.r.o. OBAL ROKU 2011 
v kategorii Spotřebitelské obaly. 

260004 Máta peprná    

Listy máty peprné.

210071 Mate IQ   
Mate (min. 72,2 %), listy ginkga, kousky guarany a pomerančové kůry, aroma, květy pomerančovníku, modré květy sléze.

220702 Pu-Erh  
Černý čaj z oblasti Yunnan, zemitá chuť. Výrazná, silná vůně. Rarita degustovaná již čínskými císaři.

260020 Rooibos   
Větvičky a listy rooibosu. 
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VÁNOČNÍ ČAJE
Speciální edice vánočních čajů v originálním balení je zde seřazena do ucelené řady pro snadnější orientaci zákazníka. Jedná 
se o souhrn čajů napříč celou nabídkou sortimentu. Tato balení se designově snadno sladí s nabídkou našeho příslušenství  
a lze tak sestavit originální dárek. Vánoční čaje jsou typické chutí a vůní citrusů a vánočního koření. 

930159 Novoroční přání
Pravý černý čaj, pomerančová kůra, para ořechy, aroma, růže, hřebíček, kardamom.
…magická kombinace pomerančů, koření a čokolády

910646 Vánoční čaj
Pravý zelený čaj Sencha, pomerančová kůra, para ořechy, aroma, hřebíček, růže, kardamom.
…harmonická kombinace pomerančů a vánočního koření

961141 Rooibos Advent
Rooibos (min. 77,5 %), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), aroma, jablka, citrónová kůra, hřebíček, mandle, kardamom, 
květy bodláku a chrpy.
…lehce kořeněná chuť s nótou citrónů a čokolády

961142 Rooibos České Vánoce
Rooibos (min. 73,2 %), švestky (švestky, slunečnicový olej), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), přírodní aroma, jablka, 
hrušky, skořice, zázvor, červený pepř, měsíček.
…kouzelné spojení vánočního koření a jablek

900398 Vánoční dobroty ®

Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), datle, meruňky (meruňky, rýžová mouka), 
švestky (švestky, sojový olej), poupata růží, fíky, kokos, lékořice, kardamom, aroma, mandle, růže, vanilka.
…výraznější, lehce nasládlá chuť vánočního koření

900399 Zimní pohádka ®
Jablka, ibišek, šípek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), pomerančová kůra, rooibos, para ořechy, aroma.
…harmonická chuť vánočního koření, citrusů a čokolády

930185 Sobí spřežení

Pravý černý čaj, jablka, ostružiny, pomerančová kůra, skořice, aroma, badyán. 
…neobyčejné spojení pomerančů, ostružin a koření

900448 Betlémské světlo
Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, mrkev, červená řepa, arónie, cukrové hvězdičky (cukr, pasterovaný 
vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadla guma guar, xanthan), aroma, skořice.
…delikátní chuť sladkého moučníku s dotekem mandlí a skořice



ČAJE OVOCNÉ

s ibiškem
bez ibišku 



POPIS VYBRANÝCH ČAJOVÝCH KOMPONENTŮ
BERGAMOT
Je stále zelený subtropický strom nacházející se hlavně ve Středomoří. Plody mají hruško-
vitý tvar světle žluté barvy podobné citrónu. Z plodů se získává aromatická silice, která se 
používá pro výrobu různých olejů, parfémů, kosmetických přípravků atd.

GOJI – kustovnice čínská (Lycium chinensis)
Plody mají sytě červenou barvu a chutí připomínají něco mezi brusinkou, jablkem nebo 
šípkem. Obsahují hodně antioxidantů a živin. Rostou v úrodné půdě himalájských podhůří 
na středně velkých keřích.

GRANÁTOVÉ JABLKO
Toto ovoce pochází z listnatého keře nebo stromku rostoucích převážně ve Středozemí. 
Plod má hladkou silnou červenou slupku a tmavě červená zrnka se sladkokyselou chutí. 

GUAVE
Plody guave mají měkkou voskovitou slupku a v plně zralém stavu jsou žluté. Smetanová 
dužina je bílá, žlutá až sytě růžová, s výraznou vůní podobnou citrónu. Chuťově připomíná 
fíky a hrušky. Patří mezi plody s nejvyšším obsahem vitaminu C (asi 5x více než citróny 
nebo pomeranče).

JACKFRUIT – chlebovník
Je mohutný, stále zelený hustě olistěný strom s širokou korunou, původem z jihovýchodní 
Asie. Plody mají oválný tvar a drsný povrch zelenožluté barvy, uvnitř je velké množství se-
men obalených do lepkavého pouzdra žluté barvy. Právě tato šťavnatá část je oblíbeným 
pokrmem, je aromatická a má sladkou chuť připomínající fíky, vzdáleně také ananas.

KDOULE
Kdoule je plodem kdouloně, což je keř nebo menší strom, který dorůstá výšky až 3 nebo  
6 metrů. Plody se podobají jablkům nebo hruškám. Kdoule obsahuje spoustu vitamínů 
(především vitamín C a skupinu vitamínu B) a minerálních látek jako jsou zinek, železo, 
draslík, vápník atd. 

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
Rakytník je keř rozšířený hlavně v Evropě a Asii. Plody jsou kulovité, žlutooranžové  
až červe né barvy, obsahující řadu vitamínů, minerálních látek, bioflavonoidy a katechiny.
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OVOCNÉ ČAJE 
OVOCNÉ ČAJE S IBIŠKEM
Na rozdíl od čajů černých nebo zelených není původ ovocných čajů v čajovníku, ale jedná se o směsi sušeného ovoce, 
případně bylin. Jsou produkovány na čistě přírodním základu a lze je pít bez omezení – ideálně hasí žízeň a příjemně osvěží. 
Navíc obsahují vitamín C, který působí preventivně proti chřipce a nachlazení. Lze je připravovat teplé i chlazené. Ovocné 
čaje se nejčastěji skládají ze 4 sušených komponentů: ibišku, šípku, pomerančové kůry a sušeného jablka. Ibišek dává čaji 
charakteristickou červenou barvu a příjemně nakyslou chuť.

(9)00018 Babiččina zahrádka ® 1

Bezinky, jablka, ibišek, arónie, červená řepa, ostružiny, aroma, červený rybíz, maliny, listy ostružiníku, jahody.
…kouzelná chuť červených plodů

(9)00042 Bora Bora ® 1

Rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová), jablka, ibišek, černý rybíz, aroma, slunečnice, chrpa, maliny, jahody.
…magická chuť tropického ovoce s tóny vanilky

(9)00033 Borůvka 1

Ibišek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, černý rybíz, borůvky (min. 3 %), přírodní aroma, jahody, listy černého 
rybízu, červený rybíz.
…harmonická chuť zralých borůvek

(9)00382 Brusinka - jahoda 1

Jablka, šípek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), ibišek, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (min. 8,4 %) (klikva, cukr, 
slunečnicový olej), vousatka citrónová, pomerančová kůra, aroma brusinek (min. 1,9 %), jahody (min. 1,6 %), aroma, listy 
jahodníku (min. 0,5 %).
…lahodná chuť sladkých brusinek a jahod

(9)00319 Brusinkový krém 1

Bezinky, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), ibišek, klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (min. 10 %) (klikva, cukr), švestky 
(švestky, slunečnicový olej), jablka, ochucený karamel (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo), aroma brusinek (min. 1 %), 
aroma, listy brusinky (min. 0,9 %), borůvky, maliny, vřes.
…chuť brusinek v perfektní harmonii s tmavými plody a bílou čokoládou

(9)00005 Divoká višeň 1

Bezinky, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), šípek, jablka, ibišek, višně (min. 8,5 %) (višně, cukr, slunečnicový olej), černý 
rybíz, aroma, květy a listy hlohu.
…příjemná chuť šťavnatých višní

(9)00464 Goji - meduňka NEW 1

Jablka, šípek, černý rybíz, ibišek, plody goji (min. 5 %) , květy růže, meduňka (min. 2 %), aroma.
…přijemně kyselkavá chuť citrusů

(9)00463 Granátové jablko - malina NEW 1

Jablka, ibišek, bezinky, pecky granátového jablka (min. 7 %), citrónová kůra, maliny (min. 4 %), šalvěj. Bez přidaných aromat.
…lehce kyselkavá chuť červených plodů

(9)00016 Indiánské léto ® 1

Jablka, ibišek, šípek, bezinky, švestky, aroma, borůvky.
…dokonalost chutí lesního ovoce

(9)00057 Jablečný štrůdl 1

Jablka (min. 27 %), ibišek, šípek, pomerančová kůra, rozinky (min. 9,6 %) (rozinky, slunečnicový olej), kokos, cukrové krystaly, 
aroma, skořice (min. 1,9 %), mandle.
…typická chuť jablkového koláče se skořicí

(9)00035 Karkulčin košík ® 1

Rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, ibišek, jablka, aroma, maliny, borůvky, černý rybíz, ostružiny, jahody, listy 
černého rybízu.
…kouzelná chuť lesních plodů s tóny vanilky

od 1. 3. 2017

od 1. 3. 2017
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(9)00063 Ledový čaj Brusinka 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), klikva velkoplodá (kanadská brusinka) (min. 12,6 %) (klikva, cukr, slunečnicový 
olej), pravý černý čaj (min. 12,6 %), šípek, ibišek, pomerančová kůra, černý rybíz, aroma brusinek (min. 2 %), listy brusinky 
(min. 0,7 %).
…nezaměnitelná chuť zralých brusinek

(9)00009 Lesní jahoda 1

Rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, šípek, jablka, ibišek, černý rybíz, aroma, růže, listy ostružiníku, jahody  
(min. 0,9 %).
…dokonalost chutí lesních jahod

(9)00418 Opilé jahody 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), hrušky, ibišek, červená řepa, aroma, poupata růží, jahody (min. 1,4 %), bambusové 
listy.
…podmanivá chuť lesních jahod s dotekem alkoholu

(9)00304 Ovoce v rumu ® 1

Ibišek, ostružiny, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), šípek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), 
maliny, višně (višně, cukr, slunečnicový olej), rumové aroma (min. 1,7 %), aroma, růže, vanilka.
…výraznější kombinace šťavnatého ovoce a rumu

(9)00020 Piňa Colada 1

Šípek, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), jablka, ibišek, kokos, aroma.
…typická chuť šťavnatého ananasu a kokosu

(9)00046 Rolničky ® 1

Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra, švestky (švestky, slunečnicový olej), kokos, cukrové kuličky (cukr, pšeničná mouka, 
rýžový škrob, maltodextrin, barvivo stříbro), aroma, hřebíček, třešně, sléz, kardamom.
…kouzelná chuť sladkého karamelu a vánočního koření

(9)00080 Sicilský pomeranč 1

Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra (min. 14 %), růže, květ pomerančovníku, aroma, měsíček.
…dokonalost chuti šťavnatého pomeranče

(9)00010 Skořice - jablko 1

Jablka (min. 33 %), ibišek, šípek, pomerančová kůra, skořice (min. 2 %), aroma.
…harmonická kombinace jablek a skořice

(9)00079 Sněhová královna ® 1

Jablka, šípek, ibišek, pomerančová kůra, datle (datle, rýžová mouka), cukrové hvězdičky (cukr, pasterovaný vaječný bílek, 
kyselina citrónová, zahušťovadla guma guar, xanthan), plod hlohu, fíky, para ořechy, aroma, skořice, badyán, poupata růží, 
heřmánek římský, chrpa.
…magická chuť pražených mandlí a koření

(9)00318 Srdcová dáma 1

Bezinky, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), šípek, ibišek, jablka, černý rybíz, cukrová srdíčka (min. 5 %) (cukr, rýžová mouka, 
arašídový olej, bramborový škrob, aroma, barviva karoteny a košenila), aroma, jahody, maliny, maliník, červený rybíz, sléz.
…výraznější chuť malin a rybízu

(9)00099 Svařené víno 1

Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra, rozinky (rozinky, slunečnicový olej) skořice, citrusová kůra, aroma svařeného vína 
(min. 2,6 %), aroma, hřebíček, růže.
…typická chuť vína a koření

(9)00048 Třešeň - banán 1

Rozinky (rozinky, slunečnicový olej), ibišek, papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová), banán (min. 15 %) (banán, med, banánové aroma, kokosový olej), aroma, třešně (min. 1 %).
…příjemná kombinace zralých třešní a banánů

(9)00043 Vánoční dobroty ® 1

Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), datle, meruňky (meruňky, rýžová mouka), 
švestky (švestky, slunečnicový olej), poupata růží, fíky, kokos, lékořice, kardamom, aroma, mandle, růže, vanilka.
…výraznější, lehce nasládlá chuť vánočního koření
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OVOCNÉ ČAJE BEZ IBIŠKU
Ovocné čaje bez ibišku jsou určeny především pro ty, kteří upřednostňují lehkou a jemnou chuť nápoje. Ovocné čaje  
bez ibišku jsou nasládlé a není je potřeba doslazovat, proto jsou ideálním nápojem pro děti. Velmi vhodné jsou také  
pro osoby, které mají problém s překyselením žaludku nebo pálením žáhy.

(9)00456 Západ slunce 1

Hrušky, ibišek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), citrónová kůra, skořice, aroma, borůvky, listy černého rybízu, květy růže 
a smilu, červený rybíz.
…hřejivá chuť sladkého ovoce se špetkou skořice

(9)00021 Zimní pohádka ® 1

Jablka, ibišek, šípek, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), pomerančová kůra, rooibos, para ořechy, aroma.
…harmonická chuť vánočního koření, citrusů a čokolády

(9)00455 Bezinka - jahoda 1

Jablka, bezinky (min. 20 %), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), černý rybíz, arónie, červená řepa, aroma, kakaové slupky, 
červený pepř, maliny, jahody (min. 1 %).
…výjimečná kombinace jahod a tropického cupuacu

(9)00445 Betlémské světlo 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), bezinky, mrkev, červená řepa, arónie, cukrové hvězdičky (cukr, pasterovaný 
vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadla guma guar, xanthan), aroma, skořice.
…delikátní chuť sladkého moučníku s dotekem mandlí a skořice

(9)00462 Borůvka - zázvor NEW 1

Jablka, borůvky (min. 12 %), bezinky, zázvor (min. 3 %), bílý pepř, přírodní aroma, červená řepa, květy chrpy.
…zajímavá kombinace sladkých borůvek s ostřejším zázvorem

(9)00454 Citrónový koláč 1

Jablka, bezinky, citrónová kůra (min. 7 %), plátky citrónů (min. 7 %), červená řepa, cukrové krystaly, aroma.
…neodolatelná kombinace sladkého koláče a citrónů

(9)00460 Dýně - kurkuma NEW 1

Jablka, dýně (min. 15 %), pomerančová kůra, mrkev, kurkuma (min. 3 %), skořice, kakaové slupky, přírodní aroma, měsíček, 
hřebíček. 
…neobvyklé spojení sladké dýně, kurkumy a koření

(9)00385 Jablko v županu 1

Jablka (min. 39,7 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), papája (papája, cukr, zpevňující látka 
chlorid vápenatý), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), červená řepa, skořice, aroma, chrpa.
…oslnivá kombinace chutí sladkých jablek, mandlí a skořice

(9)00336 Jahodový polibek ® 1

Jablka, meruňky (meruňky, rýžová mouka), šípek, červená řepa, poupata růží, aroma, jahody (min. 1,2 %), vanilka, sléz.
…opojná chuť sladkých jahod

(9)00463
Granátové jablko - malina

(9)00464
Goji - meduňka
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(9)00461 Ledový čaj Jahoda - levandule NEW 1

Jablka, šípek, jahody (min. 5 %), bezinky, maliny, červená řepa, nana-máta, květy levandule (min. 1 %). Bez přidaných 
aromat.
…osvěžující chuť jahod, levandule a máty

(9)00446 Madeira 1

Jablka, pomerančová kůra, meloun (meloun, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), ananas, banán (banán, rostlinný 
olej, cukr, med, banánové aroma), červená řepa, vousatka citrónová, aroma.
…lákavá chuť osvěžujícího tropického ovoce

(9)00391 Malina v medu 1

Jablka, šípek, arónie, černý rybíz, červená řepa, ostružiny, maliny (min. 1,3 %), měsíček, aroma, aroma medu (min. 0,3 %).
…lákavá chuť zralých malin a sladkého medu

(9)00377 Ovoce v zázvoru 1

Jablka, šípek, meruňky (meruňky, rýžová mouka), červená řepa, pomerančová kůra, listy jahodníku, zázvor (min. 3,2 %), 
jahody, aroma.
…vyvážená jahodová chuť s tóny meruněk a zázvoru

(9)00387 Pohádkové sny 1

Jablka, šípek, lípa, heřmánek, arónie, červená řepa, květy černého bezu, maliny, jahody, aroma.
…sladká chuť malin s tóny karamelu a vanilky

(9)00354 Potěšení na duši 1

Bezinky, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), mrkev, jablka, šípek, pomerančová kůra, červená řepa, 
aroma, jahody.
…jemně sladká chuť jahod s nótou ananasu

(9)00034 Sladký citrón 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), mrkev, rakytník, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), 
červená řepa, citrusová kůra (min. 3 %), vousatka citrónová (min. 2,8 %), aroma, měsíček
…lehce kyselkavá chuť sladkého citrónu

(9)00096 Sladký pomeranč 1

Jablka, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), mrkev, meruňky (meruňky, rýžová mouka), rakytník, červená řepa, pomerančová 
kůra (min. 5,5 %), květ pomeranče (min. 2,7 %), bodlák, přírodní aroma. 
…sladká krémová chuť pomerančů

(9)00335 Tajemná vášeň 1

Jablka, broskve (rýžová mouka), šípek, řepa, ochucený karamel (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo), bílá čokoláda (cukr, 
sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor sojový lecitin, aroma), poupata růží, aroma, pivoňka, slunečnice.
…tajemná chuť sladkého karamelu, bílé čokolády a likéru

(9)00393 Tropická bouře 1

Jablka, šípek, banán (banán, med, cukr, banánové aroma, kokosový olej), ananas (ananas, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová), pomerančová kůra, červená řepa, aroma.
…osvěžující chuť šťavnatého ananasu a tropického cupuacu

(9)00462
Borůvka - zázvor

(9)00460
Dýně - kurkuma

(9)00461
Ledový čaj 

Jahoda - levandule

od 1. 3. 2017



ČAJE BYLINNÉ

Naše byliny
 - monodrogy
 - bylinné směsi
 - bylinné směsi aromatizované
 - bylinné směsi pro děti
 - bylinné směsi pro ženy
 - bylinné směsi pro muže
rooibos červený (fermentovaný)
rooibos zelený (nefermentovaný)
honeybush
mate
bylinné čaje z Jižní Ameriky
ájurvédské čaje



BYLINKY mají široké spektrum použití na různé neduhy, k jejichž léčení můžeme použít 
buď bylinu samotnou (monodrogu), nebo směs několika bylin, jejichž spolupůsobením je 
léčivý účinek ještě umocněn. Použití bylin nebo jejich směsí můžeme rozdělit do několika 
období. Například v období chřipek a nachlazení nám může pomoci nálev z květů lípy, které 
podporují pocení a napomáhají normální funkci dýchacího systému. K celkovému posílení 
organismu pak můžeme použít nálev ze šípku. Kromě uvedených monodrog můžeme pou-
žít i bylinný čaj Antigrip, Imunitní nebo Snadný dech. Při nervozitě, neklidu, stresu nebo  
i při špatném spánku zase může pomoci nálev z meduňky lékařské, třezalky, heřmánku nebo 
je možné opět zvolit čajovou směs Balzám na nervy, Čas snění, Protistres nebo Večerní čaj.  
Pro správnou funkci trávícího systému je vhodný například nálev připravený z listů máty 
nebo květů heřmánku, z bylinných směsí pak Bylinný čaj na zažívání. Pro jarní období 
očistných kúr uvítáme Ploché bříško, Čistící a v létě na prázdniny například Pro lepší 
náladu a paměť.

Do nabídky jsme zařadili také bylinné směsi, které jsou dle vhodnosti a použití členěny 
přímo do skupin pro děti, ženy a muže. Jedná se o 14 čajových směsí, vyvinutých přímo 
pro OXALIS paní Renátou Jahodovou, která se dlouhodobě aktivně věnuje alternativní 
me dicíně, přírodním léčivým metodám a také o bylinách přednáší na Akademii léčivé 
výživy v Praze. 

Existuje několik tipů, jak správně popíjet bylinné čaje, které nám pomohou k lepšímu využití 
jejich účinků. Byliny i směsi by se měly pít 3 – 4 týdny, poté následuje alespoň týdenní pauza 
(neplatí pro urologické, ty se mohou popíjet bez přestávky). Čaje určené na dýchací obtíže 
by se měly pít jen do páté hodiny, zažívací čaje by se měly popíjet půl hodiny před jídlem. 
Mezi rizikové skupiny v užívání bylin a bylinných směsí patří těhotné ženy, děti a starší lidé. 
Dávkování pro děti a všechny ve věku nad 65 let by mělo činit 1/3 z uvedeného množství. 
Před užitím každé bylinky však její účinky na organismus doporučujeme konzultovat  
se svým lékařem.



960246 Cist šedavý 20 g NEW ks

Listy cistu šedavého. Doplněk stravy. 

60246 Cist šedavý NEW 1 kg

Cist šedavý (Skalní růže) je léčivá rostlina  běžně používaná v tradičním léčitelství. Doplněk stravy. 

960011 Ginkgo biloba 80 g ks

Listy ginkga.

60011 Ginkgo biloba 1 kg

Zajišťuje normální mozkovou činnost. Podporuje periferní oběhový systém (zrak, sluch) a mikrocirkulaci krevního systému. 
Má pozitivní vliv na duševní rovnováhu a kognitivní (poznávací) funkce.

960003 Heřmánek 40 g ks

Květy heřmánku.

60003 Heřmánek 1 kg

Čaj podporuje normální funkci dýchacího systému a imunitu. Má vliv na stav pokožky, trávení a na duševní zdraví.

960012 Ibišek 80 g ks

Květy ibišku.

60012 Ibišek 1 kg

Podporuje funkci cévní soustavy a ulevuje od tzv. těžkých nohou. Má osvěžující účinek, ovlivňuje tonus a vitalitu.

960269 Jitrocel 50 g NEW ks

Listy jitrocele kopinatého.

60269 Jitrocel NEW 1 kg

Podporuje normální funkci střevního traktu a pomáhá zajišťovat jeho mikrobiální rovnováhu.

960277  Kontryhel 50 g NEW ks

Nať kontryhele obecného.

60277  Kontryhel NEW 1 kg

Pomáhá zajistit menstruační komfort, ovlivňuje normální funkci cévní soustavy a ulevuje od tzv. těžkých nohou. Podporuje 
trávení a normální činnost dýchacího systému.

960002 Kopřiva 40 g ks

Listy kopřivy.

60002 Kopřiva 1 kg

Podporuje funkci cévní a dýchací soustavy. Ovlivňuje stav kostí, vlasů, nehtů, kůže a působí na duševní zdraví.

960256 Lípa 40 g ks

Květy lípy.

60256 Lípa 1 kg

Podporuje normální funkci dýchacího systému, napomáhá vykašlávání. Dále působí potopudně, proti nespavosti a má 
relaxační účinky.

960259 Maliník 40 g ks

Listy maliníku.
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Určeno k dalšímu použití.
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60259 Maliník 1 kg

Listy maliníku.

960004 Máta 40 g ks

Listy máty.

60004 Máta 1 kg

Podporuje imunitu, činnost dýchací a trávicí soustavy, působí proti nadýmání. Má relaxační účinky.

960001 Meduňka 40 g ks

Listy meduňky.

60001 Meduňka 1 kg

Podporuje duševní zdraví, hormonální vyrovnanost, trávení, činnost dýchacího a oběhového systému. Působí proti 
nespavosti.

960270 Měsíček lékařský 20 g NEW ks

Květy měsíčku lékařského.

60270 Měsíček lékařský NEW 1 kg

Podporuje normální funkci  dýchacího systému, jater a střev. Podporuje hojení a má vliv na zdravý stav pokožky. Měsíček 
má také osvěžující účinek.

960014 Nana - máta 40 g ks

Listy nana máty.

60014 Nana - máta 1 kg

Podporuje imunitu, činnost dýchací a trávicí soustavy, působí proti nadýmání. Má relaxační účinky.

960278 Ostropestřec 100 g ks

Semena ostropestřce.

60278 Ostropestřec 1 kg

Používá se při léčbě jater, má vliv na jejich správnou funkci.

960283 Rakytník řešetlákový 70 g NEW ks

Sušené plody rakytníku řešetlákového.

60283 Rakytník řešetlákový NEW 1 kg

Rakytník má vliv na činnost kardiovaskulárního systému, trávení, stav pokožky a obranyschopnost organismu. Dodává tělu 
energii a potlačuje pocit únavy.

960252 Šalvěj 20 g ks

Listy šalvěje.

60252 Šalvěj 1 kg

Podporuje hormonální vyrovnanost, působí potopudně. Zabraňuje řídnutí vlasů. Pozitivně působí na stav kostí, kloubů  
a činnost dýchacího systému.

960008 Šípek 80 g ks

Oplodí šípku.

60008 Šípek 1 kg

Podporuje imunitu. Má pozitivní vliv na trávení, dýchání, stav pokožky a kloubů. Má hojivé účinky.

960268 Třezalka 50 g ks

Nať třezalky.

60268 Třezalka 1 kg

Ovlivňuje stav pokožky, funkci žlučníku, dýchacího, trávicího a kardiovaskulárního systému. Má relaxační účinky. Mírní 
projevy menstruačního cyklu. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace.



39

BYLINNÉ SMĚSI 

(9)60108 Antigrip 1

Lipový květ, bezu černého květ, diviznový květ, třapatky nachové květ, tužebníková nať, tymiánová nať.
Květy lípy a divizny pomáhají při onemocnění dýchacích cest a při trávení. Třapatka podporuje imunitu a tymián funkci 
dýchacích cest.

(9)60147 Balzám na nervy 1

Listy meduňky, listy máty peprné, mučenka, květy levandule.
Mučenka a levandule působí proti nespavosti. Meduňka odstraňuje nervové napětí, podporuje duševní zdraví a hormonální 
vyrovnanost.

(9)60106 Bylinný čaj na zažívání 1

Listy máty peprné, květy heřmánku, anýz, fenykl, kmín, květy sléze, květy měsíčku.
Máta pomáhá při nadýmání. Anýz a fenykl podporují chuť k jídlu a pozitivně působí na trávicí soustavu. Měsíček ovlivňuje 
funkci střevního traktu.

(9)60134 Čas snění 1

Květy heřmánku, lípy, levandule, listy máty peprné, kousky lékořice. 
Heřmánek, lípa, levandule, máta i lékořicový kořen mají relaxační účinky a působí proti nespavosti. Mají také pozitivní vliv 
na zažívání.

(9)60173 Čistící 1

Kopřivová nať, bezu černého květ, maliníkový list, měsíčkový květ, březový list, chrpový květ.
Kopřiva působí protizánětlivě. Měsíček má vliv na správnou funkci jater a podporuje hojení. Bříza se používá při detoxikaci.

(9)60240 Detoxikační NEW 1

Ostružiník list, bříza bělokorá list, jahodník list, pampeliška lékařská nať, jablečník obecný nať.
Bříza přispívá k normálnímu trávení a detoxikaci. Smetánka podporuje činnost jater stejně jako jablečník, který navíc 
pozitivně ovlivňuje mikrocirkulaci krve.

(9)60176 Imunitní 1

Kopřivový list, bezu černého květ, šalvějová nať, rakytníkový plod, přesličková nať, třapatky nachové květ.
Rakytník, kopřiva a černý bez působí na imunitní systém. Šalvěj přispívá ke správnému fungování dýchacího systému  
a trávení.

(9)60177 Jaterní 1

Smetánkový kořen s natí, máty peprné list, čekankový kořen, čekanková nať, ostropestřecový plod, fenyklový plod, řepíková 
nať, třezalková nať.
Smetánka, čekanka, ostropestřec a řepík podporují činnost jater. Třezalka ovlivňuje funkci žlučníku. U citlivých osob možnost 
fotosenzibilizace.

(9)60240
Detoxikační

(9)60243 
Ledvinový

(9)60241
Lymfatický

(9)60242 
Odvodňovací

960263 Vousatka citrónová 40 g ks

Listy vousatky.

60263 Vousatka citrónová 1 kg

Listy vousatky.
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(9)60220 Klidný spánek 1

Rozinky (rozinky, slunečnicový olej), meduňková nať, fenyklový plod, heřmánkový, růžový, jasmínový květ, voňatková  
a šalvějová nať.
Heřmánkový květ uklidňuje, působí proti nespavosti a uvolňuje dýchací cesty. Meduňka má relaxační účinky, pomáhá 
odstraňovat nervové napětí. Fenykl navíc podporuje imunitní systém.

(9)60243 Ledvinový NEW 1

Celík zlatobýl nať, lichořeřišnice plod, sporýš nať, kopřiva list, pelyněk černobýl nať.
Pelyněk pomáhá udržovat zdraví ledvin a prostaty. Kopřiva působí protizánětlivě a napomáhá normální funkci prostaty  
a zvyšuje obranyschopnost organismu, stejně jako celík. 

(9)60241 Lymfatický NEW 1

Černý rybíz list, jahodník list, kopřiva list, lékořice kořen, svízel přítula nať. Doplněk stravy. 
Svízel přispívá k udržení zdravého lymfatického oběhu – pročišťuje tělo. Kopřiva příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, 
cévní soustavu a ulevuje od tzv. těžkých nohou. Lékořice zvyšuje přirozenou obranyschopnost organismu.

(9)60242 Odvodňovací NEW 1

Černý rybíz list, kopřiva list, bříza bělokorá list, santalové dřevo. Doplněk stravy. 
Bříza přispívá k normálnímu trávení a detoxikaci. Santal podporuje vylučování moči. Kopřiva příznivě ovlivňuje 
kardiovaskulární systém, cévní soustavu a ulevuje od tzv. těžkých nohou. 

(9)60139 Ploché bříško 1

Mate, oplodí šípku, verbena citrónová, listy kopřivy, kořen lékořice, kousky zázvoru, květy růže a heřmánku.
Maté se používá při kontrole hmotnosti. Heřmánek působí při metabolismu lipidů. Růže podporuje trávení a vylučování.

(9)60181 Pro lepší náladu a paměť 1

Meduňková nať, voňatková nať, dobromyslová nať, rozmarýnový list, ženšenový kořen, klanopraškový plod, levandulový 
květ, diviznový květ.
Meduňka ovlivňuje hormonální rovnováhu a duševní zdraví. Ženšen a klanopraška  působí proti stresu. Levandule působí 
proti nespavosti.

(9)60101 Ranní čaj 1

Ibišek, kousky jablka, listy maliny, listy ostružiníku, nať máty peprné a meduňky, tužebníková nať, květy měsíčku, květy sléze, 
slunečnice a smilu písečného, oplodí šípku, vřesová nať.
Ibišek má osvěžující účinek, ovlivňuje tonus a vitalitu. Máta působí proti nadýmání. Meduňka podporuje hormonální 
rovnováhu. Vřes má relaxační účinky.

(9)60107 Snadný dech 1

Mateřídoušková nať, proskurníkový kořen, diviznový květ, jitrocelový list, tymiánová nať, lišejník islandský.
Mateřídouška, proskurník a jitrocel přispívají k normální funkci dýchacího systému. Divizna podporuje normální činnost 
hltanu.

(9)60111 Štíhlá linie 1

Listy ostružiníku, maliníku, slupky šípku, listy jahodníku, kopřivy, ovesná sláma, listy ořešáku, fenyklová semínka, listy 
meduňky, máty peprné, pampeliška, květy smilu, měsíčku, kořen lékořice, květy sléze.
Oves dodává pocit sytosti. Fenykl podporuje správné trávení. Máta tlumí nadýmání. Smetánka ovlivňuje normální funkci 
žaludku a jater.

(9)60244 Urologický NEW 1

Celík zlatobýl nať, lichořeřišnice plod, sporýš nať, lékořice kořen, yzop lékařský nať, vrbovka malokvětá nať.
Lékořice pozitivně ovlivňuje normální funkci močového a reprodukčního systému. Vrbovka kromě močové soustavy 
podporuje zdraví prostaty. 

(9)60102 Večerní čaj 1

Heřmánkový květ, meduňková nať, černého rybízu list, máty peprné nať, slunečnicový květ, vřesová nať.
Heřmánkový květ působí proti nespavosti a uvolňuje dýchací cesty. Meduňka podporuje oběh krve a má zklidňující účinky.

(9)60245 Ženský NEW 1

Hluchavka bílá nať, kontryhel nať, mochna husí nať, šalvěj nať, třezalka nať.
Hluchavka, mochna i šalvěj přispívá k odolnosti během menstruačního cyklu, tlumí doprovodné menstruační projevy. Šalvěj 
také podporuje imunitní systém pozitivně ovlivňuje hormonální vyrovnanost. Také zabraňuje řídnutí vlasů a pozitivně 
působí na stav kostí a kloubů. Třezalka má pozitivní vliv na psychický stav a náladu, podporuje emoční rovnováhu. Dále 
působí proti nespavosti.

(9)60221 Živá voda 1

Květ bezu černého, lipový květ, diviznový květ, třapatky nachové květ, tužebníková nať, tymiánová nať, rakytníkový plod.
Květy lípy působí proti nespavosti a podporuje trávení. Květy černého bezu podporují přirozenou obranyschopnost stejně 
jako květ divizny a třapatka nachová. Rakytník ovlivňuje stav pokožky. Dodává tělu energii a potlačuje pocit únavy.



41

BYLINNÉ SMĚSI AROMATIZOVANÉ 

BYLINNÉ SMĚSI PRO DĚTI OD RENÁTY JAHODOVÉ

- odbornice na alternativní medicínu a přírodní léčivé metody

(9)60117 Dlouhý život 1

Zelený rooibos, třapatka nachová, květy heřmánku, zelený oves, listy máty, listy ostružiníku, tymián, květy levandule, verbena 
citrónová, květy měsíčku, chrpy polní, aroma.
Třapatka posiluje imunitní systém. Zelený oves se používá při detoxikaci. Levandule uvolňuje nervové napětí. Měsíček mimo 
jiné podporuje hojení.

(9)60053 Energy Tea Guarana 1

Slupky šípku, kousky jablek, ibišek, guarana (min. 15 %), listy ostružiníku a meduňky, vousatka citrónová, aroma. Obsahuje 
kofein.
Guarana ovlivňuje fyzickou i psychickou vitalitu, dodává energii a potlačuje pocit únavy. Meduňka uvolňuje nervové napětí. 

(9)60247 Kopřiva - skořice NEW 1

Kopřiva (min. 30 %), šípek, jablka, pomerančová kůra, skořice (min. 6 %), hřebíček, přírodní aroma.
…neobvyklá kombinace chutí kopřiv a koření

(9)60248 Marakéš NEW 1

Nana-máta, aroma, květy třapatky nachové.
…lahodné spojení máty a sladké čokolády

(9)60238 Mauna Loa 1

Vousatka citrónová, šípek, bílý ibišek, pecky a květy granátového jablka, aroma.
…povzbuzující kombinace citrónu a granátového jablka

(9)60118 Mužná síla 1

Kousky jablka, rooibos, fazolové slupky, vousatka citrónová, skořice, zázvor, třezalka tečkovaná, kousky citrónové kůry, máčka 
ladní, jmelí, hřebíček, aroma, černý pepř, kardamom, kořen ženšenu. 
Třezalka podporuje emoční rovnováhu. Pepř podporuje prokrvení i jemných cévek. Ženšen působí na sexuální zdraví, 
bdělost, energii a vitalitu. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace.

(9)60116 Protistres 1

Jmelí, fazolové slupky, březové listy, listy kopřivy, vousatka citrónová, třezalka, ginkgo, aroma. 
Třezalka působí pozitivně na psychický stav, potlačuje poruchy spánku a má relaxační účinky. Kopřiva působí na nervovou 
a duševní rovnováhu. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace.

(9)60239 Shanti 1

Listy ostružiníku, rooibos zelený, mate, šípek, zázvor, jalovec, přírodní aroma, fenykl.
…lahodná chuť meruněk, broskví a špendlíků

960232 Dětský čaj 
Černý rybíz list, ibišek květ, maliník list, ostružiník list.
Směs určená pro děti od 1 roku. 

(9)60248
Marakéš

(9)60247
Kopřiva - skořice
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- odbornice na alternativní medicínu a přírodní léčivé metody

BYLINNÉ SMĚSI PRO ŽENY OD RENÁTY JAHODOVÉ

960224 Těhotenský čaj
Maliník list, rybíz černý list, máta peprná nať, fenykl plod, anýz plod.
Směs, kterou lze popíjet během celého těhotenství. Na začátku máta, fenykl a anýz napomáhá k normálnímu trávení, 
během dalších měsíců máta podpoří vaše tělo v obranyschopnosti organizmu. Po porodu pak fenykl a anýz pozitivně 
působí na tvorbu mateřského mléka.

960225 Pro kojící ženy
Meduňka nať, dobromysl nať, fenykl plod, kontryhel nať, proskurník list, anýz plod.
Fenykl a anýz povzbuzuje tvorbu mateřského mléka, dobromysl a meduňka pozitivně působí na duševní zdraví. 

960226 Lunární čaj - I. fáze (preovulační)
Ostružiník list, rybíz černý list, ostropestřec plod, světlík nať, šalvěj nať.
Hodně aktivní, smyslná a sebevědomá fáze. Šalvěj podpoří hormonální vyrovnanost a imunitní systém. Rybíz pozitivně 
působí na činnost dýchacího systému. Ostropestřec navíc tělo pročišťuje.

960227 Lunární čaj - II. fáze (ovulační)
Mateřídouška nať, pampeliška list, meduňka nať, řebříček nať, rozmarýna list, řepík nať.
Fáze zrání, kdy jsme tvořivé, toužící, pečující a láskyplné. S bylinami procítíme naši ženskou sílu. Meduňka pomáhá 
upravovat hormonální nevyrovnanost, odstraňuje nervové napětí a podporuje dobrou náladu.

960228 Lunární čaj - III. fáze (premenstruační)
Dobromysl nať, kontryhel nať, kopřiva list, měsíček květ, třezalka nať.  U citlivých osob možnost fotosenzibilizace.
Otevíráme se intuici, svým vlastním pocitům. Jsme kreativní, přecitlivělé, náladové. Kontryhel zajistí prementruační komfort, 
třezalka se postará o naše duševní zdraví a společně s měsíčkem osvěží tělo.

960229 Lunární čaj - IV. fáze (menstruační)
Heřmánek květ, kontryhel nať, mateřídouška nať, máta nať, řebříček nať , třezalka nať, mochna husí nať. U citlivých osob 
možnost fotosenzibilizace.
Ponoření do sebe, zklidnění, zpomalení. Nižší energie fyzická, vyšší duševní. Vše staré odchází, aby mohlo opět přijít nové. 
Třezalka společně s mochnou husí a řebříčkem mírní projevy menstruačního cyklu. Má pozitivní vliv na duševní zdraví  
a emoce. Máta má relaxační účinky a přívnivě ovlivňuje trávicí soustavu.

960233 Spokojené miminko 
Heřmánek květ, fenykl plod, anýz plod, kmín plod.
Heřmánek má relaxační účinky a působí proti nespavosti. Fenykl, anýz a kmín podporují trávení maminčina mlíčka či 
kojeneckého příkrmu. Směs pro děti od 1. měsíce. Schváleno Státním zdravotním ústavem.

960234 Halí - belí
Meduňka nať, heřmánek květ, anýz plod.
Meduňka a heřmánek působí proti nespavosti a děti se tak mohou těšit do říše snů. Anýz navíc podporuje dýchací systém  
a trávení. Směs pro děti od 1. měsíce. Schváleno Státním zdravotním ústavem.

960235 Nastydlý skřítek 
Mateřídouška nať, proskurník kořen, lípa květ, jitrocel list, tymián nať.
Skřítek, který nastyd také, namíchal nám byliny. Teď jsme oba jak se patří bez kašle a bez rýmy. 
Mateřídouška pozitivně ovlivňuje dýchací systém, stejně tak i tymián, lípa napomáhá vykašlávání. Jitrocel pročišťuje 
organismus a napomáhá snadnému dýchání. Směs určená pro děti od 1 roku. Schváleno Státním zdravotním ústavem.

960236 Potníček 
Lípa květ, černý bez květ, heřmánek květ, proskurník list.
Když mé tělo horké je, hlava bolí, kašel dusí, tento čajík pro mě je, vypotit se prostě musím. 
Heřmánek působí proti nespavosti a má relaxační účinky stejně jako lípa, která navíc působí potopudně. Směs pro děti  
od 1 roku. Schváleno Státním zdravotním ústavem.

960237 Nafouknuté bříško 
Máta nať, fenykl plod, jahodník list, anýz plod, lékořice kořen.
Bříško jsem si nacpal, to jsem teda spackal. Uvařím si byliny a splasknu v moment jediný. 
Máta tlumí nadýmání a společně s fenyklem, anýzem a lékořicí působí blahodárně na trávení. Směs pro děti od 8 měsíců. 
Schváleno Státním zdravotním ústavem.
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ROOIBOS (FERMENTOVANÝ)
Rooibos je keř tvořený tenkými větvičkami a malými jehličkovitými lístky (asi 1 cm dlouhými). Pěstuje se pouze na plantážích 
Jižní Afriky v pohoří Cederberg. Sklizený rooibos se svazuje do snopů, seká na požadovanou délku, drtí a následně fermentuje 
a suší. Výsledkem je červený rooibos s medovou chutí. Odbouráním procesu drcení a fermentace získáme rooibos zelený, 
jehož chuť je více bylinná. Rooibos se třídí podle velikosti, barvy a chuti. Je bohatý na antioxidanty a proto má preventivní 
účinky proti nádorovým a kardiovaskulárním onemocněním. Neobsahuje žádný kofein a má velmi dobrý vliv na lidské 
zdraví. 

BYLINNÉ SMĚSI PRO MUŽE OD RENÁTY JAHODOVÉ

960230 Prostatický čaj
Jahodník list, celík zlatobýl nať, lichořeřišnice semeno, mochna husí nať, vrbovka malokvětá nať.
Vrbovka příznivě ovlivňuje funkci dolních močových cest a prostaty. 

960231 Elixír mužnosti
Dobromysl nať , sporýš nať, máta nať, kozlík kořen, levandule květ.
Dobromysl pozitivně ovlivňuje duševní výkonnost a krevní tlak. Máta má navíc relaxační účinky a podporuje imunitu.

(9)860026 BIO Rooibos 1

Větvičky a listy bio rooibosu.

(9)60020 Rooibos červený 1

Větvičky a listy rooibosu. 

(9)60037 Rooibos Advent 1

Rooibos (min. 77,5 %), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), aroma, jablka, citrónová kůra, hřebíček, mandle, kardamom, 
květy bodláku a chrpy.
…lehce kořeněná chuť s nótou citrónů a čokolády

(9)60036 Rooibos African sun 1

Rooibos (min. 87,8 %), aroma, černý rybíz, listy ostružiníku, růže, divizna, jahody.
…šťavnatá a svěží chuť červených plodů

(9)60063 Rooibos Amore 1

Rooibos (min. 81,7 %), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), aroma, lékořice, dřevina Muira Puama, vřes, pivoňka, jahody.
…dotek bílé čokolády jemně podtrhuje chuť jahod a brusinek

(9)60086 Rooibos Citrus - zázvor 1

Rooibos (min. 77,7 %), pomerančová kůra (min. 3,8 %), papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová), aroma, červený pepř, santalové dřevo, zázvor (min. 1,9 %), ženšen, květy pomerančovníku, 
chrpy a levandule.
…osvěžující chuť citrusů a zázvoru

- odbornice na alternativní medicínu a přírodní léčivé metody
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(9)860016 BIO Rooibos zelený 1

Větvičky a listy bio rooibosu.

(9)60015 Rooibos zelený 1

Větvičky a listy rooibosu. 

(9)61051 Rooibos Cesta rájem 1

Zelený bio rooibos (min. 76,8 %), banán (banán, med, cukr, banánové aroma, kokosový olej), aroma, meloun (meloun, 
kyselina citrónová), marakuja, měsíček, pivoňka.
…kouzelná chuť tropického ananasu, marakuji a exotického ovoce

(9)61030 Rooibos Citrónový rej 1

Zelený bio rooibos (min. 80 %), plátky citrónu (min. 4 %), cukrové krystaly, aroma, vousatka citrónová (min. 2 %), květy 
smilu, červený rybíz.
…osvěžující a výrazná chuť citrónu

(9)61037 Rooibos Chladivé jahůdky 1

Zelený bio rooibos (min. 77 %), meloun (meloun, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), ibišek, aroma, jahody  
(min. 0,3 %), vřes, nana-máta.
…výjimečná kombinace chladivé máty a sladkých jahod

ZELENÝ ROOIBOS (NEFERMENTOVANÝ)

(9)61119 Rooibos České Vánoce 1

Rooibos (min. 73,2 %), švestky (švestky, slunečnicový olej), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), přírodní aroma, jablka, 
hrušky, skořice, zázvor, červený pepř, měsíček.
…kouzelné spojení vánočního koření a jablek

(9)60064 Rooibos Lákavé pokušení ® 1

Rooibos (min. 83 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), aroma, růže, jahody, mango (mango, 
cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý), chryzantéma, borůvky, sléz. 
…lákavá šťavnatá a sladká chuť jahod a vanilky s citrusovými tóny

(9)60039 Rooibos Lemonita ® 1

Rooibos (min. 89,7 %), aroma, citrónová kůra (min. 2,2 %), vousatka citrónová (min. 1,3 %), slunečnice.
…vyvážená chuť limetek a citrónů

(9)61150 Rooibos Pařížská roláda 1

Rooibos (min. 82 %), mléčná čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené odstředěné 
mléko, emulgátor sojový lecitin, vanilin), aroma, cukrové krystaly, vanilka, chrpa. 
…kouzelná chuť sladké čokoládové rolády a koření

(9)60087 Rooibos Pretty Woman 1

Rooibos (min. 80,9 %), listy maliníku, aroma, poupata růží, pivoňka, růže, sedmikrásky, jahody a maliny.
…výjimečná a jemná chuť jahod a třešní v kombinaci s bílou čokoládou

(9)60077 Rooibos Rakytníkový keř 1

Rooibos (min. 81,9 %), rakytník řešetlákový (min. 10,2 %), aroma, slunečnice, květy bodláku.
…ovocná a šťavnatá chuť rakytníku v kombinaci s nasládlou chutí rooibosu

(9)60061 Rooibos Slunce v buši 1

Rooibos (min. 90,1 %), aroma, pomerančová kůra, maliny, měsíček, květy smilu.
…harmonická chuť citrónů s červenými plody

(9)61163 Rooibos Stolová hora 1

Rooibos (min. 75 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), kokos, aroma, pomerančová kůra, guava 
(pyré: guava, koncentrované jablko; koncentrovaná jablečná šťáva), květy pomerančovníku, vanilka.
…podmanivá kombinace likéru a vanilky
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HONEYBUSH
Honeybush je příbuznou rostlinou známějšího rooibosu. Pěstuje se rovněž v Jižní Africe i jeho zpracování probíhá obdobně. 
Na rozdíl od rooibosu, který je pěstován na uměle vysázených plantážích, je čaj honeybush zatím získáván pouze z divoce 
rostoucích keřů. Za svůj název vděčí omamné medové vůni (honey = med). Honeybush obsahuje mnoho důležitých vitamínů 
a minerálních látek.

(9)60051 Honeybush 1

Větvičky a listy honeybushe.

(9)61090 Honeybush Babí léto NEW 1

Honeybush (min. 75 %), jablka, bazalka, přírodní aroma, květy vřesu a bodláku.
…podmanivá chuť broskví s kapkou citrónu

(9)61073 Honeybush Čistá mysl 1

Honeybush (min. 74,4 %), rakytník, máta, divizna. Neobsahuje aroma.
…příjemně nasládlá chuť bylinek a máty s medovými tóny

(9)61054 Honeybush Medový polibek ® 1

Honeybush (min. 83 %), aroma medu (min. 4,1 %), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), hrušky, skořice, slunečnice, bodlák.
…výjimečná harmonie medu a koření

(9)61061 Honeybush Orange - Cream 1

Honeybush (min. 86 %), pomerančová kůra (min. 4 %), bílá čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, 
emulgátor sojový lecitin, aroma), přírodní aroma, květ pomeranče (min. 1,3 %), měsíček.
…krémová, lehce nasládlá chuť pomerančů s tóny smetany

(9)61089 Honeybush Mořský příliv 1

Honeybush (min. 79 %), ochucený karamel (cukr, glukózový sirup, smetana, máslo), aroma, květy broskvoně, vrbovka 
malokvětá.
…výjimečná chuť slaného karamelu

(9)61012 Rooibos Kokos - ananas 1

Zelený bio rooibos (min. 78 %), ananas (min. 11 %) (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronóvá), kokos (min. 1 %), 
přírodní aroma. 
…tropická chuť koktejlu Piňa Colada

(9)61036 Rooibos Magic Aloe 1

Zelený bio rooibos (min. 74 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), pomerančová kůra, myrtovník 
citrónový, aroma, bodlák, pivoňka, divizna, aloe (min. 0,1%).
…svěží chuť citrusových plodů

(9)61010 Rooibos Mys Dobré naděje NEW 1

Zelený bio rooibos (min. 74 %), jablka, maliny, přírodní aroma, nana-máta, květy bezu.
...sladké červené plody s dotekem máty a citrónu

od 1. 3. 2017

(9)61010
Rooibos Mys Dobré naděje

(9)61090
Honeybush Babí léto
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MATE
Mate nebo také Yerba Mate je povzbuzující nápoj, který se připravuje zaléváním drcených lístků Cesmíny paraguayské. 
Cesmína paraguayská je stále zelený strom Jižní Ameriky, který dorůstá až 15 m. Sklízí se celé větve s lístky. Surovina se po 
sklizni suší, po rozmělnění lístků a odstranění zbytků stonků se rozbíhá proces zrání. Toto trvá minimálně 30 - 45 dnů, někdy 
však až jeden rok. Při zrání se udržuje teplota na 50 - 60 °C. Zelené mate je poté připraveno pro spotřebitele. Dodatečným 
pražením je možno docílit měkčí chuťovou variantu – pražené mate. Mate obsahuje kofein, který v kombinaci s ostatními 
látkami povzbuzuje organismus výrazněji než čaj nebo káva. Má vliv na metabolismus lipidů a kontrolu tělesné hmotnosti. 
Osvěžuje tělo a potlačuje tělesnou únavu. Tradičně se mate připravuje v tzv. kalabase (vysušené tykvové slupce) a poté se pije 
horké nebo chlazené pomocí bombilly (kovové nebo bambusové slámky).

(9)10673
Mate Rio Grande

(9)10582
Mate Kokosové mléko

(9)10672
Mate Cuba Libre

(9)10010 Mate Green 1

Listy mate.

(9)10535 Mate Atacama 1

Mate (min. 78,7 %), mango (mango, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor kyselosti kyselina citrónová), květy 
bodláku a kaktusu, aroma, kiwi, guava (pyré: guava, koncentrované jablko; koncentrovaná jablečná šťáva), listy aloe. 
…lehce rostlinná chuť mate v kombinaci s tropickou opuncií a broskvemi

(9)10664 Mate Broskev - zázvor 1

Mate green (min. 65,8 %), zázvor (min. 16,4 %), broskve (min. 12,8 %) (broskve, rýžová mouka), přírodní aroma, květy 
bodláku a smilu písečného.
...neobyčejné spojení zázvoru a broskví

(9)10672 Mate Cuba Libre 1

Mate (min. 79 %), citrónová kůra, kolové ořechy, květy třapatky nachové, přírodní aroma Cuba Libre (min. 3%).
…neodolatelná chuť koktejlu Cuba Libre

(9)10581 Mate Elixír mládí 1

Mate (min. 82 %), papája (papája, cukr, zpevňující látka chlorid vápenatý, regulátor kyselosti kyselina citrónová), aroma, 
plody goji, maliny, divizna, ginkgo, santalové dřevo, chrpa. 
…plná krémová chuť s višňovými tóny

(9)10056 Mate Energy Drink 1

Mate (min. 62,9 %), pravý zelený čaj Pu-Erh, ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), kolové ořechy, 
aroma, dřevina Muira Puama, ženšen, chrpa.
…svěží a tropická chuť energetického nápoje

(9)10071 Mate IQ ® 1

Mate (min. 74,3%), ginkgo, guarana, pomerančová kůra, aroma, květy pomerančovníku, guava (pyré: guava, koncentrované 
jablko; koncentrovaná jablečná šťáva), sléz. 
…lákavá kombinace ananasu, pomerančů a koření

(9)10582 Mate Kokosové mléko 1

Mate (min. 85 %), kokos (min. 5,3 %), aroma, bílá čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor sojový 
lecitin, aroma), heřmánek římský, bambusové výhonky. 
…plná chuť kokosového mléka

(9)10768
Mate Rakytník - vanilka
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BYLINNÉ ČAJE Z JIŽNÍ AMERIKY
Lapacho
Čaj lapacho je přírodní produkt z vnitřní kůry stromu lapacho, jehož domovinou jsou lesy v Brazílii, Bolívii, Peru, severní 
Argentině a Paraguaji. Tyto stromy mohou dosáhnout stáří až 700 let. Lapacho podporuje odolnost organismu, ovlivňuje 
krevní tlak, působí proti nespavosti a pomáhá s prokrvením i jemných cév.

Catuaba
Catuaba je středně vysoký listnatý strom se silným provazovitým kmenem a krásnými žlutými květy. Roste v deštných 
pralesích na severovýchodě Brazílie. V tradičním brazilském léčitelství je kůra z catuaby považována za silný stimulant 
centrálního nervového systému s afrodiziakálními účinky a výtažek z ní je užíván při nervozitě, špatné paměti a sexuální 
slabosti. Brazilští domorodci říkají, že dítě, které muž počne do svých sedmdesáti let, je jeho dítětem, avšak dítě, které počne 
po svých sedmdesáti letech, je dítětem catuaby.

Vilcacora
Vilcacora je liánovitá rostlina, která dosahuje délky 20 - 30 m. Roste v amazonské džungli především na svazích hor. Rostlina 
je zralá teprve po 20 letech, kdy je kůra již zdřevnatělá. Nejvíce léčivých látek je obsaženo v kůře a v kořenech vilcacory. 
Vilcacora podporuje přirozenou obranyschopnost organismu .

(9)60009 Lapacho 1

Vnitřní kůra jihoamerického stromu lapacho.

(9)60019 Lapacho Orange 1

Lapacho (min. 95,7 %), pomerančová kůra (min. 2,8 %), aroma. 
…líbezná chuť pomerančů v kombinaci s lehce rostlinnou chutí lapacha

(9)60052 Catuaba 1

Vnitřní kůra jihoamerického stromu catuaba.

(9)60074 Vilcacora (Kočičí dráp) 1

Vnitřní kůra jihoamerické liány vilcacora.

(9)10017 Mate Lemon 1

Mate (min. 97,5 %), aroma, vousatka citrónová (min. 0,9 %).
…osvěžující citrónová chuť s typicky rostlinnými tóny

(9)10768 Mate Rakytník - vanilka NEW 1

Mate (min. 73 %), jablka, rakytník (min. 4 %), květy černého bezu, aroma, vanilka (min. 1 %).
…výjimečné spojení citrusů a sladké vanilky

(9)10673 Mate Rio Grande 1

Mate (min. 77 %), jablka, pomerančová kůra, aroma, marakuja, květy chrpy.
…dokonalá chuť marakuji a citrusů

(9)10027 Mate Roasted 1

Listy praženého mate.

(9)10045 Mate Šamanův oheň 1

Pražené mate (min. 68,2%), zázvor, aroma, plátky pomeranče, bílý pepř, plody goji, červený pepř, pivoňka, santalové dřevo, 
chilli papričky, květy bodláku, slunečnice.
…tajuplná chuť ostřejšího koření a pomerančů

(9)10112 Mate Zázraky přírody 1

Mate zelené (min. 40,8 %), rooibos, mate pražené (min. 20,4 %), přírodní aroma, květy granátového jablka, mandarinka 
(cukr, mandarinka, škrob), skořice. 
…výjimečná kombinace kakaa, koření a pomeranče

od 1. 3. 2017
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ÁJURVÉDSKÉ ČAJE 
Ájurvédské čaje jsou součástí učení ájurvéda. Tato všeobjímající indická tradiční léčebná soustava se zabývá všemi aspekty 
lidského zdraví. Zrodila se ve starobylé Indii před asi 5 000 lety a je často nazývána „matkou všech léčebných systémů“. 
Ájurvéda se snaží živý organismus uvádět do rovnováhy a obnovovat jeho síly, snižovat jeho zranitelnost a umocňovat jeho 
obranyschopnost. Je proto spíše než léčebnou soustavou životním stylem, vědou o tom, jak se naučit žít v souladu s přírodou 
a vytvářet s ní harmonické spojení. Zdraví v ájurvédě znamená harmonii. K jejímu dosažení kombinuje ájurvéda zdravou 
výživu, pohyb, meditaci a dechová cvičení společně s efektivním využitím bylinek a koření k posílení těla a zklidnění duše. 
Ájurvédská tradiční medicína pokládá čaj za nápoj prospěšný zdraví a posilující lék pro celé tělo.

(9)60048 Ájurvédský čaj Aktivní muž 1

Hřebíček, kořen lékořice, kousky skořice, kardamom, kousky zázvoru, lapacho, truskavec ptačí, fenykl, listy máty peprné, listy 
šalvěje, černý pepř, ženšen.

(9)60046 Ájurvédský čaj Aktivní žena 1

Kousky zázvoru a skořice, hřebíček, kousky pomerančové kůry, kardamom, jalovčinky, kořen lékořice, kořen pampelišky, 
černý pepř, fenykl, kořen anděliky.

(9)860030 BIO Ájurvédský čaj 1

Bio skořice, bio zázvor, bio kardamom, bio hřebíček, bio černý pepř.

(9)60219 Ájurvédský čaj Brahma NEW 1

Pravé zelené čaje China Gunpowder a Chun Mee, pravý černý čaj China Gunpowder Black, kardamom, skořice, zázvor, 
přírodní aroma, pepř červený.
…hřejivá kombinace zeleného čaje a koření

(9)60217 Ájurvédský čaj Citrón - máta 1

Rooibos zelený (min. 37 %), ananas (ananas, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), nana-máta (min. 14,9 %), citrónová 
kůra (min. 8,9 %), vousatka citrónová (min. 5,9 %), kardamom, přírodní aroma, fenykl, levandule, květy chmele.
...delikátní spojení citrónů a svěží máty

(9)60212 Ájurvédský čaj Citrón - zázvor 1

Zázvor (min. 79 %), vousatka citrónová, citrón (min. 5,9 %), přírodní aroma.
…výrazná chuť zázvoru a svěžího citrónu

(9)60210 Ájurvédský čaj Kašmír 1

Pravý černý čaj Assam, skořice, pomerančová kůra, hřebíček, zázvor, kardamom.
…harmonie chutí assamského čaje a koření

(9)60218 Ájurvédský čaj Kurkuma - skořice NEW 1

Kurkuma (min. 68 %), zázvor, skořice (min. 9 %), pomerančová kůra, pepř červený. Neobsahuje aroma.
…typická chuť kurkumy s tóny skořice a zázvoru

(9)60215 Ájurvédský čaj Pečené jablko 1

Rooibos (min.33%), květy heřmánku, jablka (min. 27 %), přírodní aroma, kardamom, hřebíček, fenykl, květy chmele.
…podmanivá chuť sladkých pečených jablíček a koření

(9)60216 Ájurvédský čaj Pomeranč s kořením 1

Zázvor, rooibos, kardamom, skořice, pomerančová kůra (min. 7 %), hřebíček, přírodní aroma, měsíček.
…výjimečná kombinace koření a šťavnatých pomerančů

(9)60212
Ájurvédský čaj 
Citrón - zázvor

(9)860030
BIO Ájurvédský čaj

(9)60219
Ájurvédský čaj Brahma

(9)60218
Ájurvédský čaj 

Kurkuma - skořice



KÁVA

výběrová káva 
aromatizovaná káva 
kávové směsi 



VÝBĚROVOU KÁVU  můžeme definovat jako nápoj, jehož základem jsou kávová zrna 
vyrobená výhradně z těch nejkvalitnějších vyzrálých kávových třešní, které byly zpracovány 
mistrným způsobem pod dohledem zkušených kávových specialistů. 

Výběrová káva je spotřebiteli ceněna zejména pro svou jedinečnou kvalitu, specifickou chuť  
a vynikající charakter, zřetelně se odlišující od běžně nabízených káv. Základem nápoje jsou 
zrna, která jsou pěstována ve správně stanovených podmínkách splňujících ta nejpřísnější 
kritéria jak pro zelenou kávu, tak pro pražení, skladování a přípravu.

Lze tedy říci, že koncept výběrové kávy spočívá v tom, že specifické geografické mikroklima 
spolu s půdními poměry, tzv. terroir, produkuje zrna s unikátním chuťovým profilem. Vý-
běrová káva je vždy vyrobená ze zralých, pečlivě posbíraných a vytříděných kávových zrn 
zpracovaných tradičními metodami. Je vždy čerstvě pražená a správně připravena podle 
daných postupů.
 
V širším smyslu můžeme výběrovou kávu charakterizovat jako kávu, která vyhověla všem 
možným nástrahám při své cestě z kávového keře k lahodnému šálku. Zrna nevykazují 
žádné defekty, jsou správně tříděna a sušena a v šálku nejsou cítit žádné nežádoucí chutě
a pachy. V konečném důsledku bude výběrová káva definována kvalitou produktu, ať už se 
jedná o zelená nebo pražená zrna nebo připravený nápoj. Stejně tak ji můžeme spojovat 
s kvalitou života, kterou káva může přinášet všem těm, jež se podílí na jejím pěstování, 
zpracování, přípravě a degustaci. Káva, která přináší uspokojení v každém ohledu a přidává 
hodnotu životu a živobytí, je skutečně výběrovou kávou.



Sortiment pražírny IKONA COFFEE zahrnuje vždy pouze pečlivě vybrané kávy od profesně zdatných 
farmářů. V našem výběru najdete vždy jen druh arabika. Kávy nakupujeme v době sklizně a po 
jejich vyprodání jejich aktuální nabídka končí. Upřednostňujeme světlé pražení, díky kterému si káva 
zachovává své originální chutě. Výběr kávy pro nás začíná přímo u farmářů, se kterými navazujeme 
dlouhodobé obchodní vztahy.

U každé kávy sledujeme čerstvost, metodu zpracování, odrůdu, oblast a samotného farmáře. 
Nejdůležitější kritérium při výběru ale zůstává chuť a jedinečnost kávy. Důležitým faktorem je pro nás 
konstantní pražení. Proto jsme zvolili špičkovou technologii. Pražíme na ekologické pražičce Kestrel 
s35 od předního amerického výrobce Loring. Proto počasí, okolní teplota ani vlhkost nemají vliv na 
kvalitu pražení.

V našem sortimentu naleznete vždy espresso směs Victoria, kterou mícháme ze dvou aktuálních káv 
a ladíme do sladkého profilu s mírnou ovocitostí. Tato směs je vhodná vždy na přípravu espressa 
i cappuccina. Dále pracujeme s jednodruhovými kávami (single origin). Pražíme je na maximální 
chuťovou výtěžnost. U každé pak najdete recepturu a doporučení, zda je vhodná na espresso nebo 
na filtrovanou kávu.

Kávu Ikona Coffee můžete ochutnat v kavárnách, restauracích i hotelích po celé republice. V našem 
e-shopu nakoupíte vždy čerstvé kávy v balení po 250 g nebo v 1 kg balení. Kromě toho zde naleznete 
veškeré příslušenství, díky kterému si můžete snadno doma výběrovou kávu připravit.

www.ikona-coffee.cz

Představujeme naši novou značku výběrové kávy

http://www.ikona-coffee.cz/


JAK SNADNO DOMA PŘIPRAVIT VÝBORNOU KÁVU:

CHEMEX
Kvalitní filtrovanou kávu si můžete jednoduše připravit pomocí skle-
něné nádoby, připomínající chemickou baňku – CHEMEX.

Příprava kávy v chemexu je opravdu velmi jednoduchá. Nejprve  
si připravte filtr určený přímo pro chemex, který vyniká svojí tloušťkou  

a pomáhá docílit té nejlepší chuťové 
dokonalosti kávy. Filtr nejprve složte, 
vložte do chemexu a propláchněte 
horkou vodou, vodu z chemexu vylijte. 
Nasypte hrubě mletou kávu, jejíž hru-
bost odpovídá hrubosti cukru krupice. 
Dávka kávy záleží jednak na množství 
vody, ale také na tom, jak silnou kávu 
máte rádi. Doporučujeme 42 g kávy 
na 600 ml vody. Kávu zalijte menším 
množstvím vody (cca 30 ml) o teplotě  
93 – 94 °C, aby se předpařila (začne 
lehce bublat), počkejte 30 sekund  
a poté postupně dolijte zbytek horké 
vody krouživým pohybem, aby se káva 
extrahovala rovnoměrně. Do 3 minut by 
se měla káva přefiltrovat. Filtr vyhoďte  
a kávu můžete servírovat.

MOKA KÁVA
Konvičky moka patří mezi velmi oblíbené. Snadno se s nimi zachází  
a připravíte si moc dobrou kávu, která asi nejlépe nahradí chuť es-
pressa. Používá se jemně mletá káva tedy o něco hrubší než polo-
hrubá mouka. Do dolní části 
konvičky nalijte studenou 
vodu až k pístu umístěném na 
boku konvičky. Sítko naplňte 
celé kávou, ale neumačká-
vejte, konvičku zašroubujte  
a dejte vařit na mírný ohřev. 

Po začátku extrakce otevřete 
víčko konvičky. To je proto, aby 
se do kávy nevracela zkonden-
zovaná voda vysrážená na víč-
ku. Jakmile se vrchní konvička 
naplní kávou, sundejte ji z va-
řiče a podávejte.

CAFFÉ ESPRESSO
Espresso je rychlý způsob přípravy, přičemž se z kávy vyluhuje nej-
více chuťových a aromatických látek. Výsledkem je jedinečný, silný  
a výrazný nápoj s velice individuální chutí v závislosti nejen na druhu, 
ale i na stupni pražení kávy. 

Pro přípravu espressa se používá jemně mletá káva, jejíž hrubost od-
povídá polohrubé mouce. Do páky nasypte 7,2 g kávy. Pokud dáte 
kávy více, může se stát, že espresso vůbec nepoteče. Pokud dáme 
kávy málo, proteče naopak velmi rychle a výsledná káva bude vo-
dová. Nasypanou kávu sklepejte, aby byla rovnoměrně v páce roz-
místěna a stlačte tamperem. Před nasazením páky do kávovaru 
vždy otřete hranu páky. Páku nasadíme na kávovar a připravíme 
espresso. Voda, resp. horká pára musí protékat pákou pod tlakem  
9 atmosfér při teplotě okolo 89 - 92 °C. Pravé italské espresso by se 
mělo extrahovat ne déle než 20 - 30 sekund a mělo by být použito 
cca 25 - 35 ml vody. Povrch kávy musí zdobit karamelově zbarvená 
crema.

JEDINEČNÁ KÁVA Z PRAŽÍRNY OXALIS...

VACUUM POT
Nejefektnější způsob přípravy kávy vůbec.  Sklo, kov, oheň, voda  
a káva vytváří podmanivé obrazy, které se promítají do chuti výsled-
ného nápoje.

Vacuum pot využívá 
principu rozpínavosti 
vody. Do spodní baňky 
nalijte už vroucí vodu, 
usaďte na hrdlo hor-
ní část s upevněným  
a propláchnutým filtrem. 
Přiveďte k varu pomocí 
lihového kahanu, pro-
panbutanového hořáku 
nebo halogenového zá-
řiče. Dojde k vytlačení 
vody do horní baňky skr-
ze plátěný nebo papíro-
vý filtr. V tento moment 
vsypte hrubě mletou 
kávu v množství 25 g  
na 350 ml vody.  Za-
míchejte a ponechte  
1 minutu extrahovat. Tep-
lota vody je 92 – 94 °C. 
Odstavte zdroj tepla. 
Jakmile se začne vzduch 
ve spodní baňce ochla-
zovat, dojde ke smrš-
tění na původní objem  
a vzniklý podtlak kávu 
natáhne přes filtr dolů. 
Horní baňku s kávo-
vou sedlinou vyjměte a kávu servírujte. Pozor na to, že baňka byla  
nad plamenem a je pořád horká. 

Doporučujeme používat papírové filtry včetně jejich držáku, pro-
tože bavlněný filtr na jednu stranu vydrží dlouho bez nutnos-
ti výměny, na stranu druhou je poněkud náročný na údržbu. 
Pokud jej po přípravě kávy necháte jen tak stát, jeho životnost 
se zkrátí na minimum. Doporučujeme jej uchovávat ponořený  
ve vodě v chladničce.

COFFEE DRIPPER
Na přípravu kávy touto 
metodou potřebujete 
porcelánový kávový dr-
žák (dripper) a k němu 
příslušné papírové fil-
try. Příprava je velmi 
podobná přípravě kávy  
v chemexu nebo klasické 
filtrované kávě. Hrubost 
kávy odpovídá hrubosti 
cukru krupice. Dávko-
vání kávy je cca 30 g na 
450 ml vody. Nejprve 
vložíte papírový filtr do držáku a propláchnete vodou. Pak kávový dr-
žák nasadíte na hrníček nebo konvici a nasypete umletou kávu. Kávu 
zalijte menším množstvím vody (cca 30ml) o teplotě 92 – 93 °C, aby 
se předpařila (začne lehce bublat), počkejte 30 sekund a poté postup-
ně dolijte zbytek horké vody. Doba extrakce by neměla přesáhnout  
3 minuty.
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FRENCH PRESS
Příprava kávy ve french 
pressu patří mezi nejjedno-
dušší. 

Nasypte velmi hrubě 
namletou kávu v poměru 
60 - 70 g na 1 litr převa-
řené vody. Hrubost mletí 
odpovídá hrubosti písku. 
Kávu zalijte horkou vo-
dou o teplotě 93 – 94 °C  
v množství cca 10 % ob-
jemu vody a počkejte 30 
sekund. Potom dolijte zby-
tek vody krouživými pohyby 
a nechte ji extrahovat 3,5 
minuty. Nakonec pomalým 
pohybem stlačte sítko dolů ke dnu konvičky. Tím se lógr oddělí. Kávu 
pak ihned servírujte, nenechávejte delší dobu ve french pressu.

KARLOVARSKÝ PŘÍBOR
Karlovarský příbor byl znám již 
generacím před 100 lety. Při 
této metodě přípravy nepo-
třebujete pořizovat žádný filtr. 
Součástí příboru je totiž vesta-
věný porcelánový filtr, díky kte-
rému nejsou zadržovány oleje, 
tak jako u papírových filtrů. 
Káva je tak mnohem šťavnatěj-
ší a plnější. Nabízíme klasickou 
a ZEN konvici.
 
Na přípravu v ZEN konvici 
budete potřebovat 22 g kávy 
mleté jako na french press 
(připomínající krystalový cukr). 
Namletou kávu vložte do pře-
dehřátého porcelánového filtru 
a poté umístěte do konvice. Na 
předpaření kávy použijte cca 

30 ml vody o teplotě 93 °C po dobu 30 sekund. Poté zalijte vodou 
o stejné teplotě po vnitřní okraj filtru a nechejte překapat po dobu  
1 minuty. Zalití třikrát zopakujte. Celkové množství použité vody je 
250 ml. Doba extrakce je 4 minuty.
 
Klasická konvice se skládá ze 4 částí. Spodní nádoba, keramický 
filtr, vodní sítko a víčko. Kávu meleme hrubě jako na french press. 
Takto namletou kávu nasypeme do předehřáté střední filtrační části  

a přikryjeme sítkem. Díky 
němu se voda rozlévá 
rovnoměrně a zaručuje 
tak precizní extrakci. Na 
předpaření kávy použijte 
cca 30 ml vody o teplotě 
93 °C po dobu 30 sekund. 
Poté dolijte vodu o stejné 
teplotě v poměru cca 70 g 
/ litr. Při postupném do-
lévání vody trvá extrakce  
4 minuty.

AEROPRESS
Aeropress patří mezi nejmladší vynálezy, které slouží k přípravě kávy. 
Příprava je na principu působení mírného tlaku přes papírový filtr. 
Díky tomu dochází k extrakci všech účinných látek obsažených v kávě.

Existují dva způsoby přípravy a to klasická a obrácená:

Při klasické metodě vložte promytý papírový filtr do plastového sít-
ka, zašroubujte a položte Aeropress na nádobu, do které chcete kávu 
extrahovat. Nasypte 17 g kávy pomleté na střední hrubost. Zalijte 
převařenou vodou o teplotě 93 - 94 °C, důkladně promíchejte. Na-
saďte píst gumovým koncem a pomalu stlačte kávu do šálku.

Při obrácené metodě postavte Aeropress na píst, do horní části na-
sypte 17 g kávy pomleté na střední hrubost. Nejdřív kávu zalijte zhru-
ba do ½ objemu převařenou vodou o teplotě 93 - 94 °C a důkladně 
promíchejte. Dolijte zbytek vody z 275 ml lehce pod okraj, nechejte 
extrahovat 60 vteřin, našroubujte plastové sítko s propláchnutým fil-
trem. Na takto zkompletovaný Aeropress nasaďte nádobu na kávu 
dnem vzhůru a celé to rychle otočte. Potom pomalým pohybem 
stlačte kávu do šálku.

Mezi pístem a vodou se udržuje vzduchová bublina (odtud název). 
Pozor při vytláčení kávy do nádoby, aby vzduch neprošel skrz kávo-
vou sedlinu. To by se do kávy dostaly nežádoucí látky.
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(2)80216 BIO Peru SHB
V regionech Chanchamayo a Cuzco se pěstuje největší množství bio certifikované kávy na světě. Kávy z andských hor mají 
specifický rustikální charakter, který ale nepřebíjí ostatní typické chuťové rysy peruánské kávy: delikátní tělo, vinnou aciditu, 
čistou a sladkou dochuť. 
Doporučujeme přípravu: Moka konvička, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80307 Brazílie SWD bezkofeinová
Směs vybraných brazilských arabik. K odstranění kofeinu z kávy byl použit jedinečný systém známý jako Swiss Water Process 
neboli švýcarský vodní proces. Při tomto procesu se nepoužívají chemická rozpouštědla k odstranění kofeinu. Káva se namáčí 
ve vodní lázni, kde se vymývají všechny rozpustné látky, a tedy i kofein. Následně voda prochází přes filtry s aktivním uhlíkem, 
který kofein zachycuje. Po jeho odstranění z výluhu se v něm kávové zrna opět namáčejí a získávají zpět své aroma a chuť.  
V chuti i vůni objevíte sladkost a čerstvě pražené lískové oříšky. Káva je celkově lehká, s jemnou aciditou i tělem. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Vaccum Pot, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80309 Brazílie Fazenda Cantinho
Plantáže brazilské kávy z farmy Cantinho se rozprostírají v jižní části regionu Minas Gerais v nadmořské výšce 845  
– 880 metrů. Farma produkuje kávovníky odrůd Catuaí a Catucaí. V chuti kávy dominuje hořká čokoláda a oříšky, v dochuti 
se objevuje sladkost ovoce a jemná acidita. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Moka konvička, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80211 Brazílie Santos
Směs káv z farem Capoeira a Colonia dos Pinheiros, které se nacházejí v regionu Sul de Minas. Vyvážená kompozice odráží 
specifický chuťový profil tohoto terroiru. V chuti i vůni převažuje čokoláda a oříšky doprovázené nádechem meruněk. Káva 
má jemnou, decentní aciditu a krémové tělo. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Espresso, Coffee Dripper, French Press.

(2)80297 El Salvador Santa Barbara Honey
Farma Santa Barbara leží v nádherné přírodě ve výšce 1500 – 1800 m n. m.  v oblasti Ahuachapán. Majitelka farmy paní 
Mercedes de Menéndez a její manžel v minulosti řídili všechny aktivity spojené s farmou. Jejich úsilí se odráží v kvalitě kávy, 
která je každý rok velmi vysoká. „Honey“ metodou zpracovaná káva se v šálku vyznačuje především výraznou sladkostí, 
vyvážeností všech chutí a sametovým tělem. V chuti i vůni dominuje luční med, zralé meruňky a broskve. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Moka konvička, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80295 Etiopie Kaffa 
Oblast Kaffa je považována za původní domov kávy arabika. Dnes tam uprostřed deštného pralesa stále divoce rostou 
kávové keříky různých poddruhů arabiky, stejně jako tomu bylo již před několika tisíci lety. Komplexní káva s vůní karamelu 
a čokolády. V chuti naleznete kakaové boby, černý rybíz a borůvky. Káva má jemnou aciditu a velmi příjemné sametové tělo. 
Doporučujeme přípravu: Moka konvička, French Press, Aeropress.

(2)80250 Etiopie Yirgacheffe 
Etiopie je považována za kolébku kávy arabika. Káva z jižní oblasti Yirgacheffe se pěstuje ve výšce 1800 až 2100 m n. m. 
Jedná se o promytou kávu, která pochází ze zpracovatelského závodu Reko v Kochere. V období sklizně sem přiváží svou 
úrodu až 850 drobných pěstitelů, kteří nemají zařízení na zpracování kávových zrn. Komplexní káva výrazné chuti i vůně 
připomínající exotické ovoce s čokoládovými tóny. Tělo je bohaté, acidita delikátní. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80509 Guatemala Hoja Blanca NEW

Hoja Blanca je kooperace, která se snaží pomáhat s čištěním a prodejem kávy drobným pěstitelům ve velmi nedostupné 
oblasti Cuilco v departementu Huehuetenango. Káva z tohoto regionu patří k tomu nejlepšímu, co Gutamela vyprodukuje. 
Výrazně nasládlá vůně i chuť připomíná nugát, lískové oříšky a smetanu. Acidita je jemná, tělo krémové. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Vacuum Pot, French Press, Aeropress.

(2)80288 Guatemala SHB Maragogype
Tato promytá káva pochází z plantáží malých pěstitelů v oblasti Huehuetenango. Pěstuje se ve výšce 1500 - 1600 m n. m. 
Vůni dominuje delikátní čokoláda. V chuti objevíte zralé angrešty s černým rybízem se sladce čokoládovou dochutí. Acidita 
je delikátní, tělo sametové. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Vacuum Pot, French Press, Aeropress.

KÁVA 
VÝBĚROVÁ KÁVA - 100 % ARABIKA 

zrnková káva
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(2)80219 India Plantation AA
Do Indie jako první přivezl semínka kávovníku svatý Baba Budan, který je propašoval z jemenského přístavu Mocha.  
Na jeho počest se první indické plantáže v pohoří Chikkamagaluru jmenují hory Baba Budan. Naše promytá káva je svojí 
chutí typickým představitelem tohoto regionu. V aroma převládají oříšky kešu, chuť je zemitá s tóny mléčné čokolády, čaje  
a kůry stromu. Ideální lehká káva na každodenní popíjení.  
Doporučujeme přípravu: Chemex, Moka konvička, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press.

(2)80285 Keňa AA Kangocho
Promytá káva z továrny Kangocho, která leží v distriktu Nyeri v centrální Keni a je součástí kávové kooperativy Gikanda. Káva 
se zde pěstuje ve výšce okolo 1600 m n. m. Každý farmář obhospodařuje průměrně 200 kávovníků na rozloze 0,5 akrů. 
Kávová zrna jsou výrazná, homogenní. Ovocná chuť směřuje k červenému rybízu, malinám a jahodám. Acidita je explozivní, 
tělo mohutné. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Vacuum Pot, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80510 Kostarika Cristian Alvarez NEW

Tato káva pochází od farmáře Cristiana Alvareze, jehož farma leží v oblasti Tarbaca ve výšce 1600 - 1700 m n. m. Jedná se  
o směs dvou odrůd - Red Catuai dominuje, podíl Yellow Catuai je nepatrný. Vůně je nasládlá po mléčné čokoládě. V chuti 
jsou zřetelné zralé pomeranče, které postupně přecházejí do čokoládové dochuti. Acidita kávy je živá, tělo lehké.
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80212 Kolumbie Excelso 
Káva Excelso má menší zrno než káva Supremo. Pochází z departamentu Antioquia. Jedná se o hornatou oblast, kde se káva 
pěstuje ve výšce 1500 - 2000 m n. m. V chuti lze nalézt kakaové boby s oříškovou a ovocnou notou. Acidita živá, tělo bohaté. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Moka konvička, Espresso, Coffee Dripper, Aeropress.

(2)80231 Kolumbie Supremo 
Úrodná půda a vhodné podnebí ve výšce 1500 až 2000 m n. m. jsou zárukou velmi dobrých podmínek pro kvalitní produkci. 
Supremo se vyznačuje větším zrnem, pochází převážně od soukromých pěstitelů, kteří se o svou kávu pečlivě starají. V chuti 
i vůni lze nalézt sladkou čokoládu spolu s červeným rybízem. Tělo je bohaté, acidita jemná. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Vacuum Pot, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80276 Kuba Serrano Superior
První kávové plantáže vznikly na Kubě již v roce 1748, ovšem k masovému rozšíření došlo až díky Francouzům prchajícím 
z Haiti před povstáním otroků v roce 1789. Hlavní oblastí pěstování kávy je pohoří Sierra Maestra ve východní části Kuby. 
V chuti této kávy naleznete kombinaci ušlechtilé čokolády, vyzrálých pomerančů a mandarinek. Její tělo je lehce sametové 
doplněné jemnou aciditou. Vůně připomíná nugát se sladovým zakulacením. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Moka konvička, Espresso, French Press, Aeropress.

(2)80508 Nikaragua Las Marias Honey NEW

Kávová farma Las Marias se nachází v jedné z nejmenších správních oblastí Nikaragui v Dipiltu, na severozápadě země 
v blízkosti hranice s Hondurasem. I přes svou zanedbatelnost co do velikosti je tato oblast považována za hlavního pěstitele 
výběrové kávy v Nikaragui. Úrodná půda, vysoká nadmořská výška a vlídné klima, to vše představuje ideální podmínky  
pro pěstování tradičních druhů kávy (Bourbon a Cattura). Farma Las Marias není výjimkou. V chuti objevíte meruňky  
a nugát, který jemně přechází do smetanových tónů. Acidita kávy je jiskřivá, tělo lehce krémové. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Vacuum Pot, Moka konvička, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80305 Panama Boquette Natural
Tato panamská káva pochází z plantáží, které leží ve výšce 1700 - 2400 m n. m. na východních kopcích vulkánu Barú. Vůně 
i chuť kávy je jemně nasládlá, připomíná rozkvetlé orchideje a sladké borůvky. V závěru můžete objevit i lehkost mladých 
lískových oříšků. Káva má jiskřivou aciditu a sametové tělo. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Moka konvička, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80289 Panama SHB Kotowa
Promytá káva odrůd Caturra, Typica a Bourbon z farmy Kotowa, která leží ve výšce 1700 m n. m. na kopcích vulkánu Barú 
na západě Panamy. Tento terroir je přírodou obdařen dostatečným množství srážek, větru, slunce, mraků a teplot, které 
pak dávají vzniknout jedinečné kávě. Během sklizně se sbírají pouze zralé třešně, které se pak suší na terasách. Suchá zrna 
pak zůstávají další nejméně 3 měsíce v dřevěných silech, což umožní rozvinutí plné chutě. Farma Kotowa dbá na ochranu 
panenské přírody v okolí a také poskytuje bohaté sociální zázemí pro své sběrače. Ve vůni i chuti dominuje čokoláda a tmavé 
lesní ovoce. Káva má jemnou aciditu a krémové tělo. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Vacuum Pot, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80223 Papua New Guinea Plantation A HOAC 
Kávy z této oblasti se vyznačují jemnou aciditou a komplexností. Káva z kooperativy HOAC sdružuje 1900 farmářů  
v regionu Okapa. Třešně z kávovníků odrůdy Bourbon, Typica a Arusha jsou zpracovány mokrou metodou a sušeny 
klasickým způsobem na slunci. Výsledný šálek kávy je specifický vyvážeností všech chutí, jemnou aciditou, ovocnou sladkostí 
a jemnými dozvuky skořice. Vůně kávy připomíná hořkou čokoládu. V chuti objevíte červený rybíz a ostružiny s dotekem 
mléčné čokolády, jemnou aciditou a lehkým tělem. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Moka konvička, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.
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AROMATIZOVANÁ KÁVA - 100 % ARABIKA  

(1)80386 BIO Irish Cream

Pražená káva, přírodní aroma whisky se smetanou (min. 1,9 %).

(1)80319 Alžírská
Pražená káva, aroma vaječného koňaku (min. 1,6 %).

(1)80335 Baileys
Pražená káva, aroma oblíbené whisky Baileys (min. 1,8 %).

(1)80377 Barbados
Pražená káva, aroma smetanové čokolády a kokosu (min. 3 %).

(1)80360 Belgické pralinky
Pražená káva, aroma originálních čokoládových pralinek (min. 1,8 %). 

(1)80384 Belgické pralinky bez kofeinu
Pražená káva, aroma originálních čokoládových pralinek (min. 1,8 %). Bez kofeinu.

(1)80392 Bílý nugát
Pražená káva, aroma krémové bílé čokolády, pistácií a vanilky (min. 3 %).

(1)80399 Caramello 

Pražená káva, přírodní aroma karamelu ( min. 2 %).

(1)80357 Havajský ořech
Pražená káva, aroma pražených lískových oříšků s nádechem kokosu (min. 2 %). 

zrnková kávamletá káva

(2)80223
Papua New Guinea  
Plantation A HOAC 

(2)80212
Kolumbie Excelso 

(2)80511
Rwanda Garuka

(2)80289
Panama SHB Kotowa

(2)80511 Rwanda Garuka NEW

Tato promytá káva odrůdy Bourbon pochází od jezera Kivu z distriktů Nymasheke a Karongi. Garuka znamená v řeči místních 
lidí „přijďte zas“, vystihuje tak jejich snahu o produkci kvalitní kávy, která přiláká lidí k opětovnému nákupu. 
Vůně připomíná rozinky a sušené datle. V chuti je káva intenzivní, najdete v ní zralé maliny, višně i datlový sirup, v dochuti 
pak ještě navíc grapefruit. Acidita je jiskřivá s bohatým tělem. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Chemex, Vacuum Pot, Espresso, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.

(2)80507 Tanzanie Machare AA NEW

Farma Machare je jednou z nejvýše položených v Tanzánii. Leží přímo pod deštným pralesem na svazích Kilimandžára 
ve výšce 1350 - 1550 m n. m. Sbírají se pouze zralé kávové třešně a  probíhá neustálá kontrola kvality v průběhu celého 
zpracovatelského procesu. Chuť je intenzivní, nejdříve připomíná marmeládu z červených plodů, v závěru pak přechází  
do tónů hořké čokolády. Káva má živou aciditu a mohutné tělo. 
Doporučujeme přípravu: Karlovarský příbor, Espresso, Vacuum Pot, Coffee Drippper, Aeropress.

(2)80275 Uganda Bugisu AA
Káva z oblasti Bugisu ve východní části Ugandy poblíž hranic s Keňou. Kávovníky rostou spolu s dalšími plodinami ve stínu 
banánovníků na kopcích vyhaslého vulkánu hory Mount Elgon. Vysoká poloha, bohatá vulkanická půda i příjemné klima 
zde spoluvytvářejí velmi příznivé podmínky pro pěstování kávy. Ve vůni i chuti dominuje mléčná čokoláda. Acidita kávy je 
jemná, tělo lehce sametové. 
Doporučujeme přípravu: Chemex, Moka konvička, Coffee Dripper, French Press, Aeropress.
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KÁVOVÁ SMĚS - ČISTÁ ARABIKA

zrnková káva

(2)80316 OxaPresso
Originální receptura sestávající ze čtyř káv z různých koutů světa, která dává vyniknout především výrazné a podtržené 
ovocné chuti. Tuto kávu ocení kávoví znalci, kteří hledají intenzivní gurmánský prožitek. V chuti dominuje červený rybíz 
v kombinaci s exotickým ovocem přecházející pozvolna do plné čokoládové chuti. Vhodnou přípravou je espresso v čisté 
podobě.

(2)80284 OxaPresso Mild
Kombinací tří káv jsme vytvořili recepturu, která je přímo určena pro přípravu kávy v kombinaci s mlékem. Je to dáno 
výslednou chutí, ve které převažují tóny hořké čokolády a především mohutné tělo. Takto připravená káva je sametově 
jemná, s lehkým nádechem oříšků. Je vhodná spíše pro milovníky tradičnější chuti kávy.

(1)80312 Irish Cream
Pražená káva, aroma whisky se smetanou (min. 1,9 %).

(1)80393 Karamelový muffin
Pražená káva, aroma sladkého karamelu a skořice se smetanovým závěrem (min. 3,2 %).

(1)80394 Kokosový dort
Pražená káva, aroma jamajského rumu a kokosovou notou (min. 3,2 %).

(1)80323 Křupavé mandle
Pražená káva, aroma jemné švýcarské čokolády a křupavých mandliček (min. 2,3 %). 

(1)80398 Limeta
Pražená káva, aroma čerstvých limetek, sladké smetany a kokosových vloček (min. 2 %).

(1)80600 Macadamia - čokoláda NEW

Pražená káva, přírodní aroma čokolády a makadamových oříšků (min. 2 %).

(1)80400 Malina - kakao

Pražená káva, přírodní aroma malin a mléčné čokolády (min. 2 %).

(1)80331 Mandle - Amaretto
Pražená káva, aroma mandlí (min. 1,2 %) a amaretta (min. 0,7 %).

(1)80601 Pistácie - med NEW

Pražená káva, přírodní aroma pistácií a medu (min. 2 %).

(1)80395 Pomeranč - čokoláda
Pražená káva, aroma pomerančů a čokolády (min. 2,4 %).

(1)80361 Skořicoví šneci
Pražená káva, aroma svátečního pečiva se sladkou skořicí, vanilkou a ořechy (min. 2,9 %).

(1)80324 Švýcarská
Pražená káva, aroma dle tradiční švýcarské receptury (min. 1,5 %).

(1)80397 Vanilka - karamel

Pražená káva, přírodní aroma karamelu a vanilky (min. 2 %).

(1)80369 Vánoční cukroví

Pražená káva, aroma křehkého vánočního cukroví (min. 2,3 %).

(1)80396 Vanuatu
Pražená káva, aroma pražených mandlí, vanilky a dotekem třešní (min. 2,8 %).

od 1. 3. 2017



POCHUTINY

čokoláda
kakao
bylinné sirupy
medové sirupy a pochoutky
kandysový cukr
vanilka, nápoje



ČOKOLÁDA OXALIS vznikla ve spolupráci s manufakturou AMALI, která vyrábí 
čokoládu ručně přímo z kakaových bobů dovezených z Ekvádoru. Čokoládové boby je 
třeba nejdříve vytřídit, vyčistit a rozdrtit na menší kousky, takzvanou kakaovou drť. Poté 
následuje pražení, díky kterému získají boby čokoládovou chuť. Upražené kakaové boby 
jsou rozemlety ve speciálních kakaových mlýnech, ve kterých se rozruší buněčná tkáň
a obal, aby se mohl uvolnit obsah buněk a kakaové máslo. Vzniká hnědá tekutá hmota, 
která se nazývá kakaová hmota. Takto získaná kakaová hmota je základem pro výrobu 
našich čokolád. Pro jejich recepturu jsme použili koncentráty úspěšných aromatizovaných 
čajů a káv. Vznikly originální příchutě, které jsou na trhu jedinečné. K nim se přidávají 
tři čokoládová lízátka ve tvaru našeho čtyřlístku,  kávová zrna v čokoládě a také pražené 
kakaové boby. 

KAKAO stejně jako čokoláda má základ v kakaovém lusku a jeho plodech, kakaových 
bobech. Do určitého bodu je technologický postup výroby totožný – do bodu získání 
kakaové hmoty. Poté se takto vyrobený polotovar lisuje a odděluje se kakaové máslo  
od tzv. kakaového koláče. Ten se dále drtí. K potlačení kyselé a zvýraznění čokoládové 
chuti se přidává zásada. V okamžiku, kdy je dosaženo úplného rozdrcení pevných částic, 
vzniká výsledný produkt – kakao. 

BYLINNÉ SIRUPY OXALIS doplňují již stávající řadu sirupů medových. V sortimentu 
naleznete osm položek a jedná se jak o sirupy jednodruhové, tak o sirupy ze směsí bylinek. 
Většina sirupů je slazena ovocným cukrem – fruktózou, a pro to je mohou konzumovat  
i diabetici. Jelikož se jedná o cukry jednoduché, jsou také lehce stravitelné. Bylinné sirupy 
lze užívat přímo po lžičkách nebo jako dochucovadlo teplých či studených nápojů.

MEDOVÉ POCHOUTKY OXALIS - Med je vysoce hodnotná, koncentrovaná 
biologická potravina. Z 80 % je tvořen cukry, 15 % vody a asi 5 % ostatními látkami. 
Podíl sacharózy v medu je nízký – do 10 %, zbytek cukru tvoří glukóza (hroznový cukr)  
a fruktóza (ovocný cukr). Tyto jednoduché cukry se v organizmu velmi snadno štěpí, 
aniž by zatěžovaly trávicí trakt, vstřebávají se téměř okamžitě do krve. Proto se med 
doporučuje jako okamžitý zdroj energie při zvýšené námaze, stresu a celkovém vyčerpání. 
Obsahuje velké množství dalších látek důležitých pro správnou výživu. Především 
minerální látky (hořčík, draslík, vápník, fosfor, železo, měď a další), vitaminy (B, E, D  
a C), kyseliny (jablečnou, vinnou, citronovou, mléčnou a šťavelovou), dále aminokyseliny, 
bílkoviny, glycidy, enzymy a různé hormonální látky. Vysoký obsah draslíku napomáhá 
správné činnosti srdečního svalu.  Navíc jeho složité cukry dextriny mají hojivý účinek. 
Také obsahuje látky, které působí antimikrobioticky.
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80444 Bílá čokoláda s příchutí čaje Matcha NEW

Ručně zpracovaná bílá čokoláda s příchutí zeleného čaje Matcha. 
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, macerát ze zeleného bio čaje matcha 6 % (zelený, 
práškový bio čaj matcha).

80430 Mléčná čokoláda s příchutí čaje Babiččina zahrádka
Ručně zpracovaná mléčná čokoláda s příchutí ovocného čaje Babiččina zahrádka ®. 
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, macerát z čaje Babiččina zahrádka 15,10 % (bezinky, jablka, 
ibišek, arónie, červená řepa, ostružiny, aroma, červený rybíz, maliny, listy ostružiníku, jahody).

80431 Mléčná čokoláda s příchutí  čaje Ájurvéda
Ručně zpracovaná mléčná čokoláda s příchutí  Ájurvédského čaje.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, macerát z Ájurvédského čaje 15,10 % (skořice, zázvor, 
kardamon, hřebíček, černý pepř).

80432 Mléčná čokoláda s příchutí čaje Ženšen - zázvor
Ručně zpracovaná mléčná čokoláda s příchutí zeleného aromatizovaného čaje Ženšen - zázvor.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, macerát z čaje Ženšen - zázvor 15,32 %  (zelený čaj, ženšen, 
pomerančová kůra, aroma, zázvor, květy pomerančovníku).

80433 Mléčná čokoláda s příchutí čaje Asĳská seance
Ručně zpracovaná mléčná čokoláda s příchutí zeleného aromatizovaného čaje Asijská seance.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, macerát z čaje Asijská seance 15,10 % (zelený čaj, ananas, 
aroma, jahody, květy smilu a chrpy).

80434 60% hořká čokoláda s příchutí Kávových pralinek
Ručně zpracovaná hořká čokoláda s obsahem 60 % kakaa. Čokoláda s jedinečnou příchutí aromatizované kávy Belgické 
pralinky.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, macerát z kávy Belgické pralinky 15,32 % (káva, aroma čokoládových 
pralinek).

80435 Mléčná čokoláda s příchutí kávy Irish Cream 
Ručně zpracovaná mléčná čokoláda s příchutí aromatizované kávy Irish Cream.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, macerát z kávy Irish Cream 15,10 % (káva, aroma whisky  
se smetanou).

80437 60% hořká čokoláda s příchutí čaje Earl Grey
Ručně zpracovaná hořká čokoláda s obsahem 60 % kakaa a příchutí černého aromatizovaného čaje Earl Grey.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, macerát z čaje Earl Grey 15,32 % (černý čaj, bergamotové aroma).

ČOKOLÁDA OXALIS 
Čokoláda OXALIS je vyrobena výhradně z kvalitních kakaových bobů z vybraných ekvádorských farem. Kvalitní suroviny  
a technologický proces výroby, při kterém se do kakaové hmoty přidává čajový nebo kávový macerát, zaručuje vznik 
jedinečné čokolády s jemnou příchutí našich aromatizovaných čajů a káv. K finálnímu chuťovému vyladění dochází přidáním 
bio vanilky z Madagaskaru, mléka z beskydských eko farem a třtinového cukru.

Produkty z čokolády lze objednat v období září až květen.

 Na veškeré produkty uvedené v sekci POCHUTINY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

od 1. 10. 2016
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80070 Svatý Tomáš a Princův Ostrov
Kakaový prášek v dóze. 
...výrazná, osobitá chuť s plným tělem. Množství ovocných a citrusových vůní a jemné tóny oliv, broskví a koření. Jemné  
a svěží nóty čokolády a citrusových plodů.

80075 Svatý Tomáš a Princův Ostrov NEW

Kakaový prášek v sáčku.

80071 Dominikánská republika
Kakaový prášek v dóze.
…výrazná chuť s trpkou a hořkou nótou. Kakao projevuje plnou a kyselou svěžest červeného ovoce, kořeněné nóty a zajímavé 
třísloviny typické pro červené víno. Náznak červeného ovoce a vína.

80076 Dominikánská republika NEW

Kakaový prášek v sáčku.

KAKAO
Spotřebitelé na celém světě dnes vyhledávají stále nové a různorodé chuťové zážitky. To se bezesporu týká také kakaa  
a produktů z něj vyrobených. Ale jen několik málo kakaových odrůd pěstovaných okolo rovníku nabízí skutečně výjimečné 
chutě a aroma. My jsme pro vás vybrali ty, které považujeme za skutečné skvosty. Stejně jako je tomu u vína, kávy nebo čaje, 
také každý druh plantážního kakaa odráží typické charakteristiky určité kakaové odrůdy, specifika půdy a podnebí daného 
regionu. Aby bylo docíleno mimořádného chuťového zážitku ve finálním produktu, je třeba při sběru dbát na výběr pouze 
zralých a kvalitních kakaových bobů. Při zpracování kakaových bobů je pak maximální pozornost zaměřena na získání  
a uchování delikátních chuti a aroma. V naší nabídce kakaa najdete širokou paletu chutí a vůní, které se zcela odlišují  
od běžného standardu. Chuťový zážitek je skutečně jedinečný, proto si jej nenechte ujít.

Na veškeré produkty uvedené v sekci POCHUTINY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

80438 70% hořká čokoláda
Ručně zpracovaná hořká čokoláda s obsahem 70 % kakaa.
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, vanilka.

80446 Kakaové boby NEW

Kakaové boby celé 100 % , nepražené, neloupané. Odrůda Trinitario.

80445 Kávová zrna v 55% hořké čokoládě NEW

Čokoláda 78 % (kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, vanilkový lusk), pražená zrnková káva (arabika).

80439 Čokoládové lízátko Oxalis - bílá čokoláda
Kakaové máslo, třtinový cukr, sušené mléko, vanilka. 

80440 Čokoládové lízátko Oxalis - mléčná čokoláda
Kakaová hmota,  třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko , vanilka.

80441 Čokoládové lízátko Oxalis - 55% hořká čokoláda
Kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, vanilka. 

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016
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BYLINNÉ SIRUPY

BRUSINKA

51103 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %),  brusinková šťáva 
se dření (35 %), pitná voda, bylinný výtažek 

z listu brusnice brusinky (1,2 %), vitamin 
C (0,09 %), regulátory kyselosti: kyselina 
citronová, kyselina jablečná, konzervant 

sorban draselný. Nedoporučujeme užívat
 v těhotenství a během kojení. Neužívat 

při těžších poruchách jater a při ledvinové 
dietě. Vhodné pro děti od 3 let. 

GINKGO BILOBA

51105 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, 
bylinný výtažek z jinanu dvoulaločného  
(0,65 %), z ibišku súdánského, vitamin 

C (0,09 %), regulátory kyselosti: kyselina 
citronová, kyselina jablečná, konzervant 

sorban draselný. Ginkgo by neměli užívat 
lidé před plánovanou operací či se zvýšenou 

krvácivostí. Vhodné pro děti od 3 let. 

GOJI KUSTOVNICE

51106 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, 
bylinný výtažek z plodů Goji (2,88 %), 

vitamin C (0,09 %), regulátory kyselosti: 
kyselina citronová, kyselina jablečná, 

konzervant sorban draselný. 
Vhodné pro děti od 3 let.

ECHINACEA

51104 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, 
bylinný výtažek z třapatky nachové  

(0,66 %), z ibišku súdánského, vitamin 
C (0,09 %), regulátory kyselosti: kyselina 
citronová, kyselina jablečná, konzervant 

sorban draselný. Vhodné pro děti od 1 roku.

 Na veškeré produkty uvedené v sekci POCHUTINY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

80072 Tanzánie
Kakaový prášek v dóze. 
...díky středním kyselým tónům kombinuje intenzitu a hořkost s ovocným nádechem a hojnou svěžestí. Odhaluje jemnou 
ovocnou vůni a typický nádech vanilky. Ovocné a aromatické citrusové plody.

80077 Tanzánie NEW

Kakaový prášek v sáčku.

80073 Peru
Kakaový prášek v dóze. 
...široká škála exotických chuťových profilů. Kakaový prášek je sytě červené barvy s výraznou nótou červeného vína a ovoce. 
Náznak vína a ovoce s kyselou a hořkou nótou.

80078 Peru NEW

Kakaový prášek v sáčku.

80074 Holland Blend
Kakaový prášek v dóze. 
...kakaová směs s vyváženou, jemnou a sladkou chutí a vůní lískových oříšků

80079 Holland Blend NEW

Kakaový prášek v sáčku.

Doplněk stravy v tekuté formě. Není určeno jako náhrada pestré stravy.



58

MEDOVÉ SIRUPY

MEDUŇKA

51109 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, 
bylinný výtažek z meduňky lékařské  

(2,88 %), extrakt z ibišku súdánského, 
vitamin C (0,09 %), regulátory kyselosti: 

kyselina citronová, kyselina jablečná, 
konzervant sorban draselný. 
Vhodné pro děti od 1 roku.

ZÁZVOR

51111 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, bylinný 
výtažek z kořene zázvoru lékařského 
(2,4 %), extrakt z ibišku súdánského, 

vitamin C (0,09 %), regulátory kyselosti: 
kyselina citronová, kyselina jablečná, 

konzervant sorban draselný. Není vhodné 
dlouhodobé užívání pro diabetiky a osoby 
s onemocněním jater, osoby užívající léky 
proti překyselení žaludku (antacida), léky

 na snížení krvácení a léky na srdce. 
Vhodné pro děti od 3 let.

RAKYTNÍK

51110 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, 
bylinný výtažek z rakytníku řešetlákového  
(5,22 %), betakaroten, vitamin C (0,09 %), 

regulátory kyselosti: kyselina citronová, 
kyselina jablečná, konzervant sorban 

draselný.Vhodný pro těhotné a kojící ženy. 
Vhodné pro děti od 3 let.

Na veškeré produkty uvedené v sekci POCHUTINY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

PŘI NACHLAZENÍ

51099 350 g

Složení: glukózo-fruktózový sirup, med-
původ EU (min 30 %), antioxidant: kyselina 

askorbová, výtažky z bylin – 2000 mg 
květ černého bezu. Květ černého bezu: 

podporuje obranyschopnost organismu.  

PRO KLIDNÝ SPÁNEK

51102 350 g

Složení: glukózo-fruktózový sirup, med-
původ EU (min. 30 %), antioxidant: kyselina 

askorbová, aýtažky z bylin – 1250 mg 
meduňka, 1250 mg třezalka. Meduňka: 

podporuje pozitivní náladu, relaxaci  
a normální spánek. Třezalka: přispívá  

k emocionální rovnováze a normálnímu 
spánku.

Doplněk stravy, není náhradou pestré stravy.  
Nevhodné pro osoby citlivé na včelí produkty a diabetiky. 

IMUFIT

51108 250 ml 

Složení: fruktóza (42 %), pitná voda, bylin-
ný výtažek z třapatky nachové, sibiřského 

ženšenu, ženšenu pravého, aralie mandžus-
ké, šišáku bajkalského, klanoprašky čínské, 

ibišku súdánského, vitamin C (0,09 %), 
regulátory kyselosti: kyselina citronová,  

kyselina jablečná, konzervant sorban dra-
selný. Neužívat při vysokém krevním tlaku, 

epilepsii, nespavosti a zvýšené citlivosti 
nervové soustavy. Vhodné pro děti od 3 let. 
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 Na veškeré produkty uvedené v sekci POCHUTINY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

S RAKYTNÍKEM

51101 350 g

Složení: glukózo-fruktózový sirup, 
med - původ EU (min. 30 %),  
rakytníková šťáva (min. 2 %). 

K POSÍLENÍ ORGANISMU

51100 350 g

Glukózo-fruktózový sirup, med-původ EU 
(min 30 %), antioxidant: kyselina askorbová, 

výtažky z bylin – 1000 mg maral,  
200 mg echinacea. Echinacea: posiluje 

přirozenou obranyschopnost.

MEDOVÉ POCHOUTKY
Nevhodné pro osoby citlivé na včelí produkty a diabetiky. 

MANDLE

50935 210 g 

Složení: glukózový sirup, med (min. 30 %), 
mandle (min. 28 %).  

SMĚS OŘECHŮ

50934 210 g 

Složení: glukózový sirup, med (min. 30 %), 
skořápkové plody: mandle, kešu ořechy,  

lískový ořech (min. 28 %,  
v různém poměru).  

VLAŠSKÉ OŘECHY

50936 210 g 

Složení: glukózový sirup, med (min. 30 %), 
vlašské ořechy (min. 28 %).  
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KANDYSOVÝ CUKR

NA DŘÍVKU 

50013 bílý

50014 hnědý

KOSTKY

80106 bílé, 400 g

80107 hnědé, 400 g 

VANILKA

VANILKOVÉ LUSKY

80139 celé, 2 ks

VANILKOVÉ LUSKY

80141 mleté, 10 g



PLECHOVÉ DÓZY

čajové
kávové



Čaj je velmi kvalitní a vyhledávaný nápoj, proto i jeho skladování musí být věnována 
dostatečná pozornost. Jelikož má významnou schopnost sám do sebe pohlcovat okolní 
vůně a pachy, musí být všechny druhy čajů řádně uzavřeny, aby jeden od druhého 
nenačichl. 

Stejně tak je důležité brát zřetel na vysoké teploty, omezení přísunu vzduchu či snížení 
vlhkosti na minimum. Vhodné je skladovat nádoby s čajem v suchu a neuskladňovat je 
volně do uzavřených skříní. Není totiž nic horšího, než o aroma, chuť vašeho oblíbeného 
čaje přijít špatným skladováním. Proto je důležité čaj skladovat v nádobách, které surovině 
poskytnou veškerý komfort. Podobné podmínky uskladnění platí i pro kávu.

Kvalitní a cenově přijatelnou variantou je skladování v plechových dózách, které jsou 
dnes mezi lidmi velmi rozšířené a nabízejí se v mnoha velikostech, tvarech či designech. 
V nabídce Oxalis naleznete plechové dózy ve velikostech od 50 g do 500 g, a to buď 
s klasických uzavíráním, nebo s klipem. Některé z nabízených motivů se prolínají všemi 
kapitolami katalogu, a proto je možné si vytvořit vlastní sérii v konkrétním motivu nebo 
barvě.

Zajímavou součástí nabídky představuje již několik let řada OXALIS DESIGN. OXALIS 
DESIGN je řada vybraného doplňkového sortimentu, jíž svou grafickou podobu vtiskli čeští 
designéři, výtvarníci a také děti SOS dětských vesniček.



PLECHOVÉ DÓZY

KAMENY - PLATINA

40150P 125 g, ø 7,5 x 11 cm

KAMENY - KOVOVÁ

40150K 125 g, ø 7,5 x 11 cm

KAMENY - RŮŽOVÁ

40150R 125 g, ø 7,5 x 11 cm

PEŘÍČKA - RŮŽOVÁ

40148R 50 g, 5,5 x 5,5 x 8 cm

40149R 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm
PEŘÍČKA - FIALOVÁ

40148F 50 g, 5,5 x 5,5 x 8 cm

40149F 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm
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KALI

40116 50 g, 6 x 6 x 9,5 cm

40117 100 g, 7,2 x 7,2 x 10 cm

40118 150 g, 8,6 x 8,6 x12 cm

ČAJOVÁ LÁSKA

40142 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40143 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm

40144 200 g, ø 9 x 13 cm

s klipem

BICYKL

40122 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40123 100 g, 7,2 x 7,2 x 9,3 cm
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VLČÍ MÁK - ČERVENÁ

40147C 150 g, 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem

VLČÍ MÁK - BÍLÁ

40147B 150 g, 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem

MODROBÍLÁ ROMANCE

40145 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40146 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm

KVÍTEK - MODRÁ

40415M 150 g , 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem 

KVÍTEK - ČERVENÁ

40415C 150 g , 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem 
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VESELÍ PTÁČCI

40470 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40472 100 g, 7 x 7 x 11 cm

MEDITACE

40120 100 g, ø 7,6 x 10 cm

KONTINENTY 

40967 130 g, ø 6,5 x 17 cm

ROČNÍ OBDOBÍ

40972 100 g, ø 7,6 x 10 cm
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SALON ČAJE

40977 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40978 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm

40979 100 g, ø 6,6 x 12,5 cm

kulatá  

JARO

40497 150 g, ø 10,1 x 9 cm

s klipem 

PODZIM

40482 150 g, ø 10,1 x 9 cm

s klipem 

ZIMA

40481 150 g, ø 10,1 x 9 cm

s klipem 

LÉTO

40487 150 g, ø 10,1 x 9 cm

s klipem 
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SNÍDANĚ

40464 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40465 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm

BUDDHA 

40995 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm

40996 110 g, 12,8 x 6,7 x 8,5 cm

truhla 

BUSINESS

40971 100 g, 7,7 x 7,7 x 9,8 cm

ČAJOVÁ RADOST

40466 50 g, 6 x 6 x 8 cm

40467 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,5 cm



EXCLUSIV

40994 50 g, 5,5 x 5,5 x 8 cm

40993 130 g, 5,5 x 5,5 x 16 cm
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ÚDOLÍ KRÁLŮ - ZLATÁ

40973Z 125 g, ø 7,5 x 11 cm

ÚDOLÍ KRÁLŮ - ČERVENÁ

40973C 125 g, ø 7,5 x 11 cm

YORU - ČERNÁ

40953C 125 g, ø 7,5 x 11 cm

YORU - BÍLÁ

40953B 125 g, ø 7,5 x 11 cm

BLACK JAP

40012 50 g, 5,4 x 5,4 x 8 cm

40018 100 g, 7,5 x 7,5 x 9,1 cm

40110 1 kg, 14,5 x 14,5 x 21,4 cm
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KÁVOVÉ ZRNA

40139 500 g, ø 10,5 x 18,5 cm

s klipem

BLACK COFFEE

40140 200 g, ø 9 x 13 cm

s klipem

40141 500 g, 11,7 x 7,8 x 19,7 cm

s klipem

FABIO - MODRÁ

40138M 500 g, 11 x 8,1 x 18,3 cm

s klipem

FABIO - ČERNÁ

40138C 500 g, 11 x 8,1 x 18,3 cm

s klipem
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ČERNÁ KÁVA

40469 500 g, 21 x 7,8  x 19,6 cm

s klipem

YOKOHAMA - ZELENÁ

40987Z 150 g, 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem 

40988Z 250 g, 9,4 x 9,4 x 16 cm

s klipem

YOKOHAMA - MODRÁ

40987M 150 g, 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem 

40988M 250 g, 9,4 x 9,4 x 16 cm

s klipem

YOKOHAMA - HNĚDÁ

40987H 150 g, 8,2 x 8,2 x 11,8 cm

s klipem 

40988H 250 g, 9,4 x 9,4 x 16 cm

s klipem

ZRNKO KÁVY

40404 150 g, 8,5 x 8,5 x 13 cm

SALON KÁVY

40405 200 g, ø 9 x 13 cm

kulatá 

40406 250 g, 11,8 x 7 x 18 cm

oválná, s klipem
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MOLDE - ZELENÁ

40119Z 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm

TŘI KRÁLOVÉ 

40096 100 g, 7,7 x 7,7 x 9,8 cm

VÁNOČNÍ SOB

40124 50 g, 6 x 6 x 8 cm

NADÍLKA  

40092 125 g, ø 9,1 x 10,8 cm

SEVERSKÁ VARIACE - MODRÁ

40417M 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm

SEVERSKÁ VARIACE - ČERVENÁ

40417C 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm

MOLDE - FIALOVÁ

40119F 100 g, 7 x 7 x 10,9 cm

od 10. 10. 2016

od 10. 10. 2016

od 10. 10. 2016

od 10. 10. 2016



ČAJOVÉ 
A KÁVOVÉ NÁDOBÍ

hrnky
soupravy 
kávové nádobí
sklo



PORCELÁN
První porcelánové výrobky se objevily v Číně již v 7. st. př. n. l. V 17. a 18. století byl 
porcelán velmi ceněným materiálem v Evropě a výraz „China“ se stal obecným označením 
tohoto exotického materiálu. Porcelán, jak jej známe, bývá také označován názvem tvrdý 
porcelán. Na jeho výrobu se používá směs kaolinu, též nazývaného porcelánová hlína, 
křemene (ostřivo) a živce (tavivo). Někdy se přidává také křída a mramor. Nejpodstatnější 
složkou je tedy kaolin, který tvoří až 50 %. Je to čistá a kvalitní surovina, která se 
vyznačuje maximální pevností, transparentností a bělostí. Porcelánové výrobky se vypalují  
při teplotách od 1400 °C  do 1500 °C. Výrobek tak získá vysokou hustotu, která zajistí 
jeho pevnost a neporéznost. Velkou předností porcelánu je fakt, že neabsorbuje cizí pachy 
nebo příchutě, je odolný vůči zabarvení. Jedná se o velmi elegantní materiál, který i přes 
svou pevnost působí velmi křehce.

BONE CHINA
Bone China je vzácný typ porcelánu, občas označovaný jako měkký porcelán, který vznikl
v Anglii v 18. století. Tento porcelán má odlišné složení hlíny, má menší podíl kaolinu 
a navíc obsahuje až 52 % kostního popele (bone ash). Podle toho také dostal tento typ 
porcelánu název Bone China. Rozdílná je i teplota vypalování, která je nižší a pohybuje 
se v rozmezí od 1240 °C do 1280 °C. Charakteristická pro tento typ materiálu je krémově 
bílá barva. Bone China hrnky jsou obvykle velmi tenkostěnné, téměř až prosvítají a přitom 
si zachovávají pevnost a odolnost. Vyznačují se i lehkostí a elegantní lesklostí. Jedná se  
o velmi výjimečný materiál. V poslední době se začíná objevovat i materiál nazývaný New 
Bone China, tento pak obsahuje pouze 10 % kostního popele. 

KERAMIKA – KAMENINA
Existuje velké množství keramických materiálů, které se odlišují použitou hlínou, teplotou 
vypalování, způsobem výroby a následně i porézností materiálu. Téměř většina výrobků, 
které nabízí naše firma, je vyrobena z velmi kvalitní kameniny. Kamenina je ve srovnání  
s porcelánem levnější, i když její vlastnosti se téměř blíží porcelánu. Pro výrobu kameniny 
se také používá kaolinu, živce a křemene. Kameninové výrobky se vypalují při teplotě  
od 1200 °C do 1300 °C. Tím se snižuje poréznost kameniny, která pak neprosakuje, i když 
nemá glazuru. 

LITINA
Litinové nádobí vzniká odléváním roztaveného železa, které je po stranách pokryto 
křemičitou taveninou – smaltem. Litinové nádobí má obecně vynikající vlastnosti  
pro vaření, je vysoce odolné, velmi dlouho udrží teplotu, a proto je pro čajovou kulturu 
velmi vhodné.
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ČAJOVÉ HRNKY

ČERNÝ SLON
porcelán

51128 0,6 l

VESNICE
porcelán

51131 0,6 l

HODINA JÓGY
porcelán

51140 0,75 l
ZVÍŘECÍ FARMA

porcelán

51129 0,3 l

STROM RADOSTI
porcelán

51126 0,6 l

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 25. 9. 2016



72

GENTLEMAN 
porcelán

51045 0,33 l

LADY 
porcelán

51046 0,33 l

VESELÁ RODINKA 
porcelán

51041 0,3 l

PRASÁTKO 
porcelán

51043 0,3 l

DOBRÉ RÁNO 
porcelán

51042 0,3 l
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MEDITACE 
porcelán

51039 0,6 l

BUDDHA 
porcelán

51033 0,6 l
GRANADA 
porcelán

50393 0,6 l

ORNAMENTO 
porcelán

50392 0,6 l
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HNĚDÝ MRAMOR
porcelán

51137 0,35 l

ARTEDE 
porcelán

51049 0,58 l

SAFARI 
porcelán

50483 0,58 l

NOC A DEN - BÍLÁ
japonský kameninový hrnek

50886B 0,3 l

NOC A DEN - ČERNÁ
japonský kameninový hrnek

50886C 0,3 l

od 25. 9. 2016
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ČAJOVÉ HRNKY SE SÍTKEM A POKLIČKOU

KAMENY - BÍLÉ 
dvoustěnný porcelán s nerez sítkem

51124 0,33 l

KAMENY - PLATINA 
dvoustěnný porcelán s nerez sítkem

51125 0,33 l

HERBS SKŘÍTEK 
porcelán s nerez sítkem

51139 0,25 l

HERBS ASTRA 
porcelán s nerez sítkem

51138 0,25 l

od 25. 9. 2016

od 25. 9. 2016
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HERBS FIALKA
porcelán s nerez sítkem

50485 0,25 l

KAŠPAR  
porcelán

51056 0,35 l
BALTAZAR  

porcelán

51057 0,35 l

HERBS MODRÝ LÍSTEK 
porcelán s nerez sítkem

51135 0,33 l

MELICHAR 
porcelán

51058 0,35 l

od 25. 9. 2016
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KÁVOVÉ HRNKY

FIŠTA
porcelán

51047 0,3 l

PIŠTA
porcelán

51048 0,3 l

LUKA
latte porcelánový šálek

51069 0,23 l

s podšálkem 

LUKA
espresso porcelánový šálek

51068 0,05 l

s podšálkem 

KÁVA S LÁSKOU
porcelán

51044 0,3 l

ARTEDO
porcelánový šálek s podšálkem  

51050 0,15 l 
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MEDITACE
porcelánová souprava tea for one  

51040 konvice 0,55 l, šálek 0,3 l 

NINA 
souprava tea for one,  

porcelán a sklo s nerez sítkem 

50984 konvice 0,6 l, šálek 0,2 l

ČAJOVÉ SOUPRAVY

SAKURA
porcelánová souprava tea for one  

51127 konvice 0,55 l, šálek 0,3 l 

VESNICE
porcelánová souprava tea for one  

51130 konvice 0,46 l, šálek 0,25 l

KOČKY A RYBIČKY
porcelánová souprava tea for one  

51136 konvice 0,5 l, šálek 0,3 l 

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 25. 9. 2016
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PANGI 
porcelánová konvice

50568 1 l

PANGI 
porcelánový šálek s podšálkem

50569 0,2 l

MOYA
porcelánová miska

50803 0,07 l  

TŘEŠEŇ 
porcelánová souprava tea for one

51036 konvice 0,5 l, šálek 0,3 l

TŘEŠEŇ
porcelánový šálek s podšálkem  

51035 0,2 l

FILIP
porcelánová souprava tea for one  

s nerez sítkem 

50499 konvice 0,4 l, šálek 0,2 l  

TŘEŠEŇ
porcelánová konvice  

51034 1 l

od 1. 10. 2016

ART BLANCO
porcelánová konvice  

51134 1,4 l
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LIFEN 
keramická souprava s nerez sítkem  

51144 konvice 0,7 l, 4 misky 0,15 l

MIST
porcelánová souprava  

51132 konvice 0,2 l, 2 misky 0,06 l

BAILAN
porcelánový gaiwan set  

51133 2 misky 0,15 l a 0,06 l

poklička, podšálek 

POEZIE 
porcelánová souprava s nerez sítkem 

50489 konvice 0,8 l, 6 misek 0,175 l

ALBA
kameninová souprava s nerez sítkem 

50498 konvice 0,65 l, 4 misky 0,08 l

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

sítkem 

l
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NIMURA 
japonská kameninová souprava se sítkem 

50879 konvice 0,5 l, 4 misky 0,12 l

YOKO 
japonská kameninová souprava se sítkem  

50880 konvice 0,6 l, 4 misky 0,15 l

MOLI
keramická souprava s nerez sítkem  

50882 konvice 0,65 l, 4 misky 0,1 l

ZELENÝ LÍSTEK
keramická souprava s nerez sítkem 

51032 konvice 0,65 l, 4 misky 0,15 l

sítkem
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GRANA   
litinová konvice s nerez sítkem

50493 0,6 l

ARABIA  
litinová konvice s nerez sítkem

50497 0,96 l

MORIOKA  
litinová konvice s nerez sítkem

50453 0,9 l

Litinové konvice jsou vhodné na elektrické, indukční i sklokeramické vařiče. Vnitřní vrstva smalt.

YING   
litinová konvice s nerez sítkem

51143 0,9 l

SAMSU   
litinová miska

51053 0,12 l

od 20. 9. 2016

MANPO  
litinová souprava s nerez sítkem

51054
Konvice 0,7 l s podložkou,  
2 misky 0,13 l s podšálky.
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ČAJOVÉ SKLO

MALINA  

51120 0,35 l

Skleněný hrnek s nerez sítkem,  
porcelánovou pokličkou a podšálkem.

HEŘMÁNEK

51145 0,35 l

Skleněný hrnek s nerez sítkem,  
porcelánovou pokličkou a podšálkem.

TŘEŠEŇ  

51037 0,35 l

Skleněný hrnek s nerez sítkem, 
 porcelánovou pokličkou a podšálkem. 

MIDORI  

51038 0,35 l

Skleněný hrnek s nerez sítkem,  
porcelánovou pokličkou a podšálkem. 

KABIBE   
skleněný hrnek

50396 0,25 l

s plastovým ouškem

ZVÍŘECÍ PÁRTY  
skleněný hrnek

50395 0,25 l

s plastovým ouškem

od 1. 11. 2016
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SOREN  
dvoustěnná sklenice

50479 0,35 l

se silikonovým víčkem

LOREN  
dvoustěnná sklenice

50480 0,35 l

se silikonovým víčkem

TRENDGLAS - PRODUKTY FIRMY TRENDGLAS JSOU IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ  
V MIKROVLNCE A NA PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH SPORÁCÍCH.

BEATA   

50958 0,3 l

Skleněný šálek s podšálkem,  
pokličkou a nerez sítkem.

JUMBO   
skleněný šálek s podšálkem 

50186 0,4 l

MORA 
skleněná konvice s víčkem  

a nerez sítkem

51141 1,5 l

em, 
m.
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LEA   
skleněná konvice s pokličkou

50199 1,75 l

PRETTY TEA
skleněná konvice

50838 0,5 l

 s pokličkou a sítkem 

MIKADO  
skleněný šálek s podšálkem 

50195 0,15 l

MIKADO   
skleněná konvice

50836 1,2 l

s pokličkou a sítkem 

MIKADO   
skleněná konvice

50193 2 l

s pokličkou a sítkem PRETTY TEA II.

50144 0,5 l

Skleněná konvice s pokličkou  
a nerez sítkem. 

5
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KÁVOVÉ NÁDOBÍ

KARLOVARSKÝ PŘÍBOR ZEN
porcelánový set

51121 0,35 l

KARLOVARSKÝ PŘÍBOR TRADIČNÍ
porcelánový set

51123 0,85 l

 BRICK FRENCH PRESS

1808 0,35 l

 BRICK FRENCH PRESS

1809 1 l

ELEGANCE FRENCH PRESS
sklo, nerez

1797 1 l

ELEGANCE FRENCH PRESS
sklo, nerez

1796 0,35 l

od 15. 11. 2016

od 15. 11. 2016
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BUONO
nerezová konvice

1789 1,2 l

Vhodná na indukci. 

SET NA FILTROVANOU KÁVU
Hario 02

51002 0,6 l

 Konvice, držák, odměrka, filtry 100 ks. 

COFFEE DRIPPER
kávový držák plastový

50091 Hario 01 s odměrkou

COFFEE DRIPPER
kávový držák keramický

50087 Hario 02 s odměrkou

KONA 
skleněná konvice

51147 0,6 l

COFFEE DRIPPER
kávový držák nerez

51146

od 15. 11. 2016

od 15. 11. 2016
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MOKAKÁVOVAR SUPERTOP I ŠEDÝ

1805 0,35 l

6 šálků, horní část hliník, spodní část slitina 
titanu a karbonu, vhodný na indukci. 

MOKAKÁVOVAR SUPERTOP I ČERVENÝ

1804 0,2 l

3 šálky, horní část hliník, spodní část slitina  
titanu a karbonu, vhodný na indukci.

VACUUM POT

51061
Bavlněný filtr, hořák, odměrka. Součástí 
balení není technicky líh. Doporučujeme 

zakoupit adaptér na papírový filtr.

CHEMEX S
sklo, dřevo, kůže

50145 0,568 l

CHEMEX
sklo, dřevo, kůže

50164 0,85 l

AEROPRESS SET

51003
Aeropress, držák filtrů, filtry, odměrka, 

míchadlo, redukce na menší šálky. 



PŘÍSLUŠENSTVÍ

čajová sítka, filtry
kalabasy, bombilly
matcha příslušenství 
obalový materiál 
doplňky
knihy
reklamní předměty
kávové filtry a příslušenství



V nabídce příslušenství naleznete výběr produktů určených ke konečné přípravě čaje  
a kávy. Sortiment zahrnuje nerezová, bavlněná i bambusová sítka, teploměry, filtry určené 
pro pří pravu čaje i kávy, celou škálu kalabas a bombill pro přípravu mate a mnoho dalšího.

Používání sítek na čaj je opředeno tradicemi stejně jako čaj samotný. Na úplném začátku 
Číňané používali kousky látky natažené přes šálek. V 19. století se s růstem popularity čaje 
v Anglii začala objevovat i první sítka. Vkládání čaje do sítek se považovalo za elegantnější 
způsob přípravy čaje, a postupně tak vytlačilo jednoduché louhování čajových lístků 
přímo v konvici. První sítka se vyráběla ze stejného materiálu jako konvice, tedy z jemného 
porcelánu. Výjimečně se objevila i dražší stříbrná sítka. V dnešní době jsou populární sítka
z nerezové oceli, keramiky, porcelánu, bavlny, bambusu nebo také papírové filtry.

Základní pravidlo zní - čaj potřebuje prostor. Bez ohledu na materiál, typ nebo tvar sítka, 
které si vyberete, existuje jedno základní pravidlo; sítko nebo filtr by nikdy neměly být příliš 
malé. Čaj vždy potřebuje prostor, aby se dokázal plně rozvinout a odhalit své pravé aroma 
a chuť. Všeobecně platí, že papírové filtry, velmi jemná nerezová nebo bavlněná sítka 
jsou vhodné pro všechny typy čajů, zejména pak pro drobnolisté druhy, jako jsou vybrané  
zlom kové čaje, rooibos a honeybush. Papírové filtry se nabízejí v různých velikostech, 
takže je lze použít jak pro přípravu čaje v šálku, hrnku, tak pro přípravu v konvičce. Pro 
jejich snadnější aplikaci lze využít držáku. Navíc jsou velmi praktické, neboť vylouhované 
lístky se jednodu še spolu s filtrem vyhodí. 

Alternativou k papírovým filtrům jsou velmi jemná nerezová sítka. Jejich filtrační schopnost 
je srovnatelná a předností je možnost opakovaného použití. Stejně jako papírové filtry i tyto 
se vyrábějí v různých velikostech. Bavlněná sítka jsou ideální pro zákazníky, kteří se chtějí 
vyhnout kovovým materiálům, ale zároveň preferují permanentní sítka. Tyto se vyrábí 
z nebělené čisté bavlny a jsou neutrální v chuti. Praktická úchytka zjednodušuje jejich 
použití. Je ovšem dobré mít na paměti, že bavlněná sítka mají tendenci po čase absorbovat 
chuť, a proto se doporučuje mít zvlášť sítko na čisté a zvlášť sítko na aromatizované čaje. 
Tradiční ručně vyráběná bambusová sítka jsou vhodná zejména pro velkolisté čaje, 
kterým dávají prostor pro plné rozvinutí aroma a chuti čaje. Stejně jako u bavlněných  sítek 
i zde platí pravidlo používat zvlášť sítko pro přípravu čistých a zvlášť sítko pro přípravu 
aromatizovaných čajů.

Pro podporu prodeje jsou v nabídce zahrnuty také obalové materiály, propagační předmě-
ty, prodejní doplňky a další informační prospekty či knihy.
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ČAJOVÁ SÍTKA A FILTRY

BAVLNĚNÉ SÍTKO 

50112 ø 7,5 cm

50113 ø 11 cm

BAMBUSOVÉ SÍTKO  
ø hrdla 6 cm

50028 1 držák

50059 2 držáky

FILTR DO HRNKU

50130 nerez, ø hrdla 6,7 cm

FILTR DO KONVIČKY 
S PODLOŽKOU

50075 nerez, ø hrdla 5,4 cm

FILTR DO HRNKU S PODLOŽKOU

50076 nerez, ø hrdla 7,5 cm

KOULE S MINI ŠÁLKEM

51148 nerez, ø 4,5 cm

od 1. 10. 2016
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KOULE 

50011 nerez, ø 5 cm

KOULE ZDOBENÁ 

50133 nerez, ø 4,5 cm

KLEŠTĚ MALÉ

50024 nerez, ø 4,5 cm

SRDCE VELKÉ

50117 nerez , 6,8 x 6,5 x 4,7 cm

SRDCE MALÉ

50116 nerez , 5,2 x 5,4 x 3,3 cm

KLEŠTĚ VELKÉ

50153 nerez, ø 6,5 cm

KLEŠTĚ ZDOBENÉ  

50134 nerez, ø 4,5 cm

KLEŠTĚ KVÁDR

50115 nerez, 3,5 cm

ČAJOVÉ SÍTKO S DRŽÁKEM

50114 nerez, ø hrdla 6 cm
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VAJÍČKO

50019 nerez, ø 4,1 cm

SKLENĚNÉ SÍTKO

50191
 ø hrdla 8,4 cm, spodní ø 5,4 x 9,8 cm 

DRŽÁKY NA FILTRY

50290 14,5 cm, 4 ks, plastové

PAPÍROVÝ FILTR  
Vyrobeno z abaky (manilské konopí)  
a celulózy, bělené bez pomoci chlóru.

50276 s přehybem, velikost XS, 6,3 x 13,2 cm

balení 100 ks  

50042 bez přehybu, velikost M, 10 x 13,1 cm

balení 100 ks  

50277 s přehybem, velikost L, 8 x 18,5 cm

balení 100 ks  

PAPÍROVÝ FILTR  
Vyrobeno z abaky (manilské konopí)  
a celulózy, bělené bez pomoci chlóru.

50289
bez přehybu, plastový držák na filtry, 10 x 7,4 cm 

balení 100 ks 

KOVOVÁ ÚCHYTKA 

50275 na papírový filtr



92

LŽIČKA NA MATCHU

50009 bambusová

DRŽÁK NA METLIČKU 

50052 porcelánový

ČAJOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

od 1. 10. 2016

MATCHA SHAKER

51154 plastový s extra zásobníkem, 0,5 l

AKEMI 
porcelánová miska na matchu

51156 ø 11,5 x 7 cm

od 1. 10. 2016

METLIČKA NA ŠLEHÁNÍ ČAJE MATCHA

50001 80 bambusových vláken



KALABASA TYKVOVÁ

50020 0,25 - 0,45 l

 různé motivy 

BOMBILLA KOVOVÁ

50027 nerez

BOMBILLA S KULIČKOU

51150 nerez

BOMBILLA BAMBUSOVÁ DELUX

51151

KALABASA JAGUÁR MALÁ

51153 tykev , 0,15 l - 0,25 l

KALABASA JAGUÁR VELKÁ

51152 tykev , 0,3 l - 0,45 l

93



94

PODČAJÍK

50126 porcelánový

ČAJOVÝ TEPLOMĚR

50183 plněno petrolejem

2 motivy 

PŘESÝPACÍ HODINY

50070 3, 4, 5 minut

SKLENĚNÉ VÍČKO

51142 ø 7,2 cm

BAMBUSOVÝ DRŽÁK

50008 náhradní ucho na konvici

HLINÍKOVÁ LOPATKA

51149 na 100 g čaje
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NEREZOVÝ OHŘÍVÁK   

50860 ø 12 cm

MIKADO  

50194 ø 12 cm

PORCELÁNOVÝ OHŘÍVÁK   

50601 ø 12 cm

BIG CLUB  

39982 2 l

ø hrdla 11 cm, výška bez víka 18 cm,   
výška s víkem 25 cm

SKLENĚNÁ VZORKOVNICE  

39989 150 ml

5,5 x 5,5 cm, výška bez víčka 8,8 cm,  
výška s víčkem 11,5 cm
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PAPÍROVÉ FILTRY PRO CHEMEX 

50077 100 ks
PAPÍROVÉ FILTRY PRO CHEMEX S

50146 100 ks

PAPÍROVÉ FILTRY  
DO KÁVOVÉHO DRŽÁKU MINI

50092 hario 01, 100 ks

PAPÍROVÉ FILTRY  
DO KÁVOVÉHO DRŽÁKU

50083 hario 02, 100 ks

KÁVOVÉ FILTRY

PAPÍROVÉ FILTRY DO AEROPRESSU

50093 350 ks

ADAPTÉR NA FILTRY

51062
Adaptér a 50 ks papírových filtrů pro vacuum 

pot, vyrobeno z neběleného papíru. 

VÝMĚNNÉ FILTRY

51063
100 ks papírových filtrů pro vacuum pot, 

vyrobeno z neběleného papíru. 
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KÁVOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 kapacita násypky 1,4 kg
 násypka s krytem z potravinářského plastu
 průměr mlecích kamenů 6,5 cm
 materiál mlecích kamenů tvrzená ocel
 nastavení hrubosti mikrometrické
 bez zarážky, s vyznačením hrubostí mletí káv na stupnici
 maximální produkce kávy: 10 kg/h
 tělo kávomlýnku eloxovaný hliník
 rozměry (cm): výška 64,5 x šířka 18,6 x hloubka 26,7
 hmotnost: 11,5 kg (6,5 cm) 

Dodání do 3 týdnů. 

KÁVOVÝ MLÝNEK IMINI

1801 elektrický

 

  kapacita násypky 250 g
  mlecí kameny konické 38 mm 
  regulace hrubosti mletí mikrometrická

  1200 otáček za minutu
  výkon 140 W 
  hmotnost: 3,5 Kg 

KÁVOMLÝNEK EUREKA

1782 elektrický

Přímý konkurent kávomlýnků Mazzer. 
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 tělo kávomlýnku eloxovaný hliník
 rozměry (cm): výška 64,5 x šířka 18,6 x hloubka 26,7
 hmotnost: 11,5 kg (6,5 cm) 

ODMĚRKA NA MLETOU KÁVU

50038 7 g, nerez

KÁVOVÝ MLÝNEK COFFEE STŘÍBRNÝ

1770 ruční

tělo kávomlýnku bukové dřevo, ocelové mlecí 
kameny, nastavitelná hrubost mletí 



98

Dodání do 3 týdnů. 

ZÁSOBNÍK NA 1 KG KÁVY 

80408 pultový

Výška 42 cm, šířka 18 cm, hloubka 14,5 cm. 

Dodání do 3 týdnů. 

ZÁSOBNÍK NA 1,5 KG KÁVY  
ruční, sklářská práce

80404 závěsný

Výška 43,5 cm, šířka 21 cm, hloubka 22 cm. 

KÁVOVÝ MLÝNEK SILVER 

1807 ruční

 tělo kávomlýnku nikl, ocelové mlecí kameny, 
nastavitelná hrubost mletí

KÁVOVÝ MLÝNEK ROMA

1810 ruční

tělo kávomlýnku plast, ocelové mlecí
kameny, nastavitelná hrubost mleti

od 15. 11. 2016
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OBALOVÝ MATERIÁL
ODBĚR SÁČKŮ A ETIKET PO 10 NÁSOBCÍCH

SÁČEK ČTYŘVRSTVÝ S OHYBEM
rozměr: 7 x 4 x 19 cm

709 zelený na čaj, 50 - 100 g

710 hnědý na kávu, 50 -100 g

SÁČEK ČTYŘVRSTVÝ S OHYBEM
rozměr: 8 x 5 x 24 cm

711 zelený na čaj, 250 g

712 hnědý na kávu, 250 g

SÁČEK DVOUVRSTVÝ
rozměr: 8 x 5 x 20 cm

713 bílý na bylinné čaje, 250 g

BAREVNÁ ETIKETA  
přední a zadní polep 

714 k čaji/kávě, 12 x 5 cm

SÁČEK ČTYŘVRSTVÝ S OHYBEM
rozměr: 11 x 6 x 26 cm

754 zelený na čaj nebo kávu, 500 g

SPONA NA SÁČEK
minimální odběr 1000 ks

707 zelená, 0,8 x 11,3 cm

-

708 hnědá, 0,8 x 11,3 cm

-

102 bílá, 0,8 x 13,5 cm

Na veškeré produkty uvedené v sekci OBALOVÝ MATERIÁL se nevztahují rabaty ani jiné slevy.
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PAPÍROVÝ SÁČEK OXALIS

119 přírodní, 500 g, 30 x 19,8 cm

DÁRKOVÁ TAŠKA

1711 bílá, 20 x 10 x 26 cm

1710 zelená, 20 x 10 x 26 cm

Na veškeré produkty uvedené v sekci OBALOVÝ MATERIÁL se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

PAPÍROVÁ TAŠKA OXALIS

1674 malá, 22 x 10 x 31 cm

1673 velká, 26 x 12 x 37 cm

CELOFÁNOVÝ SÁČEK

104 20 x 35 x 8 cm, křížové dno

Minimální odběr 100 ks.

148 10 x 15 x 4 cm, křížové dno

Minimální odběr 100 ks.

110 8 x 16 cm, plochý

Minimální odběr 250 ks.
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KAPSIČKA NA ETIKETY
rozměr: 8 x 6,5 x 1,2 cm

705 PET průsvitná

SAMOLEPKA NA KÁVOVÝ ZÁSOBNÍK

k příslušné kávě zdarma

SAMOLEPKA NA DÓZU

NOVINKA zdarma

AKCE zdarma

ČERSTVÁ SKLIZEŇ zdarma

ZÁVĚS NA SKLENĚNOU DÓZU 
rozměr: 5 x 9,5 cm

172 červený, plastový

171 zelený, plastový

176 červený, papírový

178 zelený, papírový

ŠTÍTEK NA ZÁVĚS
rozměr: 4,5 x 5,5 cm

174
s doporučenou MO cenou / bez ceny 

CENOVKA

5 x 8 cm, papírová s přehybem zdarma

Na veškeré produkty uvedené v sekci OBALOVÝ MATERIÁL se nevztahují rabaty ani jiné slevy.
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DOPLŇKY

KNIHY

1058 Příběh čaje  

1081 Tajemství japonského čaje

1082 Vše o čaji

1080 Káva, Petra Veselá

1079 Příručka čajového someliéra

/Tea Sommelier Handbook 
anglicko - španělská verze 

KNIHA

1083 Moudrost přírodního léčení  

 Renáta Jahodová

SORTIMENTNÍ BROŽURA

1050 zdarma
ČAJOVÝ LIST

80000 zdarma
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LETÁČEK

1001 MATCHA zdarma

1002 KVETOUCÍ zdarma

1007 YOGI zdarma

1009 BYLINNÝ zdarma

1011 GINKGO zdarma

1012 LAPACHO zdarma

1013 LEDOVÝ zdarma

1014 MATE zdarma

1016 OVOCNÝ zdarma

1017 PU-ERH zdarma

1018 ROOIBOS zdarma

1019 VILCACORA zdarma

1020 ZELENÝ zdarma

1021 ČERNÝ zdarma

1022 BÍLÝ, ŽLUTÝ, OOLONG zdarma

1023 KÁVA zdarma

1024 HONEYBUSH zdarma

KUFŘÍK OXALIS

1048
8 přihrádek, dodáván prázdný, vhodný  

pro čaje OXABAG, dřevo.

 PAPÍROVÁ KARTA

220-231 lamino 

 s popisem čaje do kufříku OXALIS 

PULTOVÝ PRODEJNÍ STOJAN

80406 kartonový

30 x 30 x 59 cm, na 60 ks čaje.  
Cena 1,- Kč bez DPH při jednorázovém  
odběru zboží nad 5000,- Kč bez DPH.

Na stojan a kufřík se nevztahují rabaty ani jiné slevy.



ZÁSTĚRA

990006 univerzální velikost, plátěná
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

ČAJOVÁ MINUTKA

990028 6 x 6 x 1,6 cm

LCD display, magnet, baterie 

MINCOVNÍK 

990005 ø 17 x 2,8 cm

kulatý s vloženým obrázkem 

Na veškeré produkty uvedené v sekci REKLAMNÍ PŘEDMĚTY se nevztahují rabaty ani jiné slevy.

BAMBUSOVÁ PROPISOVACÍ TUŽKA

990029 13,5 × 1,4 × 1 cm



DÁRKOVÁ BALENÍ



DÁRKOVÁ BALENÍ  jsou kompletována výhradně ručně a většina balení vychází z ori-
ginálních produktů naší společnosti. Dárkové sety jsou vytvářeny z produktů napříč celým 
sortimentem a jejich složení vychází z poptávky zákazníků. Balení lze rozdělit sezónně 
(vánoční dárková balení) a také způsobem balení. Vybrat si můžete z dárkových balíčků 
v kartonových obalech, dárkových tašek a kávy v jutových sáčcích.

Vzhledem k pohybu skladové zásoby si však vyhrazujeme právo na změnu dekoru 
plechových dóz, porcelánu a dekorací u vyobrazených dárkových balení, a to v průběhu 
platnosti katalogu. Kromě standardního sortimentu jsme připraveni na základě Vašich 
požadavků sestavit balení na míru, a to již od 20 ks. Pokud vlastní představu nemáte, 
můžete vývoj svěřit našemu kreativnímu oddělení. Stačí pouze sdělit Váš předpokládaný 
rozpočet. 

Věříme, že naše nabídka dárkových balení mile potěší svou cenou, jednoduchostí a atrakti-
vitou vzhledu.
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DÁRKOVÁ BALENÍ
VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU DEKORU DÁRKOVÝCH BALENÍ  

V PRŮBĚHU PLATNOSTI KATALOGU.

EXCLUSIVE PURE

52013
Složení: Green Snail „Zelený šnek“ pravý zelený čaj 
40 g, Ti Kuan Yin - „Železná bohyně milosrdenství“ 

pravý polofermentovaný čaj 30 g, Snow Buds 
pravý bílý čaj 15 g, Rwanda Rukeri OP1 pravý 

černý čaj 30 g, kleště zdobené nerez sítko, 
plechová dóza stříbrná 4 ks, kartónový obal. 

LUNÁRNÍ

52014
Složení: bylinné čaje Lunární čaj -  

I. fáze (preovulační) 50 g, Lunární čaj -  
II. fáze (ovulační) 50 g, Lunární čaj -  

III. fáze (premenstruační) 50 g, Lunární čaj -  
IV. fáze (menstruační) 50 g, kartónový obal. 

RELAXAČNÍ

52015
Složení: bylinné čaje Balzám na nervy 50 g,  

Pro lepší náladu a paměť 50 g, Dlouhý život 50 g, 
Klidný spánek 50 g, kartónový obal. 

EXCLUSIVE AROMA

52012
Složení: Babiččina zahrádka (Granny‘s Garden) ® 

aromatizovaný ovocný čaj s ibiškem 40 g,  
Mate IQ ® bylinný čaj aromatizovaný 30 g, 

Jahoda v šampaňském zelený čaj aromatizovaný 
ochucený 30 g, Earl Grey černý čaj aromatizovaný 

30 g, kleště zdobené nerez sítko, plechová dóza 
stříbrná 4 ks, kartónový obal. 
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PŮLNOČNÍ

52016
Složení: Betlémské světlo aromatizovaný  
ovocný čaj s ibiškem 50 g, Sobí spřežení  
černý čaj aromatizovaný ochucený 50 g,  
kleště malé nerez sítko, kartónový obal. 

MARBLES

52017
Složení: Assam Mangalam BPS CL pravý  

černý čaj 50 g, Gunpowder - Temple of Heaven 
 „Nebeský chrám“ pravý zelený čaj 50 g,  
kleště kvádr nerez sítko, kartónový obal. 

MEDITAČNÍ

52018
Složení: Meditace porcelánový hrnek 0,6 l, BIO 

Ájurvédský čaj směs koření na přípravu čaje 50 g, 
kartónový obal. 

ČERNÝ SLON

52019
Složení: Černý slon porcelánový hrnek 0,6 l, 

Darjeeling FTGFOP 1 First Flush pravý  
černý čaj 50 g, kartónový obal. 

VESNICE

52020
Složení: Vesnice porcelánový hrnek 0,6 l, 

Pohádkové sny aromatizovaný ovocný čaj  
bez ibišku 50 g, koule nerez sítko, kartónový obal. 

od 10. 10. 2016

od 10. 10. 2016

p ý
čaj 50 g, kartónový obal.
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KALI

52021
Složení: Kali plechová dóza 100 g, Ceylon OP 

Dimbula Uduwela pravý černý čaj 40 g, Ceylon OP 
Nuwara Eliya pravý černý čaj 40 g, kartónový obal. 

VLČÍ MÁK

52022
Složení: Vlčí mák plechová dóza 150 g, Potěšení 

na duši aromatizovaný ovocný čaj bez ibišku 80 g, 
Jahodový polibek aromatizovaný ovocný čaj bez 

ibišku 80 g, srdce malé sítko nerez, kartónový obal.

VLOČKA

50349
Složení: plechová dóza Vánoční vločky,  

Bon Thé Skořice - jablko 10 ks nálevových 
sáčků pyramidového tvaru po 4 g. 

BABIČČINO POHLAZENÍ

50381
Složení: Babiččina zahrádka (Granny‘s Garden) ® 

aromatizovaný ovocný čaj s ibiškem 50 g, Potěšení 
na duši aromatizovaný ovocný čaj bez ibišku 50 g, 

kartónový obal.

HONOLULU

50383
Složení: Hawaii Cocktail ® černý čaj aromatizovaný 

ochucený 50 g, Červené plody černý čaj 
aromatizovaný ochucený 50 g, kartónový obal.
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OPOJENÍ

50382
Složení: Jahoda v šampaňském zelený čaj 

aromatizovaný ochucený 50 g, Mojito blues zelený 
čaj aromatizovaný ochucený 50 g, kartónový obal.ČAS VÁNOC

50385
Složení: Rooibos České Vánoce bylinný 

čaj aromatizovaný 50 g, Vánoční dobroty 
aromatizovaný ovocný čaj s ibiškem 50 g, 

kartónový obal.

CELODENNÍ POHODA

50384
Složení: Ranní čaj bylinný čaj 50 g, Večerní čaj 

bylinný čaj 50 g, kartónový obal.

ČOKO - KOKO

50380
Složení: Belgické pralinky mletá káva 
aromatizovaná (100 % arabika) 50 g, 

Havajský ořech mletá káva aromatizovaná 
(100 % arabika) 50 g, kartónový obal.

LATINO

50379
Složení: Brazílie Santos zrnková plantážní káva 

(100 % arabika) 50 g, Kolumbie Excelso zrnková 
plantážní káva (100 % arabika) 50 g,  

kartónový obal.



PRAHA

52007
Složení: Srdcová dáma aromatizovaný ovocný čaj 

s ibiškem 50 g, Pohádkové sny aromatizovaný 
ovocný čaj bez ibišku 50 g, PP obal.

JUTA BRAZÍLIE

52010
Složení: Brazílie Santos zrnková plantážní káva 

(100 % arabika) 150 g, jutový obal.

JUTA HAVAJSKÝ OŘECH

52011
Složení: Havajský ořech mletá káva aromatizovaná 

(100 % arabika) 150 g, jutový obal.

JUTA BELGICKÉ PRALINKY

52006
Složení: Belgické pralinky mletá káva aromatizo-

vaná (100 % arabika) 150 g, jutový obal.

JUTA KOLUMBIE

52005
Složení: Kolumbie Supremo zrnková plantážní 

káva (100 % arabika) 150 g, jutový obal.

ílie Santos zrnková plantážní káva 
arabika) 150 g, jutový obal.
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ASTERIA BÍLÁ

52001
Složení: pravé bílé čaje ochucené 

Bai He Xian Zi „Božská lilie“, 
Man Tian Xian Tao „Posvátné květy“, 

He Jia Huan Le „Rodinné štěstí“, 
Xu Ri Dong Sheng „Vycházející slunce“, 

kartónový obal.

ASTERIA ŽLUTÁ

52002
Složení: pravé bílé čaje ochucené 

Bai He Xian Zi „Božská lilie“, 
Man Tian Xian Tao „Posvátné květy“, 

He Jia Huan Le „Rodinné štěstí“, 
Xu Ri Dong Sheng „Vycházející slunce“, 

kartónový obal.

ASTERIA ČERVENÁ

52003
Složení: pravé bílé čaje ochucené 

Bai He Xian Zi „Božská lilie“, 
Man Tian Xian Tao „Posvátné květy“, 

He Jia Huan Le „Rodinné štěstí“, 
Xu Ri Dong Sheng „Vycházející slunce“, 

kartónový obal.

ASTERIA ZELENÁ

52004
Složení: pravé bílé čaje ochucené 

Bai He Xian Zi „Božská lilie“, 
Man Tian Xian Tao „Posvátné květy“, 

He Jia Huan Le „Rodinné štěstí“,  
Xu Ri Dong Sheng „Vycházející slunce“, 

kartónový obal.



INFORMACE
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ČAJ
Acai-Goji [asaj-godži]
African sun [efrikn san] - Africké slunce
Ai Xing Feng Xian [Aj Sing Feng Sien]  
- Láskyplné srdce
Bai He Xian Zi [pai che šian dz] 
Bancha Arashiyama [banča arašijama]
Cactus Mint [kaktus mint] 
Catuaba [katuaba] 
Darjeeling [dárdžíling] 
Deajak [dežak]
Deep Forest [dýp forest] - Hluboký les
Dongzhai Snow Dragon 
[tungdžai snou dregn]
Earl Grey [érl grei]
Energy Tea Guarana [enerži tý gvarana]
English Breakfast Tea [ingliš brekfest tý] - 
anglický snídaňový čaj
Fog Green [fog grýn]
Garucha [garuča] 
Geisha [gejša] 
Genmaicha Musashi [genmajča musaši]
Golden Dragon Pearls
[gouldn dregn pérlz] - Zlaté dračí perly
Golden Yunnan FOP [golden junan]  
- zlatý Yunnan
Green Snail [grýn snejl]
He Jia Huan Le [Ch cja chuan L]  
- Rodinné štěstí
Honeybush [hanybuš] - Medový keř
Honeybush Garden Route 
[hanybush gárdn rout] 
Honeybush Orange - Cream 
[hanybuš orindž krím] 
Hyunmicha [hianmiča] 
Hyunmicha Garucha [hianmiča garuča] 

China Jasmine Dragon Phonenix Pearls 
[čaina džezmin dregn fínix pérls] 
Chun Mee [čun mí]
Irish Cream [airiš krým] - Irský krém
Jeoncha [zančá]
Ji Xuan Oolong [ťin šuan úlong] 
Joongjak [džunzak]
Kabusecha Baise [kabuseča pajse]
Keemun [kýmun]
Lapacho Orange [lapačo orinž]  
- Pomerančové lapacho
Lapsang Souchong [lapsang sušong]
Lung Ching [lung čing] - Dračí studna
Madame Butterfly [madam batrflaj] 
Man Tian Xian Tao [man tchien šien tchao] 
Maraschino [maraskínou] 
Mate Energy Drink [maté enerdži drink] 
Mate Green [maté grýn] - zelené mate
Mate Roasted [maté roustyd]  
- pražené mate
Matcha [mača]
Matcha Genmaicha Enish 
[mača genmajča eniši]
Matcha Tsuki [mača tsuki]
Mojito blues [mochito blůz]
Oolong [úlong] 
Pai Mu Tan [pai mu tan] - Bílá pivoňka
Piňa Colada [piňa koláda] 
Pu - Erh [pu er] 
Rooibos [roibos]
Rooibos Magic Aloe [roibos medžik aloe] 
Rooibos Pretty Woman 
[roibos pryty vumen] 
Sejak [sezak]
Sencha [senča] 

ČAJ
SFTGFOP (I-III) - Special Finest Tippy Golden Flowery 
Orange Pekoe (grade I-III)
FTGFOP (I-III) - Finest Tippy Golden Flowery Orange 
Pekoe (grade I-III)
TGFOP (I-III) -Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
(grade I-III)
GFOP (I-III) - Golden Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
FOP (I-III) - Flowery Orange Pekoe (grade I-III) - neote-
vřený pupen čajového lístku
OP (I-III) - Orange Pekoe (grade I-III)
GBOP - Golden Broken Orange Pekoe
P - Pekoe - čajový lístek, při výrobě se použil celý čajový 
lístek
PS - Pekoe Souchong - čaje obsahující větší a tvrdší listy
BPS - Broken Pekoe Souchong
BP - Broken Pekoe - zlomený lístek
CL - Tea from clonal bushes - čaj vyrobený z klonova-
ných keříků
CH - čaj vyrobený ze směsi čínských čajovníků podobné 
kvality (China)
Spl - čaj vyrobený z určitých keříků čínského čajovníku  
(Special)
SFTGFBOP (I-III) - Special Finest Tippy Golden Flowery 
Broken Orange Pekoe (grade I-III)
FTGFBOP (I-III) - Finest Tippy Golden Flowery Broken 

Orange Pekoe (grade I-III)
TGFBOP (I-III) - Tippy Golden Flowery Broken Orange 
Pekoe (grade I-III)
GFBOP (I-III) - Golden Flowery Broken Orange Pekoe 
(grade I-III)
FBOP (I-III) - Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
BOP (I-III) - Broken Orange Pekoe (grade I-III)
GOF - Golden Orange Fannings
OF - Orange Fannings
FF - First Flush
SF - Second Flush
Fl - Flowery

KÁVA
AA - označuje třídění zrn podle velikosti a hustoty. 
Nejlepší kávy z Keni většinou patří do této skupiny.
A HOAC - kávová kooperativa sdružující více než 1900 
farmářů v oblasti Okapa.
SHG - Strictly High Grown, SHB - Strictly Hard Bean,  
káva byla vypěstována v nadmořské výšce přesahující 
1200 m n. m., tzn. vyšší hustota = vyšší kvalita.
EP - European Preparation, ručně vytříděná káva 
zbavená defektních zrn. Třídění probíhá vícekrát.
SWD - Swiss Water Decaf, nechemický proces, při kterém 
dochází k vyloučení kofeinu ze zelených kávových zrn.

Shincha Iwai [šinča ivai] 
Sencha Genji [senča gendži]
Sencha Miyazaki [senča mijazaki]
Shou Mei [šou mei] 
Shu Pu-Erh [šu pu er]
Silver Sprout [silvr spraut] 
Snow Buds [snou bads] 
Tamaryokucha [tamariokuča] 
Thailand Red Oolong Royal Pearl
[tajlend red úlong rójl pérl]
Ti Kuan Yin [ty kuan jin]  
- Železná bohyně milosrdenství
Vietnam Ché ngon So 
[vietnam čé ngnon so]
Vilcacora [vilkakora] 
White Downy [vajt dauny]
White Monkey [vait manky] - Bílá opice
Woojeon [úzen] 
Xu Ri Dong Sheng [Šu ri dun šen]  
- Vycházející slunce
Yellow Tea Huang Xiao Tea 
[jelou tý chuang šiao tý] 
 
KÁVA
Baileys [bejlís]  
El Salvador Santa Barbara Honey  
[el salvador santa barbara hany] 
Etiopie Yirgacheffe [etiopia jirgašef ] 
Guatemala SHB Maragogype  
[gvatemala SHB maregohípej] 
India Plantation AA [india plantejšn AA] 
Irish Cream [airiš krým] - Irský krém
Panama Boquete [panama bokete]
Papua New Guinea Plantation A HOC 
[pápua ňů gvínyja plantejšn] 

MALÝ ČAJOVÝ A KÁVOVÝ SLOVNÍČEK
aneb jak si lépe rozumět
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Jak se zúčastnit?

Postačí, pokud jste jako firma naším velkoobchodním 
odběratelem. Za objednané zboží Vám budou 
evidovány věrnostní body. Aktuální stav Vašeho konta 
včetně bodových přírůstků a úbytků naleznete na námi 
vystavených fakturách za zboží. 

Kdy a kolik bodů získáte?

V rámci bonus programu získáte za každých 100,- Kč  
z hodnoty odebraného zboží bez DPH 1 bonusový bod. 
Body se Vám načítají při uskutečnění minimálního nákupu 
ve výši 4000,- Kč bez DPH. Do hodnoty objednaného zboží 
se nezapočítává vrácené a nepřevzaté zboží a přepravné. 
Bude-li Vaše faktura více než 30 dnů po splatnosti, budou 
Vám z ní původně připsané body odečteny.

Při jakém množství získaných bodů můžete získat 
poukazy?

Počet uplatněných bodů Poukazy v nominální hodnotě 
100,- nebo 200,- Kč

300 200,-

600 500,-

1100 1000,-

2000 2000,-

4500 5000,-

8900 10000,-

Čím více bodů najednou uplatníte, tím vyšší hodnotu 
poukázek získáte.

Příklad: 
Při požádání o poukaz v hodnotě 200,- Kč Vám bude 
odečteno 300 bodů. To znamená, že pokud tak učiníte 
5x po sobě, získáte celkovou odměnu v hodnotě rovných  
1000,- Kč a spotřebujete celkem 1500 bonusových bodů. 
Jestliže uplatníte své body až po dosažení hranice 8900, 
obdržíte od nás dárkové poukazy v celkové hodnotě  

10000,- Kč. Při této variantě tedy na získání odměny  
1000,- Kč vynaložíte jen 890 bonusových bodů nikoliv  
1500 bodů jako v prvním případě.

Jak si můžete požádat o dárkové poukazy?

Jestliže máte dostatečný počet bonusových bodů, můžete 
si požádat o dárkový poukaz za ně. Můžete tak učinit 
telefonicky spolu s objednávkou, elektronicky, poštou, 
faxem nebo e-mailem. Pro identifikaci nezapomeňte uvést 
své zákaznické číslo, jméno a hodnotu poukazů. Následně 
Vám budou poukazy zaslány poštou na Vaši kontaktní 
adresu do 7 pracovních dnů.

Na co a kde můžete dárkové poukazy použít?

Obrovskou výhodou těchto dárkových šeků je široké 
spektrum použití. Máte možnost nakoupit si zboží   
v některé z prodejen oděvů, klenotů, elektrospotřebičů, 
knih apod. nebo využít služby kulturních, sportovních  
či relaxačních center, cestovních kanceláří, zdravotnických 
a vzdělávacích zařízení.        
 
Dárkový Pass lze použít v široké síti více než 8000 
provozoven. Za poukázky si můžete rovněž zakoupit 
zážitek!  Vybírat můžete z téměř 200 druhů zážitků.  
Více naleznete na www.sodexo-darky.cz

Výběr zlomku firem, kde můžete poukaz uplatnit:

Hypermarkety a supermarkety  –  Billa, Tesco, Interspar
Oděvy – Kenvelo, C&A, Orsay, H&M
Sportovní potřeby – Adidas, HZH sport, ALPINE PRO 
Drogerie a kosmetika – Family drogerie, Yves Rocher, 
Marionaud Parfumeries
Lékárna – Dr. Max
Boty – Esprit, Vagabond
Cestovní kanceláře – Fischer, Eximtours, Čedok, 
Student agency
Elektro – Elektro World, Elektro Spáčil
Hobby – OBI, Mountfield

OXALIS BONUS PROGRAM
Sbírej OXALIS body a získej dárkové poukazy od 200,- Kč do 10000,- Kč!

http://www.sodexo-darky.cz/
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REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamaci 
uplatňuje

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Telefon:

Obchodní název:

Sídlo:

IČO:

Doklad o nákupu  
a reklamaci

číslo faktury datum koupě datum uplatnění reklamace

Reklamace bude 
vyřízena do

datum podpis zákazníka

Reklamovaný 
výrobek

druh výrobku (kód výrobku) cena/ks množství záruka a/n

Popis vady výrobku

podpis

Způsob vyřízení 
reklamace

výměna oprava vrácení peněz jiné

Č. účtu:

F_003_Reklamační protokol               Verze 2



NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA

datum objednávky zákaznické číslo IČO odběratel způsob dopravy forma úhrady

pořadí kód položky  
podle katalogu množství počet etiket

štítek na závěs

s cenou/bez ceny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Dbáme na to, aby naše produkty byly řádně otestovány. Kvalita, zdravotní 
nezávadnost a bezpečnost potravin je zárukou našeho úspěchu. Naše 
certifikáty garantují stálou kvalitu, na kterou se můžete spolehnout.
 
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SYPANÝCH ČAJŮ A KÁV

Veškerá odborná vyšetření a testy pro naši společnost zabezpečují 
Laboratoře pro vyšetření potravin MVDr. Jana Šotoly se sídlem v Kroměříži 
a Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT v Praze. Společnosti jsou 
registrovány u Českého institutu pro akreditaci a splňují požadavky norem 
EN ISO/IEC 17025 a ČSN ISO 9001 ve znění platných norem v EU.
 
ZKOUŠENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

Veškerá hodnocení materiálů ve styku s pitnou vodou a styku  
s potravinami pro naši společnost zabezpečuje akreditovaná společnost 
Institut pro testování a certifikaci, a. s. se sídlem ve Zlíně. Velkou předností 
ITC je schopnost poskytovat kompletní zkušební služby v širokém spektru 
výrobků.
 
SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP

Nad rámec legislativy jsme zavedli a podrobili certifikaci systém HACCP dle 
požadavků Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2 z roku 2010. K certifikaci 
systému HACCP jsme přistoupili z důvodu prokázání systematického 
zajištění zdravotní nezávadnosti našich produktů nejen na základě 
zákonných požadavků Evropské legislativy, ale také dle náročnějších 
požadavků certifikačního schématu.

ISO 9001

Získaný certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 je pro nás další výzvou ke 
zlepšování systému řízení jakosti a kreditem vůči našim odběratelům. 
Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních

Reklamace upravuje reklamační řád 2011/2012, vypracovaný v souladu 
se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. 
Tento reklamační řád vychází každoročně v katalogu výrobků OXALIS 
a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční 
době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady 
způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením 
návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, 
zásahem vyšší moci.

Reklamace přijímá v expedici paní Marcela Jurušková (tel.: 577 127 114). 
O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu 
do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor Vám 
na požádání zašleme e-mailem, poštou nebo bude přiložen k zásilce 
Vámi objednaného zboží. Můžete si jej také stáhnout na www.oxalis.cz. 
V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu 
reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál 
daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu 
přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo 
účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, 
prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad 
osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně 
potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být 
prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající  
a kupující mohou dohodnout.

KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD:

 a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné
 b) dodání chybějícího množství zboží
 c) odstranění vad opravou
 d) přiměřená sleva z kupní ceny
 e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

PODMÍNKY REKLAMACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí 

zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, 
je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí. 

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zasilatelské službě (řidiči) kupující podepíše převzetí zásilky a doklady 
si ponechá u sebe. Řidič je povinen počkat po dobu nezbytně nutnou 
(max. 10 min.). Kupující otevře balík a provede běžnou vizuální 
kontrolu. V případě, že je vše v pořádku, vrátí kupující zasilatelské službě 
(řidiči) doklady a ten může odjet. V případě, že zboží není v pořádku, 
je nutné udělat písemný zápis o poškození zboží. Tento písemný zápis 
musí být podepsaný kupujícím a osobou zastupující zasilatele (řidič).  
V případě, že by vznikl jakýkoliv problém s řidičem (neochota, nepříjemné 
jednání, špatné zacházení s balíky) včetně poškozeného zboží, nebo 
poškození balíku, informujte o tom neprodleně pana Milana Polaštíka 
(tel.: 733 122 017), aby mohla být sjednána náprava. Je nutné udělat 
písemný zápis o vzniklém problému přímo u řidiče. Bez písemného 
zápisu na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Pokud zboží není 
ihned překontrolováno zákazníkem na místě, poznačí se přepravci 
poznámka „přebráno s výhradou“. Pokud má zboží vadu již při převzetí, je 
kupující povinen do 3 pracovních dnů poškozené zboží vrátit s písemným 
vyrozuměním (reklamační protokol). Písemné vyrozumění o zjištěných 
vadách uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno. Kupující 
písemně vyrozumí do 3 pracovních dnů prodávajícího i při zjištění 
rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu 
(faktura, dodací nebo přepravní list) a skutečně dodaném zbožím. Vady,  
které existovaly v době převzetí zboží, avšak projevily se později, je 
kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, co byly zjištěny.  
Zpět Vám nemůžeme vzít žádné zboží polepené cenovkami či jinak 
upravované.

NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČO 
kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury (popř. její kopie), kód  
a název zboží, množství a cena bez DPH. Dále je třeba uvést popis vady.  
K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů.  
 
Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.

ZÁRUKA KVALITY

JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

zásad a principů řízení systému managementu jakosti podle ISO 9001. 
Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení 
společnosti, počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich 
zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi.
 
BIO POTRAVINY

Veškerý dohled nad dodržováním přísných výrobních procesů a evidenci  
ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. 
Všechny bio výrobky jsou řádně certifikovány touto společností.
 
P3-TOTAL HYGIENE MANAGEMENT – SANITACE

Sanitační plán a program pro naši společnost zpracovala společnost Ecolab.  
Veškerá sanitace ve společnosti se drží přísných hygienických norem pro 
celý výrobní i skladovací proces.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů  
EKO-KOM a. s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů 
z obalů.

http://www.oxalis.cz/


Veškeré reprodukce tohoto katalogu nebo jeho částí  
jsou možné pouze se souhlasem společnosti OXALIS, spol. s r. o.

OXALIS © 2016

Ústředna:  
Tel.: 577 127 111
E-mail: oxalis@oxalis.cz
Fax: 577 127 116

Zákaznický servis: 
Tel.: 577 127 123, 577 127 127 
Mobil: 603 109 143, 732 344 613 
E-mail: oxalis@oxalis.cz

Sklad / Objednávky / Reklamace:  
Tel.: 577 127 114
Mobil: 736 534 313
E-mail: objednavka@oxalis.cz
Fax: 577 127 115 

Obchodní zastoupení pro Čechy a Moravu: 
Tel.: 603 264 216

 
Centrála společnosti:                        Expediční sklad:
OXALIS, spol. s r. o.                    OXALIS, spol. s r. o.
K Teplinám 663           Tečovice 352

GPS: 49.242795, 17.797607   GPS: 49.223245, 17.573905

1    Centrála společnosti, Slušovice 
2    Expediční sklad, Tečovice
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