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NOWOŚCI TEGO SEZONU

Kubek porcelanowy
z porcelanowym zaparzaczem
ROMEK, ATOMEK, TYTUS.

Zestawy porcelanowe,
filiżanki SAKURA.

KAKAO 100% w puszkach.
MATCHA TSUKI
- w szaszetkach 2g.

Paweł Winiarski

Szanowni Państwo,
W chińskim kalendarzu rok kozy oznaczał czas spokoju i wyciszenia.
Dla Oxalis w Czechach rok 2015 obfitował jednak w wiele
znaczących dla dalszego rozwoju wydarzeń, najważniejszym z nich
jest inwestycja w nowy magazyn o powierzchni 2.200 m2 położony
w czeskiej miejscowości Tečovice.

Warto zwrócić uwagę na te grupy przy wymianie asortymentu
w Państwa sklepach – do czego gorąco zachęcamy.

Ostatnie 3 lata przyniosły wzrost naszych obrotów na polskim
rynku o ponad 30%. Analizując trendy w sprzedaży zauważyliśmy,
że herbaty zielone aromatyzowane oraz czarne aromatyzowane
stanowią trzon sprzedawanych przez nas produktów. W tych
grupach również odnotowujemy największy – blisko 20% wzrost
sprzedaży. Dużą dynamikę wzrostu sprzedaży mają mieszanki
funkcjonalne (ziołowe) oraz mieszanki owocowe. Zauważyliśmy
również wzrost sprzedaży wśród herbat zielonych czystych – co
odzwierciedla ogólny trend zmian w preferencjach klientów
detalicznych.

•

wyjątkowe Darjeelingi z pierwszego zbioru z plantacji Goomtee,
Gopaldhara i Oaks oraz wspaniały nepalski rarytas również
z pierwszych zbiorów Tippy Wonder First Flush, jak i lokalną
herbatę stanowiącą odpowiednik Pai Mu Tan. Dwie ostatnie
zostały przez Oxalis nabyte na specjalnej aukcji wspomagającej
ofiary zeszłorocznego trzęsienia ziemi w Nepalu,

•

White Downy oraz Dongzhai Snow Dragon – dwa znakomite
chińskie specjały oraz oolong z Tajlandii,

W ofercie, którą trzymacie Państwo w rękach chcemy zwrócić
szczególną uwagę na:

18%
UDZIAŁ ASORTYMENTU W SPRZEDAŻY - 2014
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Kawy czyste

Puszki

Słodycze

Rooibos

Białe czyste

Torebki

Yerba Mate

Czarne czyste
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Zielone czyste

Kawy aromatyzowane
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Zielone aromatyzowane
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Wykres - Udział sprzedawanych produktów na przykładzie roku 2014.
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Nowy magazyn oraz centrum logistyczne Oxalis w Tecovicach w Czechach.
•

Nowość z Kenii - czarna herbata z plantacji należących do
Kangaita Tea Factory,

•

Japońskie świeże herbaty, a wśród nich wyjątkowe, Sencha
Natsu, Sencha Miyazaki,

•

Koreańskie zielone herbaty, a wśród nich najwyższej jakości
Garucha,

•

Szeroki asortyment Matchy – od znanej i cenionej
Matchy Izumi i Kotobuki po jedną z najlepszych
japońskich - Matcha Ten. W ofercie znalazła się również
Matcha Tsuki porcjowana po 2g (opakowanie po 15szt.)
z możliwością zakupu pojedyńczych saszetek oraz Matcha Latte
to Go dla gastronomii,

•

Wzbogacona seria herbat aromatyzowanych zielonych – 16
herbat o nowych aromatach – wiosennej świeżości, tropikalnego
koktajlu oraz jesiennych owoców, toffi oraz przypraw,

•

Produkty BIO: Japan Kabusecha Baisen Organic, Matcha
Genmaicha Enishi Organic, Sencha Genji Organic,

•

Nową serię mieszanek ziołowych skomponowanych osobno dla
dzieci i kobiet.

•

Nowe, wysokiej jakości czyste kawy typu Arabica ze wschodniego
wybrzeża wulkanu Boquette leżącego na Panamie. Jedna z nich
jest wytwarzana klasyczną metodą tzw. “honey” pozostawiającą
słodką nutę. Asortyment kaw uzupełniliśmy kawami Costa Rica
La Joya oraz bezkofeinową Brazylią SWD i czterema nowymi
wariacjami kaw aromatyzowanych,

•

•

Sprawdzone czekolady Cortez w naszej ofercie. Dokonaliśmy
oceny dostępnych na rynku rodzimych czekolad i bezsprzecznie
wygrały czekolady Cortez. Duża zawartość wysokiej jakości
kakao oraz ciekawe dodatki to największe zalety,
Nowe akcesoria herbaciane i kawowe.

Propagowanie kultury herbacianej realizowane poprzez sukcesywne
włączanie Państwa w opisane działania stanowi dla nas jeden
z najważniejszych celów na najbliższe lata. Oprócz organizowanych
szkoleń i warsztatów przygotowujemy się do kolejnej edycji
Bytomskiego Święta Herbaty „Szolka Tyju”. Chcemy również, aby
nasze etykiety i certyfikaty produktowe oraz cyklicznie wydawany
biuletyn - jako pierwsze na polskim rynku herbacianym - stanowiły
istotny wkład w podnoszenie jakości sprzedawanych herbat i kaw.
Pragniemy, aby Państwa klienci mieli jak najwięcej informacji
o produkcie - umożliwia to świadomy wybór i zwiększenie zaufania
do punktu sprzedaży.

każda zawiera nazwę produktu z jego opisem, sposób parzenia,
indywidualny adres, logo punktu sprzedaży.
To elegancki i sprawdzony sposób na wsparcie wizerunku Państwa
sklepu z herbatami – trafiając do klienta ostatecznego stanowią
cenne źródło informacji. Dzięki nim będą mogli zawsze łatwo trafić
do Państwa sklepu z herbatami.
•

Certyfikaty produktowe – gwarancja jakości naszych
produktów

Państwa klienci to coraz bardziej wymagający znawcy herbat
i kaw, szczególnie w przypadku świeżości produktów z „najwyższej
półki“. W związku z tym chcemy zagwarantować ich jakość poprzez
certyfikaty produktowe. Są one dostępne bezpłatnie, dla wybranej
grupy herbat.
Zapraszamy do rejestracji na naszej platformie obsługi klienta
www.oxalis.pl. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się
w zakładce rejestracja oraz wpisać numer NIP i Regon. Następnie
prosimy o telefon do naszego biura celem nadania identyfikatora. To
wszystko umożliwi Państwu:
- dostęp do najnowszej oferty z cenami hurtowymi w wersji .pdf
do ściągnięcia lub przeglądania na stronie,
- składanie zamówień i przegląd poprzednich zamówień,
- zawsze aktualną informację o naszych nowościach i promocjach.
Niezależnie od rejestracji – nową ofertę w wersji bez cen można
pobrać lub przeglądać na www.oxalis.pl/katalogi
Dla ułatwienia Państwu wyboru asortymentu pod kątem corocznych
świąt i szczególnych okazji przygotowujemy specjalne oferty
tematyczne o których informację można otrzymać z naszego
newslettera.
•

Biuletyn informacyjny OXALIS

Rozpoczęliśmy wydawanie biuletynu Oxalis, w którym można
znaleźć ciekawe artykuły z informacjami o naszych produktach
i wydarzeniach w których uczestniczyliśmy. Biuletyn będzie
wydawany kwartalnie i drukowany bezpłatnie oraz dostarczany
do Państwa przy okazji wysyłki zamówień.
Dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli, dzięki
niemu możemy nieustannie wzmacniać naszą mocną pozycję na
polskim rynku. Świeżość produktów, wysoka jakość oraz dostępność
niezmiennie pozostaje naszym priorytetem. Zachęcamy do
kontaktowania się z nami oraz zgłaszania wszelkich uwag, których
chętnie wysłuchamy.
Zapraszamy do dalszej, owocnej współpracy

Również w kolejnych sezonach będziemy oferować Państwu wsparcie
poprzez darmowe próbki herbat, będziemy również kontynuować
promocje comiesięczne na wybrane produkty z rabatem 20%.
•
Etykiety produktowe – teraz również z Państwa logo.
Spersonalizowane etykiety produktowe to etykiety z których
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Paweł Winiarski, Oxalis Polska

WZORCOWNIA OXALIS POLSKA

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
ORAZ INSTAGRAMIE (oxalis_pl)

3

OZNACZENIA SYMBOLI W OFERCIE
naturalny aromat

herbata polecana,
lubiana przez Klientów

nowości 2016

herbata szczególnie polecana zimową porą, bożonarodzeniowa

herbata wyselekcjonowana
przez kiperów herbacianych

produkt pochodzący z kontrolowanej
produkcji organicznej (BIO)

kawa mielona

kawa w ziarnach

TEMPERATURA I CZAS PARZENIA HERBAT
Temperatura i czas parzenia herbat:
Temperatura
wody:

Czas
parzenia:

90°C

5 - 7 min**

Zielona chińska

75 - 85°C

3 - 4 min***

Zielona Gunpowder

70 - 80°C

2 - 3 min

Zielona Chun Mee

70 - 80°C

3 - 4 min

Zielona japońska

60 - 75°C

2 min

80°C

3 - 4 min

96°C****

3 - 5 min

Czarna Darjeeling

90°C

2 - 3 min

Czarna aromatyzowana

96°C

3 - 5 min

Oolong

90°C

4 - 5 min

Pu Erh

96°C

3 - 4 min

Rooibos

96°C

3 - 5 min

Mate

80°C

3 - 5 min

Herbata:
Biała

Zielona aromatyzowana
Czarna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
nowości, promocje, składanie zamówień
www.oxalis.pl

gotować na wolnym ogniu 5 - 15 min,
odstawić na 5 min - odcedzić

La Pacho

*
**
***
****
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1 łyżeczka suszu na 150 ml wody.
Woda w 3 - 4 min po zagotowaniu osiąga temp. 90°C, w 12 min spada do temp. 75°C.
Herbata zielona z pierwszego parzenia ma działanie pobudzające, z drugiego i trzeciego uspokajające.
Biały wrzątek - stan gotującej się wody tuż przed mocnym wrzeniem.

HERBATY CZARNE
W Chinach herbatę którą my Europejczycy znamy jako czarną (hong-cha), nazywa się herbatą czerwoną ze względu
na kolor naparu, który jest często czerwono-pomarańczowy, natomiast czarną herbatą dla Chińczyków jest Pu Erh.
Czarną herbatę otrzymuje się z prawie każdego rodzaju herbaty zielonej, poprzez poddanie jej procesowi pełnej oksydacji, co
powoduje zmianę zabarwienia listków na brązowo. Jednoczesnej przemianie ulegają wszystkie składniki herbaty.
Oksydacja powoduje, że garbniki zamieniają się w związki aromatyczne, zmniejsza się udział witaminy C oraz niektórych
związków mineralnych. Najczęstszym błędem popełnianym podczas przyrządzania czarnej herbaty jest użycie wody o zbyt
niskiej temperaturze. Aby móc wydobyć z niej wszystkie związki aromatyczne powinno się ją zalewać tzw. białym wrzątkiem
o temperaturze 96°C, czyli gotującą się wodą tuż przed mocnym wrzeniem. Parzenie powinno trwać od dwóch do trzech minut,
ponieważ po tym czasie zaczyna się uwalniać większe stężenie taniny, która neutralizuje pobudzające działanie teofiliny i teiny,
dodatkowo po „przeparzeniu” herbata staje się gorzka i niesmaczna.

Czarną herbatę (szczególnie indyjską) zwyczajowo dzieli się na:
1. KATEGORIE WEDŁUG RODZAJU LIŚCIA:
•

•
•
•
•
•
•
•

SFTGFOP (Super Finest Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe) – ten skrót rezerwuje się wyłącznie dla
najdoskonalszych herbat świata. Susz SFTGFOP zawiera
w sobie dużą ilość złotych tipsów i starannie dobieranych
młodych listków.
FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)
– herbata FOP szczególnie wysokiej jakości.
TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) – susz
GFOP z podwyższoną zawartością złocistych tipsów.
GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) – jest to susz FOP
wzbogacony tzw. złocistymi tipsami, czyli szczególnymi,
złocistymi końcówkami pączków.
FOP (Flowery Orange Pekoe) – susz złożony z pełnych
liści herbacianych wysokiej jakości, zawierający również
znaczną ilość pączków (tipsów).
BOP (Broken Orange Pekoe) – susz skomponowany
z wysokojakościowych liści średniej wielkości.
OP (Orange Pekoe) – „pełnolistny” susz wysokiej jakości.
FP (Flowery Pekoe) – „pełnolistny” susz wysokiej jakości

•
•

•

zawierający zwiększoną ilość tipsów. Liście takie zwijane
są zwykle w kuleczki.
PS (Pekoe Souchong) – susz złożony z pełnych liści
średniej jakości; liście mechanicznie łamane podczas
produkcji.
S (Souchong) – duże liście herbaciane, zbierane
z reguły z dolnej części krzewu. Herbata skomponowana
z dojrzałych, starszych listków rosnących blisko pnia
herbacianego krzewu.
Pył herbaciany (Dust) – najgorszy rodzaj „surowca”.
Używany do produkcji herbaty ekspresowej.

2. KATEGORIE WEDŁUG CZASU ZBIORU:
•
•
•

FF (First Flush) – pierwszy zbiór odbywający się
od połowy marca do połowy kwietnia.
Inbetween – zbiór pośredni odbywający się od połowy
kwietnia do maja.
SF (Second Flush) – drugi zbiór odbywający się
od połowy maja do końca czerwca (w przypadku
herbaty Assam do końca września).

INDIE - ASSAM
Assam - stan w północno-wschodnich Indiach ze stolicą w Dispur. Leży u stóp Himalajów i sąsiaduje ze stanami: Arunachal
Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura i Meghalaya oraz z Bhutanem i Bangladeszem. Około połowa herbat pochodząch
z Indii uprawiana jest w tym regionie (około miliona ton rocznie). Pochodzące stąd herbaty mają cierpki posmak i szlachetny,
bogaty aromat. Po zaparzeniu otrzymujemy napar w kolorze pomarańczy, przechodzący czasami w głęboką, prawie brunatną
czerwień.

20201

Assam OP Blend
Liście: mieszanka herbat z okolic Assam.
Aromat i smak: herbata o mocnym i bogatym smaku z wyczuwalną nutą słodu. Idealne uzupełnienie śniadaniowych potraw
np. Bekonu.
Kolor naparu: głęboki, ciemnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Assam.
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20237

Assam Dikom TGFOP

NEW

Plantacja: ogród Dikom znajduje się w samym sercu prowincji Assam. Położony jest w pobliżu rzeki Sessa, dopływu Brahmaputry.
Dikom to jedna z najstarszych plantacji, której historia sięga średniowiecza. Nazwa Dikom została nadana przez zamieszkujących
tam ludzi Bodo-Kacharies. Odkryli oni, że woda tu znajdująca się jest wyjątkowo słodka i smaczna. Słowo „Di” w ich języku
oznacza wodę. Cechą wyróżniającą ten region jest więc skład chemiczny wód powierzchniowych, które zawierają naturalny
słodki posmak. Wyjątkowa dbałość w utrzymanie gleby oraz stosowanie naturalnego kompostu sprawia, że krzewy herbaciane
znakomicie rosną, a ich listki mienią się charakterystycznym, aksamitnym połyskiem.
Liście: starannie wyselekcjonowane, brązowo-czarne ze złotymi tipsami (tzw. golden tips, czyli liście pochodzące z górnej partii
krzewu herbacianego).
Aromat i smak: mocny lecz zrównoważony, zdominowany przez słodycz przypominającą biały nugat.
Kolor naparu: głęboki, ciemnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Assam, ogród Dikom.

20236

Assam Jaipur TFGFOP1 Cl
Plantacja: ogród Jaipur położony niedaleko miasta Dibrugarh nad rzeką Brahmaputrą.
Liście: regularne, brązowo-czarne ze złotymi tipsami (tzw. golden tips liście pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: harmonijny i pełny, przypominający kakao.
Kolor naparu: głęboki, ciemnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Assam, ogród Jaipur.

20203

Assam Mangalam BPS CL
Liście: wysokiej jakości zwinięte w małe kulki (przypominają herbaty granulowane).
Aromat i smak: bogaty z nutką słodkości - doskonała z mlekiem.
Kolor naparu: głęboki mahoniowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Assam, ogród Mangalam.

DARJEELING
Prowincja położona w północno - wschodniej części Indii, u podnóża Himalajów, na wysokości sięgającej nawet 2500 m n.p.m.
Uprawy herbaty w Darjeelingu zostały zapoczątkowane przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską, na polecenie której
Robert Fortune sprowadził z Chin sadzonki i specjalistów od uprawy i przetwarzania herbaty.
Z powodu klimatu oraz znacznej wysokości nad poziomem morza krzewy herbaciane nie rosną cały rok, liście zrywane są
od połowy marca do października.
Każdego roku, w kwietniu, gorąco polecamy najświeższą herbatę Darjeeling SFTGFOP1 FF, która zostaje nam dostarczona
drogą lotniczą. Dzięki temu mogą Państwo delektować się jej świeżym kwiatowym smakiem i aromatem. Szlachetność suszu
uwidaczniają zielonkawo-brązowe liście, z których jasny złotawy napar zachwyci każdego wielbiciela herbaty.

20103

Darjeeling FTGFOP 1 First Flush
Liście: mieszanka herbaty indyjskiej Darjeeling z pierwszych zbiorów.
Aromat i smak: wyborna herbata o subtelnym, kwiatowym aromacie.
Kolor naparu: żółto-złoty.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling.

20161

Darjeeling Goomtee Oriental White First Flush

NEW

Plantacja: ogród Goomtee, założony już w 1899 roku usytuowany jest na wysokości 1000 - 2000 m n.p.m. w dolinie Kurseong.
Liście: regularne, duże, zielone oraz ciemnobrązowe z srebrnymi tipsami.
Aromat i smak: pełny, słodki o posmaku moreli i dojrzewających orzechów włoskich.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Goomtee.

20162

Darjeeling Gopaldhara Moondrop First Flush

NEW

Plantacja: ogród Gopaldhara, najwyżej położony w Darjeeling, położony jest w dolinie Mirik na wysokości do 2200 m n.p.m.
Herbata pochodzi z krzewów herbacianych odmiany clonal.
Liście: regularnie zwinięte, zielone oraz ciemnobrązowe z srebrnymi tipsami.
Aromat i smak: delikatnie słodki o posmaku białych winogron z nutą brzoskwini.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Gopaldhara.

20163

Darjeeling Oaks ChFTGFOP1 First Flush

NEW

Plantacja: ogród Oaks znajduje się na wysokości 1600 m n.p.m., blisko miasta. Uprawia się tam tylko chińskie krzewy herbaciane
(Thea sinensis). Ten ogród rozpościera się na stromych zboczach niedaleko wioski Sonada, prawie w połowie drogi znanej linii
drogi kolejowej pomiędzy miastem Darjeeling i Kurseong.
Liście: regularnie zwinięte, zielone oraz jasnobrązowe.
Aromat i smak: pełny, słodki o posmaku młodych orzechów włoskich z nutą czerwonych winogron.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Oaks.
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20124

Darjeeling Noble SFTGFOP1 First Flush
Liście: oryginalna mieszanka herbat z najlepszych plantacji. Produkowana w niewielkich ilościach oraz bardzo doceniana
i nagradzana przez ekspertów.
Aromat i smak: zachwycający wyjątkowym smakiem napar o pełnym kwiecistym aromacie z nutką owoców mandarynki.
Kolor naparu: bursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling.

20154

Darjeeling Castleton FTGFOP1 Spl Ch First Flush
Plantacja: ogród Castleton to jeden z najbardziej sławnych ogrodów Darjeeling, założony w 1885 r. niedaleko okręgu Kurseong.
Plantacja ta położona jest po zachodniej stronie gór, gdzie przechodzi legendarna linia kolejowa “The Darjeeling Limited”;
rozpościera się na wysokości od 900 m do 1830 m n.p.m.
Liście: delikatne, regularnie zwinięte, od jasnozielonych do brązowozielonych.
Aromat i smak: aksamitny, kwiatowy, wyjątkowy smak świeżych brzoskwiń.
Kolor naparu: jasnozłoty.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Castleton.

20159

Darjeeling Risheehat SFTGFOP1 Wiryclassic First Flush

NEW

Plantacja: założona w XIX wieku, położona na wysokości od 762 do 1463 m n.p.m. Ogród Risheehat rozpościera się na powierzchni
156 hektarów i znajduje się w odległości 15 km na wschód od miasta Darjeeling. Rocznie na tej plantacji produkuje się 180 ton
herbaty. Nazwa ogrodu Risheehat pochodzi od słów „święty dom“ (Rishee-święty; Hat-dom).
Liście: świeże, regularnie zwinięte.
Aromat i smak: pełny, słodki o posmaku dojrzałych truskawek.
Kolor naparu: żółto-złoty.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Risheehat.

20160

Darjeeling Singbulli SFTGFOP1 Ch Inbetween

NEW

Plantacja: ogród Singbulli, jeden z największych w Darjeeling, istniejący od 1924 roku, położony jest w dolinie Mirik
na powierzchni 9 wzgórz. Zajmuje około 474 ha i usytuowany jest na wysokości do 1100 m n.p.m. („Singbulli“ w języku miejscowej
ludności oznacza „dom ptaków“). Herbata pochodzi z krzewów herbacianych chińskiej odmiany Camellia Sinensis. Rocznie 372
pracowników plantacji zbiera tu 245 ton herbaty. Herbata Darjeeling Singbulli jest jedną z najlepszych pod względem jakości
w Himalajach.
Liście: regularnie zwinięte, zielone oraz ciemnobrązowe.
Aromat i smak: pełny, słodki o posmaku dojrzałych brzoskwiń i kakao.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Singbulli.

20156

Darjeeling Sungma SFTGFOP1 CH Classic Inbetween
Plantacja: ogród Sungma założony został w 1868 roku. W 1934 r. podczas trzęsienia ziemi mocno ucierpiał i w wyniku tych strat
został przyłączony do ogrodu Turzum obejmującego 282 ha.
Liście: regularnie zwinięte, zielone oraz ciemnobrązowe.
Aromat i smak: pełny, słodki o owocowym posmaku mango i bananów.
Kolor naparu: pomarańczowo-brązowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Sungma.

20164

Darjeeling Giddapahar FTGFOP1 Second Flush

NEW

Plantacja: ogród Giddapahar, założony w 1868 roku, rozpościera się na wysokości 1400 m n.p.m. w sąsiedztwie miasta Kurseong.
Liście: regularnie zwinięte, ciemnobrązowe z domieszką złotych tipsów (tzw. golden tips, czyli listki z górnej partii krzewu
herbacianego). Herbata ta pochodzi z jednych z najstarszych kultywarów krzewów sprowadzonych z Chin.
Aromat i smak: bogaty, aksamitny napar o przyjemnym smaku winogron (zwanym muscatel) z nutą miodu wielokwiatowego
i orzechów laskowych.
Kolor naparu: przejrzysty, podobny do koloru ochry.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Giddapahar.

20237
Assam Dikom TGFOP

20161
Darjeeling Goomtee Oriental
White First Flush

20162
Darjeeling Gopaldhara
Moondrop First Flush

20159
Darjeeling Risheehat SFTGFOP1
Wiryclassic First Flush
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20157

Darjeeling Puttabong SFTGFOP1 CH Classic Second Flush
Plantacja: ogród Puttabong leży około 9 km na północ od stacji kolejowej Darjeeling i jest jednym z najwyżej położnych
w regionie. Rozpościera się on na wysokości od 457 do 1981 m n.p.m. To jeden z najstarszych ogrodów w prowincji Darjeeling.
Pierwsze krzewy herbaciane chińskiej odmiany Camellia Sinensis zasadzono tu już w 1852 roku.
Aromat i smak: aksamitny napar o przyjemnym smaku winogron (zwanym muscatel) oraz miodu kwiatowego z delikatną nutą
orzecha laskowego.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Puttabong.

20152

Darjeeling Namring Upper FTGFOP1 Ch Second Flush
Plantacja: ogród Namring położony jest w dolinie Teesta na wysokości 1380 m n.p.m. Założony został w 1855 roku, obecnie jest
jednym z najobszerniejszych i najstarszych w prowincji Darjeeling.
Liście: regularne, od ciemnobrązowych do czarnych.
Aromat i smak: napar o słodkawym, przyjemnym smaku miodu z nutą orzecha włoskiego.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Namring.

NILGIRI
Nilgiri (dosłownie: „Góry Błękitne“) - pasmo górskie na styku stanów Karnataka, Kerala i Tamilnadu w południowych Indiach.
Kilkanaście szczytów przekracza wysokość 2000 m n.p.m. Zbiory herbaty Nilgiri odbywają się przez cały rok, ale najliczniejsze są
w okresach od kwietnia do maja (25%) i od września do grudnia (35 - 40%).

20400

Nilgiri
Plantacja: herbata pochodząca z “Błękitnych Gór” południowo-zachodnich Indii.
Liście: ciemne, równomierne.
Aromat i smak: napar o wspaniałym pełnym i dojrzałym smaku. Herbata ta jest podobna w smaku do herbat cejlońskich.
Kolor naparu: bursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, pasmo górskie Nilgiri.

SIKKIM
Sikkim to jeden z mniejszych stanów Indii, położony w jej północno-wschodniej części. Herbatę Sikkim porównuje się często
do herbaty Darjeeling, ale odznacza się ona jednak większą mocą i lekko winnym smakiem.

20305

Sikkim Temi FTGFOP1 CL
Herbata ta jest prawdziwym rarytasem ze względu na to, iż należy do rzadkości na rynku światowym. Z tego względu jest bardzo
ceniona przez koneserów.
Plantacja: ogród Temi o powierzchni 177 ha leży w południowej części indyjskiej prowincji Sikkim. Założony tam został w 1969
roku. Spowity tajemniczą mgłą skrywa się w niewielkiej części Himalajów, gdzie produkuje się jedną z najlepszych i najcenniejszych
herbat.
Aromat i smak: wyrazisty, słodki smak moreli o unikalnej, lekkiej i świeżej nucie. Smak orzeźwia i pobudza wyobraźnię.
Kolor naparu: bursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Sikkim, ogród Temi.

20400
Nilgiri
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20305
Sikkim Temi FTGFOP1 CL

NEPAL
Nepal - państwo w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów, graniczące na północy z Chinami i na południu, wschodzie
i zachodzie z Indiami. Ponad 80% powierzchni kraju pokrywają góry o średniej wysokości ok. 6000 m n.p.m. Nepal znany jest
z ekologicznych upraw.

20304

Golden Nepal FTGFOP1 First Flush
Czarna herbata dojrzewająca “na szczycie świata”.
Liście: małe zielone i brązowe z dużą ilością złotych tipsów (tzw. golden tips, czyli liście z górnej partii krzewu herbacianego)
pochodzą z pierwszego, wiosennego zbioru.
Aromat i smak: aksamitny, owocowo-kwiatowy napar o bardziej wyrazistym smaku niż Darjeeling.
Kolor naparu: żółtawo-złocisty.
Kraj pochodzenia: Nepal.

20317

Nepal Tippy Wonder First Flush

NEW

Herbata wysokogórska uprawiana na południowych zboczach majestatycznych Himalajów.
Plantacja: herbata pochodząca z plantacji położonej w regionie Fikkal w prowincji Ilam.
Liście: regularne, jasnozielone i brązowe z dużą ilością srebrnych tipsów (tzw. silver tips – liści pochodzących z górnej partii
krzewu herbacianego), pochodzą one z pierwszego, wiosennego zbioru.
Aromat i smak: zdominowany przez niedojrzałe orzechy laskowe z nutą miodu kwiatowego.
Kolor naparu: klarowny, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Nepal, prowincja Ilam, region Fikkal.

20317
Nepal Tippy Wonder
First Flush

20313

20313
Nepal Ilam STGBOP1

Nepal Ilam SFTGBOP1
Herbata wysokogórska uprawiana na wysokości 1500 m n.p.m. na południowych zboczach majestatycznych Himalajów.
Plantacja: herbata pochodząca z plantacji położonej w prowincji Ilam.
Liście: regularne, jasnozielone i brązowe z dużą ilością srebrnych tipsów (tzw. silver tips – liści pochodzących z górnej partii
krzewu herbacianego), pochodzą one z pierwszego, wiosennego zbioru.
Aromat i smak: aksamitny o posmaku słodkich gruszek.
Kolor naparu: klarowny, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Nepal, prowincja Ilam.

20315

Nepal Fikkal Ilam SFTGFOP1 Ch
Herbata wysokogórska uprawiana na południowych zboczach majestatycznych Himalajów.
Plantacja: herbata pochodząca z plantacji położonej w regionie Fikkal w prowincji Ilam.
Liście: regularne, jasnozielone i brązowe z dużą ilością srebrnych tipsów (tzw. silver tips – liści pochodzących z górnej partii
krzewu herbacianego), pochodzą one z pierwszego, wiosennego zbioru.
Aromat i smak: zdominowany przez niedojrzałe orzechy laskowe z nutą miodu kwiatowego.
Kolor naparu: klarowny, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Nepal, prowincja Ilam, region Fikkal.

20311

Nepal Himalayan FTGFOP1
Wyjątkowo świeża i aromatyczna czarna herbata z wysokich gór Nepalu.
Liście: małe, zielone i brązowe.
Aromat i smak: słodki, harmonijny napar z nutą orzecha.
Kolor naparu: żółtawo-złocisty.
Kraj pochodzenia: Nepal.
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CEJLON
Sri Lanka - wyspa leżąca na Oceanie Indyjskim, na południowy wschód od wybrzeży Indii. Do 1972 roku Sri Lanka nosiła nazwę
Cejlon. Przez 146 lat wyspa była kolonią brytyjską. W tym rejonie herbata uprawiana jest dopiero od połowy XIX wieku, kiedy
to zajęła miejsce uprawy kawy, która została wyniszczona przez chorobę grzybową, zwaną rdzą kawową. W 1867 roku Szkot
James Taylor, doświadczony w Indiach plantator, nadzorował pierwszy wysiew herbaty, którego dokonano na 8 ha gruntu. Krzewy
herbaciane w większości uprawia się na plantacjach położonych na wysokości od 900 do 2200 m n.p.m., w południowo-zachodniej
i południowej części wyspy. Najlepsze cejlońskie herbaty rosną na wysokości ponad 1200 metrów, gdzie panuje chłodniejszy
i bardziej mglisty klimat, a krzewy rosną wolniej.
Na Sri Lance herbaty uprawia się w rejonach:
• Galle - na południu wyspy,
• Ruhuna - na południu wyspy, wysokość upraw nie przekracza tu 600 m n.p.m.,
• Rathnapura - na wschód od stolicy Kolombo,
• Kandy - plantacje znajdują się tu na wysokości od 600 do 1200 m n.p.m.,
• Nuwara Eliya - okręg położony na wysokości – 2100 m n.p.m.,
• Dimbula - na zachód od gór centralnych, na wysokości 1400 m n.p.m.,
• Uva - na wschodnich zboczach gór środkowej Sri Lanki, na wysokości ponad 1000 m n.p.m., słynie z herbaty
o wyjątkowym smaku i aromacie. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do produkcji mieszanek (ang. blends).
W każdym z tych rejonów herbata ma inny smak, aromat i kolor. Na terenach nizinnych, od 450 do 550 m n.p.m. herbaty
są dobrej jakości, ale pozbawione szlachetnego zapachu i ożywczego smaku, toteż używa się ich głównie do mieszanek.
Herbaty rosnące na wysokości do 1000 m n.p.m. mają bogaty smak i intensywny kolor, natomiast herbaty z terenów położonych
do 2250 m n.p.m. uważane są za najwyższej jakości, dające napar o złocistej barwie oraz mocnym zapachu i smaku.

20502

Ceylon OP Dimbula Uduwela
Plantacja: Dimbula Uduwela to region położony na zachodniej wyżynie Sri Lanki, na wysokości 1400 m n.p.m. Obszar ten
znajduje się w strefie deszczy monsunowych, co ma duży wpływ na jakość herbaty.
Liście: ciemne, długie i sprężyste.
Aromat i smak: szlachetny o posmaku dojrzałych jabłek.
Kolor naparu: jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Dimbula Uduwela.

20500

Ceylon OP Nuwara Eliya
Plantacja: region Nuwara Eliya znajduje się na bardzo dużej wysokości (2100 m n.p.m.) u stóp najwyższej góry w kraju - Mount
Pedro. Chłodny i wilgotny klimat cejlońskich gór rodzi delikatną herbatę o bogatym bukiecie, który zawdzięcza aromatycznym
drzewom cyprysowym.
Liście: czarne lub brązowe, cienkie.
Aromat i smak: przyjemny owocowy zdominowany nutą wiśni.
Kolor naparu: jasny, brązowo-pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Nuwara Eliya.

20509

Ceylon Lover’s Leap
Plantacja: region Nuwara Eliya znajduje się na bardzo dużej wysokości (2100 m n.p.m.) u stóp najwyższej góry w kraju, Mount
Pedro. Chłodny i wilgotny klimat cejlońskich gór rodzi delikatną herbatę o bogatym bukiecie, który zawdzięcza aromatom
tutejszych drzew cyprysowych.
Liście: regularne, czarne i zielonkawe.
Aromat i smak: przyjemny, wyjątkowo świeży z nutą pomarańczy i agrestu.
Kolor naparu: jasny, brązowo-pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Nuwara Eliya.

20510

Ceylon Adam’s View
Plantacja: uprawiana w południowo-wschodnim regionie Rathnapura, swą nazwę zawdzięcza położeniu u podnóża wzgórza
Adama (Adam’s Peak).
Liście: czarno-zielonkawe, regularnie zwinięte w kształt kuleczek.
Aromat i smak: przyjemny, słodki z nutą lichee (czyt. liczi) i toffi.
Kolor naparu: brązowo-pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Rathnapura.

20513

Ceylon Golden Tips
Plantacja: uprawiana jest w regionie Ruhuna.
Liście: wyselekcjonowane, najwyższej jakości z dodatkiem złotych tipsów (tzw. golden tips, czyli liście pochodzące z górnej partii
krzewu herbacianego).
Aromat i smak: delikatny, aksamitny, z nutą czerwonych winogron.
Kolor naparu: brązowo-pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Ruhuna.
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20504

Ceylon Ruhuna Golden Garden OP1
Plantacja: uprawiana w najniżej położonej części regionu Ruhuna na południu Sri Lanki.
Liście: długie i wąskie.
Aromat i smak: przyjemnie słodki z nutą tureckich słodyczy.
Kolor naparu: brązowo-pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Ruhuna.

20522

Ceylon Uva CTC BP1
Plantacja: herbata pochodząca z wysoko położonego ogrodu regionu Uva. Region Uva znajduje się na wschodnich zboczach gór
położonych w głębi Sri Lanki.
Liście: zwinięte w regularne kulki (granulki). Herbata produkowana metodą CTC (z ang. crushing, tearing, curling - miażdżenie,
rozrywanie i zwijanie). Takie rozdrobnienie powoduje, że uzyskujemy znacznie silniejszy napar niż uzyskalibyśmy przy produkcji
herbaty z całych jej liści o takiej samej jakości (większa powierzchnia zaparzania). Metoda ta jest kojarzona zwykle z niską
jakością herbaty, w tym przypadku jednak nie potwierdza to tej reguły.
Aromat i smak: wyważony i bogaty z nutą miodu o posmaku pomarańczy i mandarynki.
Kolor naparu: głęboki, ciemnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Cejlon, region Uva.

KENIA
Kenia - państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Stolicą Kenii jest Nairobi. W Kenii uprawę herbaty rozpoczęto
na początku ubiegłego wieku w Limuru a następnie poszerzono o wzgórza Kerich i Nandi. Przemysł herbaciany stanowi w Kenii
ważny dział gospodarki, toteż produkcja i eksport herbat są wysokie. Krzewy herbaciane uprawia się w górach na wysokości
od 1520 do 2750 m n.p.m., gdzie panują odpowiednie warunki klimatyczne do otrzymania wysokiej jakości herbat. Zbiory
odbywają się przez cały rok, ale najlepszej jakości pędy rośliny dają w styczniu, lutym i lipcu.

21312

Kenia OP Kangaita

NEW

Plantacja: Kangaita Tea Factory, założona w 1965 roku, to zrzeszenie małych farm, których uprawy łącznie zajmują obszar
około 966 hektarów. Plantacje te rozpościerają się na południowym zboczu góry Mount Kenya w sąsiedztwie z Parkiem
Narodowym Aberdare. Bogactwo i hojność natury sprawiają, że warunki tu panujące pozwalają na uprawy jednej z najlepszych
herbat w Kenii. Wysokie położenie plantacji względem poziomu morza (około 2036 m n.p.m.) oraz częste zachmurzenie sprawiło,
że są one nazywane przez miejscowych „Cloudy Fields” (pola w chmurach).
Liście: starannie wyselekcjonowane, regularne czarne z niewielką zawartością złotych tipsów (tzw. golden tips, czyli liście
pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: słodkawy i mocny lecz zrównoważony o delikatnej nucie pomarańczy oraz drzewa sandałowego.
Kolor naparu: głęboki, brązowo-miedziany.
Kraj pochodzenia: Kenia, plantacja Kangaita.

CHINY
Chiny, które są kolebką herbaty, mogą się pochwalić największą na świecie różnorodnością oraz najwyższą jej jakością. Herbaty
uprawia się tam w 18 rejonach, z których do najważniejszych zaliczyć można Zhejiang, Hunan, Syczuan, Fujian, Yunnan i Anhui.

20602

Gunpowder Black
Plantacja: oryginalna herbata z prowincji Hubei, uprawiana w ogrodzie Maoba.
Liście: podobnie jak w przypadku herbaty Gunpowder Temple of Heaven, są zwinięte w małe kuleczki, poddane procesowi
utleniania. Mają kolor od ciemnozielonego do czarnego.
Aromat i smak: mocny i lekko korzenny, ale nie gorzki.
Kolor naparu: brązowo-złoty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

20620

Golden Monkey AAA
Jedna z najwyśmienitszych herbat chińskich (pinyin: jīn hóu chá) uprawiana w prowincji Fujian. Herbata zaczerpnęła swą nazwę
od kształtu jej liści, które przypominają łapy małpy.
Plantacja: położona w prowincji Fujian.
Liście: starannie wyselekcjonowane, lekko skręcone, ciemne z dużą ilością pomarańczowo-złotych tipsów (tzw. golden tips,
czyli liście pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego), zbierane są tylko najmłodsze nierozwinięte jeszcze liście, tzw. pąki
herbaciane oraz jeden listek.
Aromat i smak: słodkawy, z wyraźnie zaznaczoną czekoladowo-orzechową nutą.
Kolor naparu: klarowny, jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, ogród Zhengdu.

11

20600

Golden Yunnan FOP
Plantacja: czarna herbata z południowo-zachodniej prowincji Yunnan, uprawiana w ogrodzie Yongde. Nazwę Yunnan można
przetłumaczyć jako „Na Południe od Chmur“ lub „Chmurne Południe“.
Liście: wyselekcjonowane, najwyższej jakości, średniej wielkości z dodatkiem złotych tipsów (tzw. golden tips, czyli liście
pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: głęboki, orzeźwiający.
Kolor naparu: jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, prefektura Lincang, powiat Yongde, ogród Yongde.

20621

Golden Dragon Pearls „Perły Smoka”

NEW

Znakomita herbata na chłodne wieczory, pomaga utrzymać ciepłotę ciała. Jedna herbaciana perełka waży w przybliżeniu
1 gram. Co ciekawe, na wykonanie jednej sztuki Chińczycy zużywają około 30 herbacianych listków. W opakowaniu 250 gramów
tej herbaty mieści się wobec tego 7500 listków!!!
Liście: jasnobrązowe, ręcznie zrolowane w kulki z dużą ilością golden tipsów (tzw. golden tips - liście pochodzące z górnej partii
krzewu herbacianego). W trakcie zaparzania listki rozwijają się uwalniając znakomity aromat i smak.
Aromat i smak: łagodnie słodkawy z nutą orzecha i łusek kakaowych.
Kolor naparu: złotawy, jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian ogród Huling.

20611

China Black Cloud Yunnan „Czarna Chmura”
Znakomita herbata na chłodne wieczory, pomaga utrzymać ciepłotę ciała, doskonale gasi pragnienie.
Plantacja: oryginalna herbata z południowo-zachodniej prowincji Yunnan, uprawiana w ogrodzie Sanjiacun.
Liście: ostrożnie, maszynowo zrolowane na kształt spirali.
Aromat i smak: wyraźny z lekką nutą słodyczy.
Kolor naparu: bursztynowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, powiat Simao, ogród Sanjiacun.

20800

Keemun
Plantacja: oryginalna herbata z prowincji Anhui, uprawiana w ogrodzie Qishan.
Liście: czarne, długie, ciasno zwinięte.
Aromat i smak: bogaty, łagodny o lekko dymnym zapachu i słodkawym posmaku.
Kolor naparu: rubinowo-czerwony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Anhui, powiat Qimen, ogród Qishan.

20801

Keemun Mao Feng

NEW

Plantacja: miejscem uprawy herbaty Keemun jest powiat Qimen w prefekturze Huangshan, na południu prowincji Anhui. Herbata
uprawiana w okolicach wioski Da Wu zamieszkałej przez około setkę mieszkańców. Okolica ta słynie z niezwykle malowniczych
gór, na zboczach których dzięki wyjątkowemu klimatowi i przestrzeni wolnej od zanieczyszczeń otrzymujemy wyśmienitą herbatę.
Liście: młode, ręcznie zwinięte z wieloma złotymi tipsami (tzw. golden tips, czyli liście pochodzące z górnej partii krzewu
herbacianego), nadają niezwykłej szlachetności tej herbacie. Nazwa Keemun Mao Feng oznacza „koniuszek włosów” i odnosi się
do lekko skręconych pąków liściowych.
Aromat i smak: bardzo charakterystyczny, wyważony, lekko słodkawy o aromacie suszonych gruszek i fig.
Kolor naparu: rubinowo-czerwony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Anhui, powiat Qimen, wioska Da Wu.

20804

Keemun Special
Plantacja: oryginalna herbata z prowincji Anhui, uprawiana w ogrodzie Qishan. Herbata zbierana na przełomie wiosny i lata,
produkowana tradycyjną metodą, powoli suszona nad rozżarzonym węglem.
Liście: czarne, regularnie skręcone odmiany Zhong Zhu Ye (które do połowy XIX wieku używane były wyłącznie do produkcji herbat
zielonych i żółtych) z wieloma złotymi tipsami (tzw. golden tips, czyli liście pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: delikatny i łagodny o lekko dymnym zapachu i słodkawym posmaku drzewa sandałowego.
Kolor naparu: rubinowo-czerwony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Anhui, powiat Qimen, ogród Qishan.

20621
Golden Dragon Pearls
„Perły Smoka”
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20801
Keemun Mao Feng

20804
Keemun Special

TYBET
Herbata stanowi dla Tybetańczyków nie tyle napój, co przede wszystkim rodzaj pożywienia. Najczęściej używają właśnie herbaty
prasowanej, mającej postać cegiełek. Napój herbaciany w Tybecie nosi nazwę czasum. Jest to bardzo mocny napar, do którego
dodaje się masło z mleka jaka oraz sól, aby wydobyć smak herbaty. Cała ta gorąca mieszanina ubijana jest w specjalnej beczułce
(podobnej do naszej maselnicy) do momentu otrzymania napoju o jednorodnej konsystencji. Herbata tak przygotowana jest
niezwykle kaloryczna i co ważne - działa wzmacniająco.

20617

Tibetan Tea 64g
Plantacja: uprawiana w prowincji Syczuan, w środkowo-zachodnich Chinach. Plantacja położona jest na wysokości powyżej
1000 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o tej herbacie pojawiają się za panowania dynastii Tang. W dzisiejszych czasach herbata
tybetańska pita jest przez 3 miliony Tybetańczyków.
Liście: prasowane w cegiełki (8 sztuk po 8g).
Aromat i smak: lekko ziemny z posmakiem przypraw oraz przyjemną nutą słodkich fig.
Kolor naparu: ciemnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Syczuan, ogród Yaan.

20618

Tibetan Tea 200g
Oryginalna prasowana w cegiełkę (200g) herbata uprawiana w prowincji Syczuan, w środkowo-zachodnich Chinach. Plantacja
położona jest na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o tej herbacie pojawiają się za panowania dynastii Tang.
W dzisiejszych czasach herbata tybetańska pita jest przez 3 miliony Tybetańczyków.
Aromat i smak: lekko ziemny z nutą gorzkiej czekolady oraz o łagodnie kwaskowym posmaku.
Kolor naparu: jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Syczuan, ogród Yaan.

HERBATY CZARNE MIESZANE
20700

English Breakfast Tea (klasyczna angielska śniadaniowa)
Mieszanka czarnej herbaty cejlońskiej i indyjskiej Assam. Dobrze smakuje przy potrawach śniadaniowych o wyrazistym smaku.
Kolor naparu: jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Sri Lanka, Indie.

21500

Rosyjska Liściasta
Oryginalna rosyjska mieszanka czarnych herbat z Sri Lanki (Cejlon), Darjeeling oraz z Chin. Doskonała do przygotowania
w tradycyjny, rosyjski sposób - w samowarze, jako mocny, esencjonalny napar.
Kolor naparu: ciemnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Sri Lanka, Indie, Chiny.

HERBATY CZARNE Z DODATKAMI
Od czasu odkrycia herbaty Chińczycy dodawali do niej różne składniki, np. płatki kwiatów (róży, jaśminu), owoce, wysuszone listki,
w celu wzbogacenia i podkreślenia jej walorów smakowych. Obserwujemy ostatnio wyraźny wzrost zainteresowania wysokiej
jakości specjałami herbacianymi. Podążając za światowymi trendami i wysokimi wymaganiami naszych Klientów stosujemy coraz
częściej aromaty pochodzenia naturalnego.

HERBATY CZARNE KLASYCZNE O NATURALNYM AROMACIE - CHINY
21100

China Lichee
Lichee to chińska śliwka uprawiana od ok. 2000 lat, posiadająca subtelnie pachnące owoce w czerwonej gruzełkowatej owocni
i soczystą osnówkę (jedna pestka), która po wysuszeniu używana jest do aromatyzowania czarnej herbaty.
Aromat i smak: o świeżym zapachu i smaku lichee.
Kolor naparu: złoto-brązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, powiat Enshi, prowincja Hubei, ogród Maoba.

21000

Lapsang Souchong
Klasyczna postać tradycyjnej czarnej herbaty wędzonej, znana jako Zengshan Xiaozhong.
Plantacja: ogród Tongmu umiejscowiony w majestatycznych górach Wu Yi chińskiej prowincji Fujian.
Liście: poddane procesowi więdnięcia i suszenia w dymie ognisk sosnowych. Souchong jest nazwą rodzaju liścia (czwarty licząc
od zwiniętego pączka) na krzewie herbacianym, który wykorzystuje się w produkcji tej herbaty.
Aromat i smak: wyraźnie dymny. Można pić z dodatkiem mleka.
Kolor naparu: czerwonawy.
Kraj pochodzenia: Chiny, powiat Wuyishan, prowincja Fujian, ogród Tongmu.
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21311

Redmaicha
Plantacja: położona w prowincji Yunnan.
Liście: najwyższej jakości z dodatkiem prażonego ryżu.
Aromat i smak: delikatny, słodkawy z nutą orzechowo-ryżową.
Kolor naparu: jasnobrązowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan.

20700
English Breakfast Tea

21500
Rosyjska Liściasta

30197
Figa z Jabłkiem

30198
Słony Karmel

HERBAT CZARNE AROMATYZOWANE
30027

1001 Nocy
Składniki: czarna herbata Cejlon, aromat, kawałki czereśni, kwiatki pomarańczy i jaśminu, płatki róży.

30032

Alpejski Poncz
Składniki: czarna herbata Cejlon, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki jabłka, cynamon, aromat, kwiatki pomarańczy,
liście orzecha włoskiego, goździki.

30179

Marokańska
Składniki: czarna herbata Gunpowder, mięta Nana. Bez dodatku aromatów.

30088

Beczka Rumu
Składniki: czarna herbata Cejlon, plasterki pomarańczy, cukrowe gwiazdki (cukier, pasteryzowane białko jaja, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, zagęszczacz – guma guar, ksantan), migdały, goździki, cynamon, aromat, aromat rumu
(min. 1,8%), płatki nagietka i ostu.

30060

Blask Choinki
Składniki: czarna herbata Cejlon, cukier w kształcie zielonych choinek (cukier, mąka ryżowa, olej arachidowy, skrobia
ziemniaczana, aromat waniliowy, barwniki: ryboflawina, koszenila, błękit brylantowy, karoten, miedziowe kompleksy chlorofili),
aromat.

30042

Chwile przy Kominku
Składniki: czarna herbata Cejlon, rodzynki (rodzynki, olej roślinny), kawałki kory drzewa sandałowego, kawałki lukrecji, aromat,
kwiatki piwonii i ostu.

30048

Czarna i Czerwona Porzeczka
Składniki: czarna herbata Cejlon, czarna porzeczka (min. 10%), kwiatki wrzosu, aromat, czerwona porzeczka (min. 2,4%), liście
czarnej porzeczki (min. 1,2%).

30001

Duch Orientu (Żeńszeniowo – Imbirowa)
Składniki: czarna herbata Cejlon, żeń-szeń (min. 2,2%), skórka pomarańczy, aromat, kawałeczki imbiru (min. 1,1%), kwiatki
pomarańczy.

30003

Earl Grey
Składniki: czarna herbata Cejlon, olejek bergamotki.

30084

Earl Grey Bławatek
Składniki: czarna herbata Cejlon Ruhuna, płatki bławatka (min. 1,2%), olejek bergamotki.

30056

Earl Grey Imperial
Składniki: czarna herbata Cejlon Ruhuna, starannie wybrany olejek bergamotki pochodzącej z południowych Włoch, kwiatki
jaśminu.
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30116

Earl Grey Orange
Składniki: czarna herbata Cejlon, plasterki pomarańczy, olejek bergamotki, kwiatki pomarańczy i nagietka.

30018

Earl Grey Superior
Składniki: czarna herbata Cejlon Ruhuna, naturalny olejek bergamotki, kwiatki pomarańczy.

30197

Figa z Jabłkiem

NEW

Składniki: czarna herbata Cejlon, jabłko (min. 14%), figi (min. 8%) (figi, mąka ryżowa), skórka cytryny, naturalny aromat wanilii,
płatki bławatka.

30049

Gorąca Czekolada
Składniki: czarna herbata Cejlon, czerwony pieprz, aromat czekoladowy (min. 3,8%), skórka pomarańczy, kawałki cynamonu,
kawałki orzechów brazylijskich, anyż, łuski kakaowe, kwiatki lipy, płatki ślazu dzikiego , aromat.

30136

Gorąca Pomarańcza
Składniki: czarna herbata Cejlon, rodzynki (rodzynki, olej roślinny), żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), kawałki
cynamonu, naturalny aromat kremu pomarańczowego (min. 1,8%), aromat cynamonowy, mirt cytrynowy.

30065

Grejpfrutowa
Składniki: czarna herbata Cejlon, skórki grejpfruta (min. 8,5%), skórki cytryny, aromat, liście czarnej porzeczki.

30115

Gruszki z Miodem
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki gruszki (min. 6%), cynamon, płatki migdałów, aromat, płatki ślazu dzikiego i nagietka.

30006

Hawajski Koktajl
Składniki: czarna herbata Cejlon, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki papai (papaja, cukier, stabilizator – chlorek
wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), kawałki ananasa (ananas, cukier), aromat, kwiatki nagietka.

30038

Indyjski Specjał
Składniki: czarna herbata Cejlon, cynamon, aromat cytrynowy, kolendra, imbir, goździki.

30013

Irlandzka (Irish Cream)
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, kakao, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacz
smaku), aromat whisky (min. 2,5%).

30200

Jagodowa Polana

NEW

Składniki: czarna herbata Cejlon, jagody (min. 3%), naturalny aromat jagodowy (min. 3%), jeżyny, liście maliny.

30107

Kalifornia
Składniki: czarna herbata Cejlon, plasterki pomarańczy, żurawina (min. 4,3%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat,
płatki ostu.

30002

Karmelowa
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki karmelu (min. 3,4%) (cukier, słodzone skondensowane mleko, syrop glukozowy, olej
palmowy, masło, stabilizator – gliceryna, emulgator - monostearynian gliceryny, sól), aromat, łuski kakaowca.

30142

Królewska Malina
Składniki: czarna herbata Ceylon Nuwara Eliya, kawałki jabłka, maliny (min. 5,1%), pączki róży, aromat malinowy.

30172

Leśne Dary
Składniki: czarna herbata Cejlon, żurawina (żurawina, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, koncentrat czarnego bzu,
olej słonecznikowy), aromat, truskawki, czerwona porzeczka, maliny, liście żurawiny, płatki bławatka.

30127

Magiczna Podróż
Składniki: czarna herbata Cejlon, żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), kawałki mango (mango, cukier, stabilizator
- chlorek wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), aromat, liście żurawiny, kryształki cukru, biały pieprz, płatki ostu.

30199

Malinowa

NEW

Składniki: czarna herbata Ceylon, kawałki jabłka, płatki róży, maliny (min. 4%), aromat.

30108

Marmelo
Składniki: czarna herbata Ceylon Dimbula Uduwela, kawałki jabłka, naturalny aromat pigwy (min. 3,3%), płatki nagietka.
Po portugalsku pigwa to marmelo, stąd pochodzi nazwa marmolada.
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30154

Morela w Czekoladzie
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki moreli (min. 13,5%) (morele, mąka ryżowa), kawałki czekolady (min. 7,7%) (cukier,
tłuszcz roślinny, kakao, emulgator - lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku), aromat, kwiatki granatu.

30016

Noworoczne Życzenia
Składniki: czarna herbata Cejlon, skórka pomarańczy, kawałki orzechów brazylijskich, aromat, płatki róży, goździki, kardamon.

30029

Poziomka
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki śliwek (śliwki, olej roślinny), aromat poziomkowy (min. 2,8%), jagoda, kawałki malin,
liście maliny.

30054

Rafaello
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki kokosa (min. 10,3%), aromat, kryształki cukru.

30066

Romeo i Julia
Składniki: czarna herbata Cejlon, czerwone serduszka z cukru (cukier, mąka ryżowa, olej arachidowy, skrobia ziemniaczana,
aromat, barwniki – karoten i koszenila), aromat truskawki w karmelu.

30177

Różane Ogrody
Składniki: czarna herbata Cejlon, płatki róży (10%), kawałki moreli (morela, mąka ryżowa), kawałki mango (mango, cukier,
stabilizator - chlorek wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), aromat.

30198

Słony Karmel

NEW

Składniki: czarne herbaty: Assam Mangalam, Cejlon Uva, jabłko, kawałki karmelu (min. 6%) (cukier, słodzone skondensowane
mleko, syrop glukozowy, olej palmowy, masło, stabilizator – gliceryna, emulgator - monostearynian gliceryny, sól), kwiatki
wrzosu, aromat słonego karmelu (3%), skórka pomarańczy.

30064

Słodka Pomarańcza
Składniki: czarna herbata Cejlon, skórka pomarańczy (min. 4,6%), kwiatki pomarańczy (min. 1,3%), aromat pomarańczowy.

60210

Kashmir
Składniki: czarna herbata Assam, cynamon, skórka pomarańczy, goździki, imbir, kardamon.

30098

Śliwka w Cynamonie
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki śliwek (min. 15,3%) (śliwki, olej roślinny), aromat, kawałki cynamonu (min. 1,5%),
płatki ostu, liście czarnej porzeczki, płatki bławatka.

30035

Truskawki z Kremem
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki białej czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, mleko odtłuszczone, laktoza, emulgator
– lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku, syrop glukozowy, szelak), aromat truskawkowo-śmietankowy (min. 2,5%), kawałki
truskawek (min. 1,1%), kwiatki rumianu rzymskiego.

30008

Wanilia Bourbon
Składniki: czarna herbata Cejlon, aromat, kawałki wanilii (min. 0,9%).

30039

Wiśnia Maraschino
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki wiśni (wiśnie, cukier, olej słonecznikowy), aromat Maraschino (min. 2,2%), płatki róży.

30184

Zaprzęg Reniferów
Składniki: czarna herbata Cejlon, kawałki jabłka, jeżyny, skórka pomarańczy, cynamon, aromat, anyż gwiazdkowy.

30050

Wszystkiego Najlepszego!
Składniki: czarna herbata Cejlon, zielona herbata, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kuleczki cukrowe (cukier, mąka
pszenna, skrobia ryżowa, maltodekstryna, barwnik spożywczy srebrny), czarna porzeczka, aromat, żółte pączki róży, płatki róży,
kawałki białej czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, mleko odtłuszczone, laktoza, emulgator - lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku,
syrop glukozowy, szelak), kawałki karmelu (cukier, słodzone skondensowane mleko, syrop glukozowy, olej palmowy, masło,
stabilizator - gliceryna, emulgator - monostearynian gliceryny, sól).

30092

Żar Pustyni
Składniki: czarna herbata Cejlon, plasterki cytryny, trawa cytrynowa, aromat naturalny, kawałki imbiru, biały pieprz, kwiatki
kaktusa, czerwony pieprz, kawałki drzewa sandałowego, liście aloesu, płatki ostu.

30083

Żurawinowa czarna
Składniki: czarna herbata Cejlon, owoce żurawiny (min. 14,3%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat, płatki nagietka.
Żurawina zawiera dużo antyutleniaczy, które zapobiegają szkodom wyrządzanym przez wolne rodniki.
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HERBATY ZIELONE
lü-cha (herbata zielona). Ta grupa herbat obejmuje największą ilość gatunków, które różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym,
smakiem, aromatem i jakością. W celu otrzymania zielonej herbaty, podczas produkcji, świeżo zebrane liście pozostawia się
do przeschnięcia i poddaje obróbce cieplnej, co powstrzymuje fermentację, dlatego nazywamy ją niefermentowaną (nie przechodzi
ona procesu utleniania). Dzięki zastosowaniu takiej obróbki liście zachowują zielony kolor. Zielona herbata jest najstarszym
i najpopularniejszym w Chinach rodzajem herbaty. Około 75% światowej produkcji zielonej herbaty pochodzi z Chin. Spotkać tu
można największą na świecie różnorodność najwyższej jakości herbat.

HERBATY ZIELONE - INDIE, CEJLON, NEPAL, WIETNAM
10166

Assam Green Tea OP
Liście: delikatnie uformowane.
Aromat i smak: lekki napar o słodkim, bogatym i pełnym aromacie.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Assam.

10216

Darjeeling Selim Hill SFTGFOP1 SFOP

NEW

Plantacja: położona w regionie Kurseong w ogrodzie Selim Hill o powierzchni 370 ha. Herbatę uprawia się tam na 170 ha.
Plantacja leży na wzniesieniach i dolinach na obszarze zajmującym cztery wioski.
Liście: świeże, regularnie zwinięte, ciemnozielone.
Aromat i smak: subtelny, słodki o posmaku suszonych fig z aksamitną nutą śmietanki.
Kolor naparu: jasnożółty.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Selim Hill.

10023

Ceylon Sencha
Plantacja: pochodzi z regionu Kandy, miejsca założenia pierwszej plantacji herbaty na Sri Lance.
Zielona herbata produkowana jest metodą chińską.
Liście: starannie zbierane i wyselekcjonowane, lekko zwinięte.
Aromat i smak: delikatny, świeży, kwiatowy.
Kolor naparu: jasnozielony.
Miejsce uprawy: Sri Lanka, region Kandy.

10200

Ceylon Green
Plantacja: pochodzi z regionu Kandy, miejsca założenia pierwszej plantacji herbaty na Sri Lance.
Liście: całoliściasta, rzadko spotykana herbata cejlońska – preparowana na chiński sposób.
Zielone liście zwijane są w regularnej wielkości kulki.
Aromat i smak: słodki, kwiatowo-miodowy.
Kolor naparu: jasnozielony.
Miejsce uprawy: Sri Lanka, region Kandy.

10165

Nepal Green Tea Super Fine
Aromat i smak: łagodny, przyjemnie słodki i świeży.
Kolor naparu: żółto-zielony.
Kraj pochodzenia: Nepal.

10121

Vietnam Ché ngon So
Liście: delikatnie zrolowane.
Aromat i smak: bardzo aromatyczny o pełnym i wyjątkowym smaku.
Kolor naparu: jasny, żółto-zielony.
Miejsce uprawy: Wietnam.

810218
Japan Matcha Genmaicha
Enishi Organic

10151
Dongzhai Snow Dragon
„Śnieżny Smok“
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HERBATY ZIELONE - KOREA
Niektórzy mówią, że koreańska historia herbaty sięga dwóch tysięcy lat. Udokumentowane źródła podają, że herbata koreańska
przybyła do Korei wraz z buddyzmem w czasie trwania dynastii Silla (668 - 918 r. n.e.). W dokumencie z 828 roku opisane
jest wydarzenie sprowadzenia do Korei nasion z Chin przez Kom ae Ryom, który założył pierwszy ogród herbaciany w rejonie
Hadong u podnóża góry Jiri. Już w czasach następnej dynastii - Koryo (935 - 1392 r. n.e.) król dostawał herbatę co rano w czasie
ceremonii połączonej z muzyką. Herbata towarzyszyła również ceremoniom dyplomatycznym. Podczas okupacji japońskiej,
między rokiem 1910 a 1945, stosowano przymusowy system edukacji według zasad japońskich, wprowadził on między innymi
naukę sztuki parzenia herbaty cha-no-yu. Japończycy rozpowszechnili uprawę herbaty w dzisiejszym regionie Posong w prowincji
Dzolla. Najbardziej znane koreańskie powiedzenie: „herbata i medytacja mają ten sam smak“ odnosi się do filozofii zen, z którą
herbata w Korei ma wiele wspólnego, bowiem ceremonia parzenia herbaty w tym kraju jest bardzo unikalna, choć zbliżona do
japońskiego chado. Akcentuje się kierunki świata oraz umiejscowienie osób biorących udział w ceremonii. Gospodarz siedzi
zawsze twarzą ku wschodowi, a goście - których powinno być troje (najważniejszy z nich pośrodku) - ku zachodowi. Inaczej niż
w Chinach czy Japonii, w Korei herbata nigdy nie stała się popularnym napojem codziennego użytku. Czasy się zmieniają, Korea
Południowa stała się bogatym, nowoczesnym krajem. Obok ręcznej uprawy wprowadza się również uprawy maszynowe, a dzięki
marketingowi rozpowszechnia się picie herbaty.
W Korei można sklasyfikować cztery główne typy herbat: Woojeon (najwcześniejsza herbata koreańska, zbierana przed 22
kwietnia), Jeoncha, Sejak, Joongjak - uprawiane są one nadal tradycyjną, ręczną metodą na plantacjach spełniających warunki
upraw organicznych. Herbaty koreańskie są uznawane za bliskie herbatom japońskim i chińskim, balansują smakowo pomiędzy
tymi dwoma większymi kulturami.
Na wyspie Jeju (czyt. dżedżu) w latach osiemdziesiątych XX wieku zapoczątkowano wytwarzanie herbat zielonych na wzór
japoński. Herbaty te są uprawiane tradycyjną, ręczną metodą na plantacji O‘Sulloc spełniającej warunki upraw organicznych. Ich
produkcja opiera się na zastosowaniu pary wodnej podczas procesu przetwarzania.

10115

Daejak (czyt. dedzak)

NEW

Skład: herbata Daejak pochodzi z trzeciego zbioru; zbierana jest jesienią.
Liście: duże, ciemnozielone, regularnie skręcone.
Aromat i smak: dobrze zrównoważony o posmaku miodu wielokwiatowego.
Kolor naparu: przejrzysty, zielono-żółty.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O’Sulloc, farma Seogwang.

10109

Garucha Premium, torebka 30g

NEW

Herbata Garucha pochodzi z czystego ekologicznie regionu Korei Południowej, gdzie uprawiana jest pod lekkim przykryciem.
Bardzo podobna do japońskiej matchy używanej do ceremonii cha-no-yu. Zielona herbata mielona w specjalnych żarnach
do postaci proszku. Używana również jako składnik do gotowania, pieczenia, deserów.
Aromat i smak: bogaty, wyrazisty o lekko gorzkim smaku z wyczuwalnym posmakiem umami.
Kolor naparu: zielono-żółty, groszkowy.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.

10118

Woojeon (czyt. łuuzeon)
Woojeon, znaczy dosłownie „sprzed deszczu“ i jest najwcześniej zbieraną herbatą zieloną produkowaną w Korei (przed 22
kwietnia).
Liście: nieregularne, delikatne, najwyższej jakości.
Aromat i smak: lekki, wyrazisty, delikatny o słodkawym posmaku, ze świeżą nutą mleka i migdałów.
Kolor naparu: zielono-żółty, krystaliczny.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.

10119

Jeoncha (czyt. zanczia)
Liście: mają kształt igiełek.
Aromat i smak: słodki, świeży i leciutko prażony smak orzechów laskowych.
Kolor naparu: zielono-żółty.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.

10123

Sejak (czyt. se-zak)
Sejak zbiera się w okresie między dniem nazywanym Gogu (20 kwietnia - gdy często pada deszcz), a Ipha (5 maja - gdy zaczyna
się lato).
Liście: zbierane są tylko dwa listki i pączek, pochodzące ze szczytu gałązki krzewu herbacianego.
Aromat i smak: napar o słodkawym, bardzo świeżym smaku z nutą mleczka kokosowego; harmonijny, pełny i gładki.
Kolor naparu: jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.
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10211

Sejak - Black Rice (czyt. se-zak blek rais)
Niezwykłe połączenie koreańskiej zielonej herbaty z pierwszego zbioru – Sejak (50%) oraz prażonego czarnego ryżu (50%). Czarny
ryż jest odmianą ryżu kleistego o charakterystycznym orzechowym aromacie. Jest on bogaty w wartości odżywcze, zawiera
18 aminokwasów, żelazo, cynk, miedź oraz karoten, jak również kilka ważnych witamin.
Liście: szmaragdowe.
Aromat i smak: słodkawy, mleczno-ryżowy.
Kolor naparu: zielono-żółty.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.

10124

Joongjak (czyt. dżung-zak) ”joong” = pośredni
Do produkcji tej herbaty zbierane są dojrzałe listki (koniec wiosny).
Liście: rozwinięte już listki (bez tzw. pączków herbacianych).
Aromat i smak: słodkawy, bardzo świeży, z przyjemną nutą melona i śmietanki.
Kolor naparu: zielono-żółty.
Kraj pochodzenia: Korea Południowa, wyspa Jeju, plantacja O‘Sulloc.

10115
Daejak

10109
Premium Garucha

HERBATY ZIELONE - CHINY, TAJWAN
10032

China Gunpowder "proch strzelniczy"
Zielona herbata chińska typu Gunpowder. Jej nazwa pochodzi od wyglądu – w trakcie produkcji liście są zwijane bardzo ciasno,
przez co wyglądają jak proch strzelniczy. Początkowo produkowana w chińskiej prowincji Zhejiang w czasach dynastii Tang
(618 - 907). Gunpowder jest ulubioną herbatą w Maroku i na Środkowym Wschodzie, gdzie zazwyczaj przygotowywana jest
z miętą i dużą ilością cukru.
Liście: ciemnozielone, zwinięte na kształt lekko ściśniętych kulek.
Aromat i smak: mocny, wyrazisty, lekko cierpki.
Kolor naparu: zielonkawo-miedziany.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10007

China Sencha
Uprawiana w Chinach herbata typu japońskiego – Sencha (najbardziej popularna herbata zielona w Japonii). Ułatwia trawienie,
bogata w witaminę C. Produkowana z liści pochodzących z wczesnych zbiorów.
Liście: długie, sprasowane o jasnozielonym kolorze.
Aromat i smak: wyrazisty.
Kolor naparu: klarowny, miodowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Zhejiang, ogród Jiufeng.

10043

China Silver Sprout "Srebrna Latorośl"
Zielona chińska herbata o wspaniałym, unikalnym smaku.
Liście: miękkie, skręcone w kształt półksiężyca z głębokim srebrnym połyskiem.
Aromat i smak: łagodny, świeży od lekko gorzkiej do przyjemnej słodkiej tonacji.
Kolor naparu: słomkowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.
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10004

Chun Mee "Szlachetne Brwi"
Zielona herbata, która wywodzi się z prowincji Jiangxi. Określenie ”Szlachetne Brwi ” oddaje kształt jej listków. Wytwarzanie tej
herbaty wymaga wielkiej wprawy, ponieważ listki muszą być zwijane we właściwej temperaturze i przez właściwy okres czasu,
aby uzyskać pożądany kształt.
Liście: długie, jasnozielone i kunsztownie zwinięte.
Aromat i smak: delikatny i orzeźwiający.
Kolor naparu: jasnożółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10151

Dongzhai Snow Dragon "Śnieżny Smok"

NEW

Najwyższej jakości zielona herbata ręcznie zbierana wczesną wiosną w ogrodzie Dongzhai w prowincji Yunnan. Dzięki bardzo
ostrożnym procesom obróbki (więdnięcie, suszenie, delikatne ręczne zawijanie liści na gorącej patelni typu wok), Snow Dragon
nabiera charakterystycznego kształtu i smaku.
Liście: jasnozielone, lekko skręcone z dużą ilością srebrno-białych pąków liściowych pokrytych puszkiem (tzw. silver tips
- liście pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: łagodny, subtelny, odświeżający z nutą żółtego grejpfruta.
Kolor naparu: przejrzysty, słomkowy.

10138

En Shi Yu Lu "Drogocenna Rosa"
Tradycyjna zielona herbata ręcznie zbierana wiosną w górach En Shi w prowincji Hubei, w centralnych Chinach. Proces oksydacji
jest w niej wstrzymywany nie poprzez podgrzanie, lecz przez poddanie liści działaniu pary wodnej.
Liście: dosyć długie, ciemnozielone, połyskujące o kształcie igiełek.
Aromat i smak: bogaty, subtelnie słodki, z orzeźwiającym lekko pikantnym akcentem.
Kolor naparu: jasny, zielono-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10003

Formosa Gunpowder "Proch Strzelniczy"
Tajwańska herbata typu Gunpowder, której liście są zwijane w małe kulki. Jej nazwa pochodzi od wyglądu – w trakcie produkcji
liście są ciasno zwijane, przez co wyglądają jak proch strzelniczy. Początkowo produkowana w chińskiej prowincji Zhejiang
w czasach dynastii Tang (618 - 907). Gunpowder jest ulubioną herbatą w Maroku i na Środkowym Wschodzie, gdzie zazwyczaj
przygotowywana jest z miętą i dużą ilością cukru.
Liście: zwinięte na kształt lekko ściśniętych kulek.
Aromat i smak: wyrazisty o lekko cierpkim smaku.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, powiat Fuding, ogród Huling.

10185

Green Snail - Pi Lo Chun Guangxi ”Zielony Wiosenny Ślimak” lub „Nefrytowa Spirala Wiosny”
Jedna z najcenniejszych zielonych herbat pochodzących z Chin, gdzie wiele herbat o spiralnym kształcie nosi nazwę Pi Lo Chun.
Zwykle Nefrytowa Spirala Wiosny uprawiana jest w różnych prowincjach Fujian, Guangxi, Zhejiang, Hubei. Pierwotnym miejscem
pochodzenia tej herbaty jest Jiangsu.
Liście: pierwsze, wiosenne, wzbogacone dużą ilością białych pączków herbacianych zwiniętych w małe spiralki, tzw. srebrnych
tipsów (tzw. silver tips- liście pochodzące z górnej partii krzewu herbacianego).
Aromat i smak: wyraźnie świeży, owocowo-kwiatowy.
Kolor naparu: złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Guangxi, powiat Baise, ogród Baise.

810181

China Special Gunpowder Organic "Proch Strzelniczy"
Wyjątkowa, zielona herbata chińska typu Gunpowder, uprawiana na plantacji organicznej. Jej nazwa pochodzi od jej wyglądu
– w trakcie produkcji liście są bardzo ciasno zwijane, przez co wyglądają jak proch strzelniczy. Początkowo produkowana
w chińskiej prowincji Zhejiang w czasach dynastii Tang (618 - 907). Gunpowder jest ulubioną herbatą w Maroku i na Środkowym
Wschodzie, gdzie zazwyczaj przygotowywana jest z miętą i dużą ilością cukru.
Liście: bardzo ciasno zwinięte w połyskujące małe kulki.
Aromat i smak: delikatny.
Kolor naparu: złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, powiat Luzai, prowincja Guangxi, ogród Longkou.

10669
Jagoda i Jaśmin
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10580
Źródło Życia

10670
Truskawkowa Moc

860094
Organic Japan Super Premium
BIO Matcha Ten

10061

Gunpowder Temple of Heaven "Niebiańska Świątynia"
Wyjątkowa, zielona herbata chińska typu Gunpowder, nazwa ta pochodzi od jej wyglądu – w trakcie produkcji liście są
bardzo ciasno zwijane, przez co wyglądają jak proch strzelniczy. Początkowo produkowana w chińskiej prowincji Zhejiang
w czasach dynastii Tang (618 - 907). Gunpowder jest ulubioną herbatą w Maroku i na Środkowym Wschodzie, gdzie zazwyczaj
przygotowywana jest z miętą i dużą ilością cukru.
Liście: regularne, ciemnozielone, bardzo ciasno zwinięte w połyskujące małe kulki (drobne perełki).
Aromat i smak: delikatny, lekko gorzki.
Kolor naparu: złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10009

Gunpowder Temple of Heaven 250g
Oryginalnie pakowana wyjątkowa, zielona herbata chińska typu Gunpowder. Nazwa ta pochodzi od jej wyglądu – w trakcie
produkcji liście są bardzo ciasno zwijane, przez co wyglądają jak proch strzelniczy. Początkowo produkowana w chińskiej
prowincji Zhejiang w czasach dynastii Tang (618 - 907). Gunpowder jest ulubioną herbatą w Maroku i na Środkowym Wschodzie,
gdzie zazwyczaj przygotowywana jest z miętą i dużą ilością cukru.
Liście: regularne, ciemnozielone, ciasno zwinięte w połyskujące małe kulki.
Aromat i smak: delikatny, lekko gorzki.
Kolor naparu: złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10212

Jade Needle ”Nefrytowe Igły”
Herbata: zbierana wczesną wiosną. Na dwa tygodnie przed zbiorem krzewy herbaciane są zacieniane - przytłumione światło
sprawia, że maleńkie listki mają większą zawartość chlorofilu (co nadaje im ciemniejszą barwę niż normalnie) oraz niższą
zawartość taniny (dzięki czemu herbata zyskuje słodszy, subtelniejszy smak, pozbawiony niemal zupełnie goryczki).
Liście: regularne zwinięte w kształt igiełek, intensywnie zielone.
Aromat i smak: znakomity, delikatnie słodki o długo utrzymującym się aromacie. Typowy smak umami ze śmietankowym
posmakiem oraz owocową nutą.
Kolor naparu: jasnozielony, przejrzysty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Zhejiang, ogród Huzhou.

10183

Fog Green ”Zielona Mgła”
Liście: herbata o lekko skręconych, ciemnozielonych liściach.
Aromat i smak: napar o delikatnej, kwiatowej nucie z posmakiem kasztanów.
Kolor naparu: jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny; prowincja Hubei, Enshi, ogród Tianwan.

10024

Lung Ching "Smocza Studnia"
Wspaniała zielona herbata z miasteczka Dragon Well, słynąca z dużych i długich liści. Zdobyła złoty medal z palmami M.I.S.J.
w 1988 roku. Należy ją pić bez dodatków jako napój orzeźwiający lub ułatwiający trawienie po posiłku.
Liście: młode, zielonkawe, długie i płaskie.
Aromat i smak: delikatny, pełny i słodkawy.
Kolor naparu: przejrzysty, złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Zhejiang, region Longjing w okolicach miasta Hanghzou, ogród Shifeng.

10141

Phoenix Eyes "Oczy Feniksa"
Wyśmienita, jedna z najlepszych chińskich herbat zielonych, pochodzi z mistycznych, pokrytych mgłą gór w prowincji Fujian.
Zbierana w pierwszych dniach kwietnia. Ręcznie zwijane liście wyglądają jak perełki, przez co posiadają niezwykły wygląd
przypominający oczy - cudownie rozwijają się po zaparzeniu. Zwijanie herbaty odbywa się w mieście Diantou w prowincji Shanxi.
Liście: zwinięte na kształt małych, ręcznie spłaszczonych perełek, posiada dużo srebrnych pączków charakterystycznych dla
herbat białych.
Aromat i smak: delikatny, świeży z mocno przebijającym się akcentem słodkiego kasztana.
Kolor naparu: przejrzysty, szmaragdowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, powiat Fuding, prowincja Fujian, ogród Huling.

21204

White Monkey "Biała Małpa"
Liście: najwyższej jakości herbata, o długich, ręcznie zwijanych liściach przypominające łapę małpy. W skład herbaty wchodzą
pączki krzewu herbacianego wraz z dwoma pierwszymi listkami, które delikatnie suszone zachowują swój srebrzysty odcień
i lekko puszystą fakturę.
Aromat i smak: bogaty i delikatny, bardzo aromatyczny - z lekko orzechową nutą.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnożółty.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, ogród Huling.

10034

Yunnan Green
Zielona herbata z chińskiej prowincji Yunnan produkowana jest tam od ponad 1700 lat. Liście tej herbaty poddawane są
delikatnej obróbce. Dają bardzo smaczny napar o wyrafinowanym smaku i aromacie.
Liście: nefrytowozielone, skrupulatnie dobierane młode listki i pączki.
Aromat i smak: delikatny i świeży z subtelną nutką goryczy.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, ogród Yunshan.
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HERBATY PU ERH ZIELONE
20780

Green Pu Erh (Sheng)
Zielona odmiana herbaty Pu Erh z Yunnanu. Herbata Pu Erh pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia, reguluje trawienie,
orzeźwia.
Liście: duże, zrolowane.
Aromat i smak: delikatny i świeży z nutą goryczki.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, ogród Yunshan.

HERBATY ZIELONE - JAPONIA
Herbaciane ogrody położone są najwyżej do 700 m n.p.m. Ich uprawy skoncentrowane są głównie w centralnej i zachodniej
części wyspy Honsiu oraz w południowo – zachodnich rejonach wyspy Kiusiu. Najbardziej znane rejony produkujące herbatę
to prefektury: Saitama, Shizuoka, Mie, Kioto, Nara, Saga, Nagasaki, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki i Oita. Największym
producentem herbaty jest Shizuoka, która dostarcza na rynek ok. 40% całej produkcji w Japonii. Znaczna część tej produkcji
jest konsumowana na obszarze kraju. Prefektura Kagoshima dostarcza z kolei na rynek japoński ok. 20% całej produkcji herbaty.
W Japonii zieloną herbatę zwie się „o-cha”, a czarną -„ko-cha”.

810173

Organic Japan Gyokuro Yutaka
Gyokuro (po japońsku, oznacza „Szlachetne Krople Rosy“) to herbata najwyższej jakości, uważana za najlepszą zieloną herbatę
na świecie. Są to najwyższe gatunkowo liście krzewów herbacianych rosnących na najlepszej powulkanicznej japońskiej glebie.
Wytwarzana według kosztownej, ale niepowtarzalnej receptury. Aby słońce nie niszczyło garbników i teiny, w momencie
zawiązywania pączków, cała plantacja zostaje przykryta na około dwadzieścia dni matami bambusowymi, trzcinowymi
lub płachtami z materiału. Przytłumione światło sprawia, że maleńkie listki mają większą zawartość chlorofilu (co nadaje im
ciemniejszą barwę) oraz niższą zawartość taniny (dzięki czemu herbata zyskuje słodszy, subtelniejszy smak, pozbawiony niemal
zupełnie goryczy). Podczas zbiorów zrywane są jedynie najdelikatniejsze, najświeższe listki, ręcznie lub przy użyciu nożyc
automatycznych. Liście przewozi się jak najszybciej do fabryki, gdzie poddawane są działaniu pary wodnej przez około 30 sekund,
w celu utrwalenia zapachu i smaku oraz zatrzymania fermentacji. Dalej przedmuchuje się je gorącym powietrzem, po czym są
prasowane i suszone do chwili, gdy zostanie już tylko 30% pierwotnej wody. Kilkakrotne zwijanie nadaje liściom kształt cienkich,
ciemnozielonych igieł. Na koniec sortuje się je, aby usunąć ewentualne łodyżki i stare liście, po czym suszy ponownie. Herbata
wyśmienicie nadaje się do picia na specjalne okazje jako oczyszczający, orzeźwiający i dodający energii napój. Zielona japońska
herbata stymuluje pracę mózgu i układu nerwowego. W japońskiej tradycji jest zarezerwowana wyłącznie dla znakomitych gości.
Liście: mają kształt ciemnozielonych igiełek. Podczas zbiorów zrywane są jedynie najdelikatniejsze, najświeższe listki.
Aromat i smak: świeży, kwiatowy z lekko słodkawym posmakiem. Ma mocniejszy, bogatszy i mniej gorzki smak niż Sencha.
Wyczuwalny smak umami (uznawany za piąty smak, odpowiedzialny za wykrywanie białka – aminokwasu – kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: szmaragdowy.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

810217

Organic Japan Kabusecha Baisen

NEW

Kabusecha (po japońsku pochodzi od czasownika - „kabuseru“ - oznaczającego „przykrywanie“).
Sposób jej uprawy jest zbliżony do Senchy i Gyokuro. Krótko po pojawieniu się pączków, rośliny są zacieniane w 50% przez 7 dni,
by ograniczyć dostęp światła. Zacienianie trwa jednak krócej niż podczas uprawy herbaty do produkcji Gyokuro. Kabusecha to
„ekonomiczna“ alternatywa dla herbaty gyokuro, o zbliżonym smaku i właściwościach.
Liście: mają kształt ciemnozielonych igiełek. Podczas zbiorów zrywane są jedynie najświeższe listki.
Aromat i smak: niezapomniany, świeży z lekko słodkawym posmakiem, z nutą orzecha włoskiego oraz orzecha pekan. Wyczuwalny
smak umami (uznawany za piąty smak, odpowiedzialny za wykrywanie białka – aminokwasu - kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: złotożółty.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10172

Japan Shincha Iwai

NEW

Shincha, oznacza ”pierwszy wiosenny zbiór herbaty”. Znakomita herbata pochodząca z najwcześniejszych zbiorów (przełom
kwietnia i maja). Wczesnym rankiem w 88 dniu po Riishyun (około 4 lutego) - rozpoczęciu wiosny według kalendarza
księżycowego, następuje zbiór delikatniejszych herbat. Liście tej herbaty pochodzą z pierwszego wiosennego zbioru Gyokuro.
W Japonii wyznacznikiem przyjścia wiosny jest moment kwitnięcia wiśni. Kiedy zaczynają kwitnąć wiśnie jednocześnie pojawiają
się pierwsze listki herbaciane, którym błyskawicznie robi się zdjęcia i rozpoczyna się licytacja herbaty Shincha. Zbiór herbaty
w Japonii rozpoczyna się od najcieplejszej prefektury - Kagoshima i stopniowo przesuwa się na północ wyspy. Herbata
charakteryzuje się bardzo wabiącym aromatem. Shincha cieszy się uznaniem głównie za swój niezapomniany słodkawy aromat.
Dostępna jest tylko w ograniczonych ilościach.
Liście: ciemnozielone o kształcie idealnych igiełek.
Aromat i smak: harmonijny o nucie tropikalnych owoców. Delikatny, przyjemnie słodki smak określany jako smak umami
(uznawany za piąty smak, odpowiedzialny za wykrywanie białka - aminokwasu - kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).
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Japońska Sencha
Sencha (po japońsku dosłownie oznacza „herbata duszona”).
Samo słowo „sencha“ jest jakby synonimem zielonej herbaty. Listki w czasie produkcji są wielokrotnie zwijane i suszone, a zaraz
po zbiorze podlegają lekkiemu podduszeniu. Jest to najbardziej popularna herbata japońska o wielu jakościach, obecnie stanowi
80% wszystkich herbat wytwarzanych w Japonii. Pierwszy zbiór trwa od końca kwietnia do połowy maja. Przeprowadzany jest
z reguły nożycami mechanicznymi lub maszynowo, choć najwyższej jakości Sencha zrywana jest ręcznie. W niektórych rejonach
liście zbiera się co 45 dni, cztery razy do roku, ale najlepsze zbiory pochodzą z dwóch pierwszych zbiorów. Herbata z pierwszego
zbioru charakteryzuje się miękkim, subtelnym smakiem, z drugiego zbioru jest mocniejsza, zawiera więcej taniny, ponieważ liście
rozwijają się na mocniejszym słońcu. Liście poddawane są działaniu pary wodnej (15 - 20 sekund), przedmuchiwane gorącym
powietrzem, a następnie suszone i zwijane. Bardzo dobrze wpływa na trawienie. Szczególnie polecana po posiłkach. Katechiny
i taniny zawarte w Senchy mają silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu uwalniają wolne rodniki, przyczyniające się
do rozwoju nowotworów. Polifenole, do których należą katechiny, chronią także organizm przed wieloma schorzeniami
i spowalniają proces starzenia. Sencha polecana jest diabetykom, ponieważ zawiera goryczki, które zapobiegają wzrostowi
poziomu cukru we krwi, regulują wydzielanie żółci, pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie, nasilając przy tym procesy redukcji
tkanki tłuszczowej.

10174

Japan Tamaryokucha
Tamaryokucha, zwana guricha (po japońsku oznacza ”zwinięta zielona herbata”) jest najwyższej jakości herbatą należącą
do japońskich specjałów. Pijana jest przy uroczystych okazjach. Łagodniejsza w porównaniu do innych japońskich herbat.
Szmaragdowy napar tej herbaty wyróżnia nutka dymnego aromatu o lekko ostrym smaku. Proces zatrzymania utleniania
przebiega nad parą wodną, dzięki czemu w większym stopniu zatrzymane są witaminy i przeciwutleniacze w liściu.
Liście: ciemnozielone, drobne, spiralnie rolowane.
Aromat i smak: świeży i lekko owocowy z migdałowym posmakiem. Delikatny, przyjemnie słodki smak określany jako umami
(uznawany za piąty smak, odpowiedzialny za wykrywanie białka - aminokwasu - kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: jasnozielony, szmaragdowy.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10158

Japan Sencha Satsuma
Liście: lekko zwinięte.
Aromat i smak: wyrazisty, pełny, świeży o słodkim akcencie.
Kolor naparu: przejrzysty, zielonkawo-złoty.
Kraj pochodzenia: Japonia, prowincja Satsuma w zachodniej części prefektury Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10209

Japan Sencha Natsu
Liście: ciemnozielone o kształcie igiełek.
Aromat i smak: delikatny, przyjemnie słodki smak określany jako umami (uznawany za piąty smak, odpowiedzialny jest
za wykrywanie białka- aminokwasu - kwasu glutaminowego). Wyczuwalna słodko-mleczna nuta.
Kolor naparu: przejrzysty, zielonkawo-złoty.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu), region Minamikyushu Eicho.

10222

Japan Sencha Miyazaki

NEW

Liście: zwinięte na kształt igiełek.
Aromat i smak: świeży, miodowy, aksamitny o posmaku dojrzałych brzoskwiń. Wyczuwalny smak umami (uznawany za piąty
smak, odpowiedzialny jest za wykrywanie białka - aminokwasu - kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: przejrzysty, zielonkawy napar.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Miyazaki.

810216

Organic Japan Sencha Genji

NEW

Sencha, której nazwę zaczerpnięto z tytułu klasycznego dzieła literatury japońskiej autorstwa Murasaki Shikibu „Opowieść
o księciu Genji”.
Liście: świeże, regularne, lekko zwinięte.
Aromat i smak: harmonijny, delikatny, przyjemnie słodki przypominający cukier trzcinowy z nutą orzecha, z mlecznym
posmakiem. Wyczuwalny smak umami (uznawany za piąty smak, odpowiedzialny jest za wykrywanie białka - aminokwasu kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: przejrzysty, szmaragdowy.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10203

Japan Sencha Sky Dragon "Sencha Podniebny Smok"
Energia i siła tej herbaty pochodzi z porannej rosy, którą według starych legend wypijał Podniebny Smok (Dragon Sky).
Plantacja: położona na wysokości 700 - 1000 m n.p.m. w górnym biegu rzeki Abe w prefekturze Shizuoka.
Liście: świeże, lekko zwinięte.
Aromat i smak: harmonijny, lekko słodkawo-owocowy. Delikatny, przyjemnie słodki smak określany jako umami (uznawany
za piąty smak, odpowiedzialny jest za wykrywanie białka - aminokwasu - kwasu glutaminowego).
Kolor naparu: przejrzysty, szmaragdowy.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Shizuoka.
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10220
Japan Matcha Latte To Go
200g torebka

10219
15 sztuk po 2g (w pudełku)

10223
1 sztuka po 2g
860094
Organic Japan Super Premium
BIO Matcha Ten 30g puszka

Matcha smoothie

STOJAK PORCELANOWY NA
MIOTEŁKĘ (CHASEN) DO MATCHA
50052

błękitny

CHASEN BAMBUSOWA MIOTEŁKA
DO JAPAN MATCHA 80
50001

złożona z 80 bambusowych szczecin

Photo: AIYA Europe GmbH

ZESTAW MATCHA CHADO DO JAPOŃSKIEJ
SPROSZKOWANEJ HERBATY MATCHA
50287
Zestaw zawiera: puszkę herbaty BIO Matcha Izumi 30g,
łyżeczkę, czarkę i miotełkę, jest opakowany w ozdobne
papierowe pudełko.

CHAWAN CZARKA DO MATCHA KYOTO 0,3 L
50811

biała, ręcznie wykonana japońska czarka

CHASHAKU ŁYŻECZKA DO JAPAN MATCHA
50009
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bambusowa łyżeczka

10160

Japan Bancha Arashiyama
Herbata produkowana jesienią. Bancha charakteryzuje się zdecydowanym smakiem. To jedna z najpopularniejszych zielonych
herbat w Japonii. Pochodzi z tych samych krzewów herbacianych co Sencha, jednak zbiera się ją później - pod koniec sierpnia.
Grubsze liście zawierają mniej teiny i taniny, przez co dają słabszy napar, doskonale nadający się dla dzieci powyżej piątego
roku życia i osób starszych. Dzięki niskiej zawartości teiny idealna jako herbatka popołudniowa. Słowo Arashiyama oznacza
„niebezpieczne góry“ i jest ono nazwą pięknej górskiej miejscowości położonej nad brzegiem rzeki Oi.
Liście: duże, twardsze, grubiej żyłkowane niż Sencha wraz z szypułkami i miękkimi łodyżkami.
Aromat i smak: przyjemny, zdecydowany, lekko gorzki.
Kolor naparu: żółto-zielony.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10224

Japan Bancha Kagoshima Haru

NEW

Bancha to jedna z najpopularniejszych zielonych herbat w Japonii. Wyjątkowa herbata zbierana wczesną wiosną.
Plantacja: położona w regionie Chiran w prefekturze Kagoshima.
Liście: świeże, żywozielone, mniejsze niż klasycznej Banchy.
Aromat i smak: przyjemny, słodkawo-śmietankowy z aksamitną nutą miodu wielokwiatowego.
Kolor naparu: złotawo-żółty.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima, region Chiran (południowa część wyspy Kiusiu).

810218

Japan Matcha Genmaicha Enishi Organic

NEW

Ta wysokojakościowa genmaicha (z jap. oznacza „herbatę z brązowym ryżem”) to wyjątkowa, tradycyjna herbata japońska Sencha
z dodatkiem herbaty Matcha (uprawiane na wyspie Kiusiu). Prażony ryż pochodzi z prefektury Ishikawa, znanej z ekologicznie
czystego klimatu. Słowo Enishi przy nazwie oznacza więź i symbolizuje połączenie tych unikatowych składników.
Skład: herbata Sencha 49%, prażony ryż 49%, herbata Matcha 2%.
Liście: znakomitej jakościowo Senchy.
Aromat i smak: napar o przyjemnym słodkawym smaku pochodzącym od herbaty matcha oraz lekko orzechowym aromacie
prażonego ryżu.
Kolor naparu: złotawo-zielony.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10159

Japan Genmaicha Musashi
Genmaicha (po jap. oznacza „herbatę z brązowym ryżem”) to wyjątkowa, tradycyjna herbata japońska. Pierwotnie, herbata
ta była spożywana przez ubogie warstwy społeczeństwa, a ryż stanowił składnik dodawany w celu obniżenia jej ceny. Obecnie
Genmaicha stanowi jeden z rodzajów japońskiej herbaty spożywanej przez wszystkich. Idealna do picia o każdej porze dnia,
zwłaszcza do lekkich potraw. Nazwa tej herbaty zaczerpnięta została od imienia niepokonanego, wybitnego japońskiego
samuraja Musashi.
Liście: znakomitej jakościowo Senchy.
Aromat i smak: napar o przyjemnym słodkawym smaku kasztanów i orzechowym aromacie.
Kolor naparu: złotawo-zielony.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

HERBATA MATCHA (CZYT. MATCIA)
Zielona herbata Matcha stanowi jeden z najstarszych rodzajów japońskiej herbaty. Matcha używana jest głównie do tradycyjnej
japońskiej ceremonii cha-no-yu (droga herbaty). Produkuje się ją z najwyższej jakości herbaty, zbieranej wiosną, zwanej Tencha.
Herbaciane krzewy na 14 - 28 dni przed zbiorami przykrywa się trzcinowymi matami, chroniąc w ten sposób młode liście
przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Dzięki zacienieniu zwiększa się ilość chlorofilu w herbacie, który ulega
przekształceniu w katechinę, co owocuje specyficznym smakiem umami (umami uznawany za piąty smak, odpowiedzialny jest
za wykrywanie białka - aminokwasu - kwasu glutaminowego). Proces rozdrabniania herbaty na pył odbywa się w specjalnych
granitowych, ręcznie robionych żarnach. Herbata ta ma postać pudru o szmaragdowo-zielonym kolorze. O staranności
wytwarzania herbaty świadczy to, że mieli się zaledwie 30 gramów herbaty na godzinę. Po przyrządzeniu otrzymujemy napar
o dobrze zbalansowanym smaku, którego słodkość miesza się z lekką goryczą zielonej herbaty oraz świeżym aromacie.
Pijąc Matchę spożywamy całe liście zielonej herbaty najwyższej jakości, jednocześnie dostarczając organizmowi znacznie więcej
składników odżywczych (aminokwasów, antyoksydantów, witamin, minerałów oraz błonnika), niż podczas picia zwykłego naparu
z liści zielonej herbaty. Jeden kubek Matchy jest równowartością 10 kubków zielonej herbaty. Ma ona działanie uspokajające,
zmniejszające stres i niepokój, stabilizujące nastrój.
Sposób przygotowania: wsypać 0,5 łyżeczki proszku Matcha (1,75g) (lub ok. 1,5 chashaku - bambusowa łyżeczka do Matcha)
do miseczki (chawan) i dodać 75ml przegotowanej wody o temp. 70 - 80°C i ubijać bambusową miotełką (chasen) przez około
30 sekund.

860091

Organic Japan BIO Matcha Izumi 30g puszka
Matcha Izumi jest wyjątkową mieszanką wysokiej jakości japońskich herbat Matcha.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).
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10030

Japan Matcha Kotobuki 20g torebka
Jest idealna do przygotowania tradycyjnego napoju Matcha. Używana także jako składnik do gotowania, pieczenia, nowoczesnych
mieszanek.
Kraj pochodzenia: Japonia, uprawa: Kyushu, produkcja: Nishio w prefekturze Aichi.

10219

Japan Matcha Tsuki opakowanie 15x2g torebka

NEW

Jest idealna do przygotowania tradycyjnego napoju Matcha. Używana także jako składnik do gotowania, pieczenia, nowoczesnych
mieszanek.
Kraj pochodzenia: Japonia, uprawa: Kyushu, produkcja: Nishio w prefekturze Aichi.

10223

Japan Matcha Tsuki 2g torebka

NEW

Jest idealna do przygotowania tradycyjnego napoju Matcha. Używana także jako składnik do gotowania, pieczenia, nowoczesnych
mieszanek.
Kraj pochodzenia: Japonia, uprawa: Kyushu, produkcja: Nishio w prefekturze Aichi.

860094

Organic Japan Super Premium BIO Matcha Ten 30g puszka

NEW

Matcha Ten jest absolutnie najwyższej jakości organicznie uprawianą herbatą Matcha. Produkt ten jest dedykowany dla
prawdziwych koneserów i przewyższa wszelkie inne odmiany herbaty Matcha.
Nazwa Ten oznacza „niebo“ i reprezentuje osiągnięcie szczytu sztuki produkcji Matchy.
Kolor naparu: intensywnie zielony, szmaragdowy.
Smak: słodki, delikatny z lekko owocową nutą o posmaku lekko orzechów laskowych.
Kraj pochodzenia: Japonia, prefektura Kagoshima (południowa część wyspy Kiusiu).

10220

Japan Matcha Latte To Go 200g torebka

NEW

- gotowa mieszanka służąca do przygotowania Matcha Latte
Skład: cukier, sproszkowana zielona herbata Matcha (minimum 14% = 28g), emulgatory - pektyny.
Przygotowanie Matcha LATTE: 1 łyżkę Matcha Latte To Go ubić z 50 ml ciepłej wody. Dodać 250 ml gorącego, spienionego mleka
i wymieszać.
Przygotowanie Matcha SMOOTHIE: napełnić 250 ml szklankę kostkami lodu, dodać mleko sojowe i szczyptę wanilii. Dodać
2 łyżki Matcha Latte To Go i wymieszać w blenderze przez 30 sekund.
Kraj pochodzenia: Japonia.

HERBATY ZIELONE JAŚMINOWE - CHINY
10002

Jaśminowa z kwiatkami
Zielona herbata chińska z dodatkiem kwiatków jaśminu (min. 1%). Ulubiona herbata w Chinach.
Liście: lekko zrolowane, ciemnozielone.
Aromat i smak: delikatny i świeży z nutą jaśminu.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Hubei, powiat Enshi, ogród Maoba.

10103

China Jasmine
Bardzo wysokiej jakości, lekko prażona zielona herbata Chao Qing odmiany Mao Feng z pierwszego, wiosennego zbioru.
Uprawiana w ogrodzie Huling w prowincji Fujian. Aromatyzowana jaśminem w prowincji Guangxi, gdzie herbatę układa się
w stosach na przemian ze świeżymi kwiatami jaśminu na okres ok. 1 miesiąca. Potem kwiaty są oddzielane od herbaty. Wspaniale
łagodzi smak pikantnych potraw, jak również może być pita jako napar ułatwiający trawienie.
Liście: zrolowane.
Aromat i smak: subtelny i świeży z nutą jaśminu.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, powiat Fuding, ogród Huling.

HERBATY AROMATYZOWANE - RARYTASY OXALIS
HERBATY BIAŁE AROMATYZOWANE
21255

Aloes-Truskawka
Skład: biała herbata Shou Mei, kawałki jabłka, truskawek (min. 3%), aromat, płatki nagietka, aromat aloesowy (min. 1,8%).

21256

Brzoskwinia-Nektarynka
Skład: biała herbata Shou Mei, brzoskwinie (min. 21,3%) (brzoskwinie, mąka ryżowa), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy),
aromat nektarynki (min. 3,8%), płatki bławatka.

21268

Mantra
Skład: białe herbaty: Shou Mei i Pai Mu Tan, jagody goji, skórka granatu, naturalny aromat słodkich moreli i białych winogron,
białe herbaty: Pu Erh Moonlight i Snow Buds, herbata zielona White Monkey, płatki bławatka. Zawiera siarczany.
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21276

Młode Wino

NEW

Skład: biała herbata White Downy, rodzynki (min. 18%) (rodzynki, olej słonecznikowy), aromat mrożonego wina (min. 4%),
płatki: róży, nagietka i bławatka.

21224

Nektar Bogów
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan, Snow Buds (min. 60%), herbata zielona China Bancha, kawałki białej czekolady
(cukier, tłuszcz roślinny, mleko odtłuszczone, laktoza, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku, syrop glukozowy, szelak),
żółte pączki róży, plasterki truskawek (min. 4,8%), aromat, kwiatki lawendy, ostu i nagietka.

21253

Perła Karaibów
Skład: biała herbata Shou Mei (min. 57,6%), kawałki ananasa (ananas, cukier, konserwant - dwutlenek siarki), mango (mango,
cukier, stabilizator - chlorek wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), owoce berberysu, aromat, płatki ślazu dzikiego.
Zawiera siarczany.

21266

Shanghai Iced Tea
Skład: biała herbata Shou Mei, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki jabłka, aromat, marakuja, płatki Echinacei
(jeżówki), słonecznika oraz bławatka.

HERBATY BIAŁE Z ZIELONYMI AROMATYZOWANE
21271

Lazurowe Wybrzeże
Skład: biała herbata Shou Mei (min. 48,4%), zielona herbata Sencha (min. 30,2%), plasterki cytryny, kryształki cukru, naturalny
aromat ogórkowy (min. 4,7%), trawa cytrynowa.

21267

Soczysta Malina
Skład: biała herbata Shou Mei, zielona herbata Ceylon Sencha, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czerwone porzeczki,
aromat, maliny (min. 2,4%).

10100

Anielska Żurawina
Skład: zielona herbata Sencha, biała herbata Snow Buds, żurawina (min.10,5%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat,
płatki róży i prawoślazu lekarskiego.

10518

Anielskie Łąki
Skład: zielona herbata Sencha, biała herbata Snow Buds, ginkgo biloba (miłorząb japoński), papaja (papaja, cukier, stabilizator
- chlorek wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), kawałki ananasa (ananas, cukier, konserwant - dwutlenek siarki),
aromat, truskawki, płatki róży, maliny, płatki prawoślazu lekarskiego. Zawiera siarczany.

10532

Herbata Cesarzy
Skład: zielone herbaty: Sweet Flower, Yunnan Green, Formosa Gunpowder i Phoenix Eyes, biała herbata Snow Buds, kardamon,
aromat, drzewo sandałowe, kurkuma, chryzantema, jaśmin, osmantus, liście curry.

21237

Imbir i Cytryna Ice Tea
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan i Snow Buds (min. 61%), zielona herbata China Bancha, imbir (min. 6%), trawa
cytrynowa (min. 4,6%), kwiatki pomarańczy, naturalny aromat.

10558

Jedwabny Szlak
Skład: biała herbata Shou Mei, morele (morele, mąka ryżowa), białe herbaty: Pai Mu Tan i Snow Buds, zielona herbata China
Bancha, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), naturalny aromat, kwiatki piwonii, jaśminu i brzoskwini, liście bambusa,
kombucha.

10531

Ósmy Cud Świata
Skład: zielone herbaty: Sencha, Formosa Gunpowder, En Shi Yu Lu i Jade Rings, żółta herbata Huang Xiao, biała herbata Shou
Mei, kawałki jabłek, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), aromat, kwiatki brzoskwini, pestki granatu.

21228

Płatek Śniegu
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan, Snow Buds, zielona herbata China Bancha, kokos, skórka pomarańczy, naturalny
aromat, rumian rzymski, goździki, cynamon.

21243

Soczyste Winogrona
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan i Snow Buds, zielona herbata China Bancha, rodzynki (min. 13%) (rodzynki, olej
słonecznikowy, konserwant - dwutlenek siarki), kawałki ananasa (ananas, cukier), naturalny aromat winogron, kwiatki jaśminu.
Zawiera siarczany.

10580

Źródło Życia
Skład: zielona herbata Sencha, papaja (papaja, cukier, konserwant - dwutlenek siarki), zielona herbata Formosa Gunpowder,
brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), zielone herbaty: En Shi Yu Lu i Jade Rings, żółta herbata Huang Xiao, biała herbata Shou
Mei, plasterki cytryny, naturalny aromat, kwiatki nagietka, kawałki kiwi. Zawiera siarczany.
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10598

U Niebios Bram
Skład: zielone herbaty: China Sencha i En Shi Yu Lu, herbata Formosa Oolong, biała herbata Pai Mu Tan, naturalny aromat,
zielona herbata Phoenix Eyes, osmantus, kwiatki brzoskwini i chryzantemy, pączki róży.

HERBATY AROMATYZOWANE ZIELONE
10095

Ananasowa
Skład: zielona herbata Sencha, ananas (min. 10%) (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), kawałki melona
(melon, cukier), aromat, kwiatki słonecznika.

10662

Delicje
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, kakao, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacz
smaku) (min. 10%), skórki pomarańczy (min. 9%), aromat, płatki nagietka.

10078

Dirty Dancing
Skład: zielona herbata Sencha, aromat, jagody, żurawina (żurawina, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, koncentrat
czarnego bzu, olej słonecznikowy), lekki afrodyzjak Muira Puama (łodyga lirosma ovata - UWAGA! ma wygląd małych jasnych
patyczków), pączki róży, płatki bławatka, truskawki, kwiatki róży i stokrotki.

10554

Feng - Shui
Skład: zielona herbata Sencha, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), zielona herbata chińska jaśminowa z kwiatkami,
naturalny aromat, kwiatki piwonii, pędy bambusa, kwiatki jaśminu, drzewo sandałowe, kurkuma, kwiatki brzoskwini, liście
bambusa.

10507

Gejsza
Skład: zielone herbaty: chińska Sencha, chińska Bancha i chińska Kukicha, ziarno sezamowe, pędy bambusa, cytryniec chiński
(Schisandra chinensis), kawałki imbiru, płatki róży, aromat.

10721

Gobi
Skład: zielona herbata Sencha, daktyle (daktyle, mąka ryżowa), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy),
aromat, kwiatki opuncji (min. 1,8%), kawałki drzewa sandałowego, liście aloesu, aromat opuncji (min. 0,9%).

10746

Pomarańczowa Energia
Skład: zielone herbaty: Ceylon, chińska Sencha, skórki pomarańczy (min. 8,7%), mango (mango, cukier, stabilizator – chlorek
wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), naturalny aromat guawy (min. 1,1%), płatki bławatka.

10530

Gruszka z Przyprawami
Skład: zielona herbata Sencha, przyprawy (min. 13%) (lukrecja, kardamon, anyż gwiazdkowy, czerwony pieprz), kawałki: gruszki
(min. 7,7%), fig (figi, mąka ryżowa), kawałki jabłka, kwiatki piwonii, aromat, kwiatki nagietka.

10723

Gunpowder Goji
Skład: zielona herbata Gunpowder, owoce goji (min. 7,8%), aromat, skórka pomarańczy, liście aloesu, kawałki żeńszenia
(min. 0,8%). Zawiera siarczany.

10588

Gunpowder Rose
Skład: zielona herbata Gunpowder, aromat, wiśnie (min. 1,4%), płatki róży (min. 1,3%).

10671

Havana

NEW

Skład: zielona herbata Sencha, gruszki, cynamon, aromat, wiśnie, kwiaty rumianku, nagietka, maliny.

10665

Flamenco Ice Tea
Skład: zielona herbata Sencha (min. 41%), czerwona porzeczka (min. 4,2%), jabłko (min. 4,2%), aromat, mięta nana, trawa
cytrynowa.

10669

Jagoda i Jaśmin

NEW

Skład: zielone herbaty: koreańska Daejak, chińskie: En Shi Yu Lu, Sencha, czarny bez, naturalny aromat, jagody (min. 3%), kwiatki
jaśminu (min. 2%), płatki bławatka.

10561

Jak w Niebie
Skład: zielona herbata Sencha, melisa lekarska (min. 9,3%), papaja (papaja, cukier, stabilizator – dwutlenek siarki), plasterki
pomarańczy (min. 4,7%), aromat, kwiatki dziewanny i pomarańczy (min. 0,9%). Zawiera siarczany.

10094

Japoński Rarytas
Skład: chińskie zielone herbaty: Sencha i Bancha, japońska zielona herbata Genmaicha Musashi, ananas (ananas, cukier, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), papaja (papaja, stabilizator – chlorek wapnia), kawałki mango, kawałki imbiru i kardamonu,
pędy bambusa (min. 3,7%), kawałki kokosa, aromat, pączki i płatki róży.
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10519

Kaktusowa Sencha
Skład: zielona herbata Sencha, aromat opuncji (min. 3,5%), trawa cytrynowa, kwiatki pomarańczy.

10500

Kaktusowa z Miętą
Skład: zielona herbata Sencha, mięta nana (min. 3,4%), kwiatki opuncji (min. 3,4%), aromat.

10555

Księżycowa
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki kokosa, aromat, kuleczki cukrowe (cukier, mąka pszenna, skrobia ryżowa, maltodekstryna,
srebrny barwnik), cynamon, liście drzewa oliwkowego, kwiatki prawoślazu lekarskiego, pestki granatu, kwiatki rumianu
rzymskiego, kawałki wanilii, kwiatki lawendy i szafranu.

10553

Kubański Blues
Skład: zielona herbata Sencha, kryształki cukru, mięta pieprzowa, aromat Mojito, skórki limonki, kwiatki nagietka, ostu i kocanki
piaskowej. Nazwa aromatu zaczerpnięta z Mojito (czyt. mohito), koktajl alkoholowy pochodzenia kubańskiego na bazie białego
rumu o orzeźwiającym, słodko-kwaśno-miętowym smaku.

10050

Leśne Owoce
Skład: zielona herbata Sencha, żurawina (żurawina, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, koncentrat czarnego bzu,
olej słonecznikowy), borówka czerwona, owoce czarnego bzu, aromat, maliny, jeżówka purpurowa.

10597

Leśny Elf
Skład: zielona herbata Sencha, aronia, żurawina (żurawina, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, koncentrat czarnego
bzu, olej słonecznikowy), dzika róża, aromat, jeżyny, jagody, czerwone porzeczki, kwiatki prawoślazu lekarskiego, truskawki.

10590

Limonka i Aloes Ice Tea
Skład: zielona herbata Sencha (min. 78%), plasterki cytryny, melisa, mięta nana, płatki słonecznika, aromat limonki (min. 1,8%),
aromat, liście aloesu (min. 0,1%).

10722

Łzy Smoka
Skład: zielona herbata Gunpowder, ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, kawałki truskawek,
kwiatki kocanki piaskowej, płatki bławatka.

10021

Madame Butterfly
Skład: zielona herbata Sencha, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), kwiatki słonecznika, aromat.

10575

Malinowy Król
Skład: zielona herbata Sencha, dzika róża, mięta pieprzowa (min. 5,1%), aromat, maliny (min. 3,3%), kwiatki słonecznika
i prawoślazu lekarskiego.

10086

Mały Budda
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), papaja (papaja,
cukier, stabilizator – chlorek wapnia), lukrecja, drzewo sandałowe, owoce drzewa pieprzowego, aromat, kwiatki rumianku.

10755

Moc Aloesu (Wellness)
Skład: zielona herbata Sencha, rokitnik, ananas, morele, skórka z cytryny, werbena cytrynowa, płatki nagietka, aromat, kwiatki
ostu, liście aloesu (min. 0,1%).

10537

Moc Combucha (Wellness)
Skład: zielona herbata Sencha, morele (morele, mąka ryżowa), kawałki marchewki, kwiatki brzoskwini, aromat, combucha
(min. 0,5%).

10526

Moc Ginkgo (Wellnesss)
Skład: zielona herbata Sencha, jeżyny, ginkgo biloba (miłorząb japoński) (min. 7,5%), owoce i kwiatki czarnego bzu, maliny,
aromat, pączki róży.

10730

Moc Granatu
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki granatu (min. 10,3%), trawa cytrynowa, kwiatki granatu (min. 3,8%), aromat.

10525

Mogo Mogo
Skład: zielona herbata Sencha, mango (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy),
kawałki banana (banan, miód, cukier, aromat bananowy, olej kokosowy), kawałki melona, aromat, liście passiflory, kwiatki
słonecznika, płatki bławatka.

10587

Mona Lisa
Skład: zielona herbata Sencha i Chun Mee, kawałki jabłka, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), aromat, maliny, płatki
nagietka.
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10523

Pattaya
Skład: zielona herbata Sencha, plasterki cytryny (min. 14,1%), aromat, trawa cytrynowa (min. 2,8%), kwiatki kocanki piaskowej,
kwiatki nagietka. Pattaya to miasto w Tajlandii.

10720

Pieprz i Wanilia
Skład: zielona herbata Sencha, ananas (min. 11,1%) (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, biały
pieprz (min. 2,1%), kawałki lasek wanilii, płatki bławatka.

10556

Pigwa - Cytryna
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), plasterki cytryny
(min. 5,9%), naturalny aromat pigwy (min. 2,8%), dziewanna, naturalny aromat, kwiatki pomarańczy, mirt cytrynowy, marakuja,
kiwi, płatki bławatka.

10524

Pikantny Romans
Skład: zielona herbata Sencha, czerwony i biały pieprz, czerwona porzeczka, aromat, kawałki kandyzowanego imbiru, truskawki,
maliny.

10619

Pranayama
Skład: zielona herbata Sencha, żurawina (min. 15,2%) (żurawina, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, koncentrat
czarnego bzu, olej słonecznikowy), skórki grejpfruta (min. 3,3%), aromat, kwiatki brzoskwini, maliny, kwiatki kocanki piaskowej,
płatki bławatka.
Nazwa zaczerpnięta z jogi oddechu. „Prana” znaczy oddech, życie, witalność, energia lub siła. „Ayama” oznacza rozciągnięcie,
koncentrację.

10663

Primavera
Skład: zielona herbata jaśminowa (min. 78,4%), mango (min. 15%) (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, mięta nana.

10079

Romantyczny Wieczór
Skład: zielona herbata Sencha, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), suszone śliwki (śliwki, olej roślinny), kawałki kokosa,
kawałki jabłka, aromat, cynamon, anyż gwiazdkowy, kwiatki rumianku, płatki bławatka.

10097

Sakura
Skład: zielone herbaty Sencha i jaśminowa z kwiatkami, wiśnie (wiśnie, cukier, olej słonecznikowy), dzika róża, aromat, kwiatki
jaśminu, piwonii i róży.

10013

Sencha Earl Green
Skład: zielona herbata Sencha, płatki bławatka, olejek bergamotowy.

10757

Szeherezada
Skład: zielona herbata Ceylon Sencha, rodzynki, kuleczki cukru, daktyle, figi, aromat, goździki, kokos, migdały, czerwone owoce
drzewa pieprzowego, kwiatki ślazu, lipy i piwonii. Zawiera gluten i migdały.

10022

Świąteczna
Skład: zielona herbata Sencha, skórki pomarańczy, kawałki orzechów brazylijskich, aromat, goździki, płatki róży, kardamon.

10586

Tropicana
Skład: zielona herbata Chun Mee, ananas (ananas, cukier, konserwant – dwutlenek siarki), papaja i brzoskwinie (brzoskwinie,
mąka ryżowa), aromat, płatki róży, maliny. Zawiera siarczany.

10527

Truskawki w Szampanie
Skład: zielona herbata Sencha, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), duże plasterki truskawek (min. 6,1%), pączki róży,
aromat, kwiatki lawendy, aromat szampana (min. 0,5%).

10670

Truskawkowa Moc

NEW

Skład: herbata zielona Sencha, skórka cytryny, aromat koktajlu Strawberry Daiquiri (min. 3%), truskawki (min. 3%), mięta
pieprzowa.

10066

Tuareg - Miętowa
Skład: zielona herbata Gunpowder, mięta nana. Bez dodatku aromatu.

10557

Zielone Wzgórza
Skład: zielona herbata Sencha, rodzynki (rodzynki, olej roślinny), żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), czarny bez,
jagody goji (min. 2,7%), aromat acai (min. 1,7%), kwiatki róży i wrzosu, maliny, borówka amerykańska. Zawiera siarczany.

10064

Żeńszeniowo - Imbirowa
Skład: zielona herbata Sencha, kawałki żeńszenia (min. 2,2%), skórki pomarańczy, aromat, kawałki imbiru (min. 1,1%), kwiatki
pomarańczy.
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HERBATY ŻÓŁTE
Herbata żółta jest nazywana „herbatą cesarską”, ponieważ zarezerwowana była przez wiele setek lat jedynie dla dworu
cesarskiego oraz dla potrzeb niektórych ceremonii religijnych. Ten rodzaj herbaty produkowany jest tylko w Chinach, w bardzo
małych ilościach, dlatego bywa obiektem poszukiwań koneserów z całego świata, osiąga też bardzo wysokie ceny na rynku.
Herbaty żółte zalicza się do herbat lekko oksydowanych. Liście poddaje się procesowi men dui, w którym ulegają fermentacji
nieenzymatycznej przez okres siedmiu dni. Herbata ta pochodzi oryginalnie z chińskich prowincji Anhui, Syczuanu i Hunan.

CHINY
21283

Yellow Tea Huang Xiao Tea
Ta rzadko spotykana żółta herbata znana jest od czasów dynastii Ming i Qing. Mówi się, że metoda jej produkcji zaginęła i została
odkryta na nowo w latach 70 XX wieku (od tego czasu wygrywa wiele liczących się konkursów dotyczących jakości herbaty, jak
np. China’s Tea Cup w 1999 roku). Herbatę tę można zaparzać trzykrotnie.
Kolor naparu: słomkowy o bladoróżowym odcieniu.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Anhui, ogród Huoshan.

HERBATY BIAŁE
Ten rodzaj herbaty wytwarzany jest głównie w Chinach. O jej wyjątkowości może również świadczyć sposób przeprowadzania
zbiorów, które odbywają się wczesną wiosną, gdy roślina budzi się ze snu zimowego. Uzyskuje się ją wyłącznie z pąków liści.
Obróbka jest bardzo prosta, zwraca się uwagę na to, aby nie uszkodzić delikatnych i młodych pędów, dlatego poddaje się je
jedynie procesowi więdnięcia i suszenia, natomiast nie praży się ich ani nie zwija. Proces więdnięcia trwa bardzo długo, dlatego
oksydacja zachodzi w niewielkim stopniu (nie jest przyspieszana przez zwijanie czy intensywne mieszanie). Liście po przejściu
przez etap suszenia w warunkach naturalnych mają srebrny odcień, widoczne są delikatne włoski (tzw. silver tips). Herbaty
białe dzieli się na tzw. pąkowe (nie zawierają rozwiniętych liści) oraz liściowe (zawierają pąk i 2 - 3 rozwinięte listki). Ponieważ
pąki nadają suchej herbacie szarobiały kolor, tę grupę herbat nazywa się „białymi”. Chińczycy nazywają białe herbaty „lekko
fermentowanymi, a mocno zwiędniętymi” (qing faxiao, zhong weidiao).

CHINY
21216

Yin Zhen "Srebrna Igła" (czyt. jinzen)
Liście: suchy liść tej herbaty jest obrazem perfekcji chińskiego herbatyzmu. Srebrne, gęsto owłosione pączki liścia o kształcie
małych grubych igiełek dają napar z niesamowicie lekkim aromatem i subtelnym smakiem. Yin Zhen produkuje się wyłącznie
ze zbieranych wiosną pąków liściowych odmiany krzewu herbacianego „da bai“, czyli „wielka biel”. Jej skład stanowią tylko młode,
nierozwinięte pączki (white tips) o srebrnawym odcieniu, które po ręcznym zerwaniu są natychmiast poddawane więdnięciu
i suszeniu naturalnymi metodami. Dzięki obecności jedynie pączków, herbata ta posiada najwięcej właściwości, które odnoszą
się do herbat białych.
Aromat i smak: Yin Zhen jest herbatą lekko pobudzającą. Dobrze przygotowana ma gładki, niemalże eteryczny smak, czasami
przypominający gruszki oraz śmietanę lub owoce lichee.
Kolor naparu: bladosłomkowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Guangxi, ogród Linyun.

21217

Shou Mei "Długowieczne Brwi"
Liście: herbatę tę nazwano “długowieczne brwi” ze względu na kształt rdzawych listków i srebrnych pączków.
Aromat i smak: bogaty w smaku napar z nutą aromatu wanilii i bambusa.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, ogród Huling.

21202

Pai Mu Tan White "Biała Piwonia"
Chińska biała herbata produkowana w niewielkich ilościach w południowo-wschodniej części prowincji Fujian.
Aromat i smak: daje klarowny napar o świeżym aromacie i gładkim, aksamitnym smaku. Najlepiej pić ją po posiłkach lub jako
lekką herbatę popołudniową.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, ogród Huling.

21210

China Snow Buds "Śnieżne Pączki"
Rarytas ręcznie zbierany w bardzo niewielkich ilościach na zboczach wysokich szczytów górskich.
Liście: razem z pączkami są pokryte srebrnym pyłem, typowym dla białych herbat.
Aromat i smak: napar oddaje delikatny smak i aromat prażonych ziaren oraz pieczonych słodkich ziemniaków.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, ogród Yushan.
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21212

Jasmine Dragon Phoenix Pearls "Jaśminowe Smocze Perły”
Ta nadzwyczajna herbata redukuje napięcie, stresy, reguluje krążenie krwi oraz obniża cholesterol.
Liście: najwyższej jakości liście i koniuszki listków (tips) są ręcznie zwijane w drobne perełki oraz aromatyzowane świeżo
zebranymi kwiatami jaśminu. Po przejściu zapachem jaśminu, kwiaty są zbierane, zostawiając wyśmienity aromat.
Aromat i smak: delikatny, jaśminowy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, ogród Huling.

21275

White Downy

NEW

Chińska biała herbata wysokiej jakości. Do jej produkcji wykorzystywane są najmłodsze wiosenne, ręcznie zbierane listki
z krzewów herbacianych.
Liście: regularnie zwinięte ciemnozielone z domieszką nierozwiniętych pączków (white tips) o srebrnawym odcieniu.
Aromat i smak: łagodny kwiatowy, lekko słodkawy o posmaku miodu wielokwiatowego.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, ogród Yunshan.

21263

White Pu Erh King
Ta unikalna herbata, typu Pu Erh wytwarzana jest tradycyjną, ręczną metodą.
Liście: puszyste, srebrno-złote zbierane wcześnie rano (nie później niż do godziny 9:00), kiedy plantacja pokryta jest jeszcze rosą.
Tuż po zbiorze herbata jest natychmiast magazynowana, nie musi ona leżeć na słońcu - suszy się ją naturalnie.
Aromat i smak: łagodny, słodkawy w smaku, z nutą nektarynki.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, powiat Simao, ogród Jingmai.

21274

Nepal Pai Mu Tan First Flush

NEW

Ta unikalna herbata uprawiana jest przez farmera na małej plantacji położonej w regionie Sindhupalchowk, pochodzi z pierwszego
wiosennego zbioru (First Flush). W procesie produkcyjnym udział maszyn jest obniżony.
Liście: zielonkawe, duże, regularne, lekko zwinięte.
Aromat i smak: pełny, długo utrzymujący się aromat o posmaku rodzynek.
Kraj pochodzenia: Nepal.

21274
Nepal Pai Mu Tan First Flush

21275
White Downy

HERBATY BIAŁE AROMATYZOWANE
21268

Herbata biała aromatyzowana Mantra
Skład: herbaty białe: Shou Mei i Pai Mu Tan, jagody goji (jagody goji, konserwant - dwutlenek siarki), skórka granatu, naturalny
aromat słodkich moreli i białych winogron, białe herbaty: Pu Erh Moonlight i Snow Buds, zielona herbata White Monkey, płatki
bławatka. Zawiera siarczany.

21276

Herbata biała aromatyzowana Młode Wino

NEW

Skład: biała herbata White Downy, rodzynki (min. 18%)(rodzynki, olej słonecznikowy), aromat mrożonego wina (min. 4%), płatki:
róży, nagietka i bławatka.

21255

Herbata biała aromatyzowana Aloes-Truskawka
Skład: biała herbata Shou Mei, kawałki jabłka, truskawek (min. 3%), aromat, płatki nagietka, aromat aloesowy (min. 1,8%).

21256

Herbata biała aromatyzowana Brzoskwinia-Nektarynka
Skład: biała herbata Shou Mei, brzoskwinie (min. 21,3%) (brzoskwinie, mąka ryżowa), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy),
aromat nektarynki (min. 3,8%), płatki bławatka.

21224

Herbata biała aromatyzowana Nektar Bogów
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan, Snow Buds, (min. 60%), zielona herbata China Bancha, kawałki białej czekolady
(cukier, tłuszcz roślinny, mleko odtłuszczone, laktoza, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku, syrop glukozowy, szelak),
żółte pączki róży, plasterki truskawek (min. 4,8%), aromat, kwiatki lawendy, ostu i nagietka.

32

21253

Herbata biała aromatyzowana Perła Karaibów
Skład: biała herbata Shou Mei (min. 57,6%), kawałki ananasa (ananas, cukier, konserwant - dwutlenek siarki), mango (mango,
cukier, stabilizator - chlorek wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), owoce berberysu, aromat, płatki ślazu dzikiego.

21267

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Soczysta Malina
Skład: biała herbata Shou Mei, zielona herbata Cejlon Sencha, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czerwone porzeczki,
aromat, maliny (min. 2,4%).

10100

Herbata zielona z białą aromatyzowana Anielska Żurawina
Skład: zielona herbata Sencha, biała herbata Snow Buds, żurawina (min. 10,5%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat,
płatki róży i prawoślazu lekarskiego.

10518

Herbata zielona z białą aromatyzowana Anielskie Łąki
Skład: zielona herbata Sencha, biała herbata Snow Buds, ginkgo biloba (miłorząb japoński), papaja (papaja, cukier, stabilizator
- chlorek wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), kawałki ananasa (ananas, cukier, konserwant - dwutlenek siarki),
aromat, truskawki, płatki róży, maliny, płatki prawoślazu lekarskiego. Zawiera siarczany.

10532

Herbata zielona z białą aromatyzowana Herbata Cesarzy
Skład: zielone herbaty: Sweet Flower, Yunnan Green, Formosa Gunpowder i Phoenix Eyes, biała herbata Snow Buds, kardamon,
aromat, drzewo sandałowe, kurkuma, chryzantema, jaśmin, osmantus, liście curry.

21237

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Imbir i Cytryna Ice Tea
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan i Snow Buds (min. 61%), zielona herbata China Bancha, imbir (min. 6%), trawa
cytrynowa (min. 4,6%), kwiatki pomarańczy, naturalny aromat.

10558

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Jedwabny Szlak
Skład: biała herbata Shou Mei, morele (morele, mąka ryżowa), białe herbaty: Pai Mu Tan i Snow Buds, zielona herbata China
Bancha, brzoskwinie, naturalny aromat, kwiatki piwonii, jaśminu i brzoskwini, liście bambusa, kombucha.

10531

Herbata zielona z białą aromatyzowana Ósmy Cud Świata
Skład: zielone herbaty: Sencha, Formosa Gunpowder, En Shi Yu Lu i Jade Rings, żółta herbata Huang Xiao, biała herbata Shou
Mei, kawałki jabłek, brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), aromat, kwiatki brzoskwini, pestki granatu.

21228

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Płatek Śniegu
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan, Snow Buds, zielona herbata China Bancha, kokos, skórka pomarańczy, naturalny
aromat, rumian rzymski, goździki, cynamon.

21271

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Lazurowe Wybrzeże
Skład: biała herbata Shou Mei (min. 48,4%), zielona herbata China Sencha (min. 30,2%), plasterki cytryny, kryształki cukru,
naturalny aromat ogórka (min. 4,7%), trawa cytrynowa.

21243

Herbata biała z zieloną aromatyzowana Soczyste Winogrona
Skład: białe herbaty: Shou Mei, Pai Mu Tan i Snow Buds, zielona herbata China Bancha, rodzynki (min. 13%) (rodzynki, olej
słonecznikowy, kawałki ananasa (ananas, cukier, konserwant - dwutlenek siarki), naturalny aromat winogron, kwiatki jaśminu.
Zawiera siarczany.

10580

Herbata zielona z białą aromatyzowana Źródło Życia
Skład: zielona herbata Sencha, papaja (papaja, cukier, konserwant - dwutlenek siarki), zielona herbata Formosa Gunpowder,
brzoskwinie (brzoskwinie, mąka ryżowa), zielone herbaty: En Shi Yu Lu i Jade Rings, żółta herbata Huang Xiao, biała herbata Shou
Mei, plasterki cytryny, naturalny aromat, kwiatki nagietka, kawałki kiwi. Zawiera siarczany.

10598

Herbata zielona z białą aromatyzowana U Niebios Bram
Skład: zielone herbaty: China Sencha i En Shi Yu Lu, herbata Formosa Oolong, biała herbata Pai Mu Tan, naturalny aromat,
zielona herbata Phoenix Eyes, osmantus, kwiatki brzoskwini i chryzantemy, pączki róży.

21255
Aloes-Truskawka

21237
Imbir i Cytryna Ice Tea

21271
Lazurowe Wybrzeże
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HERBATY BIAŁE „KWITNĄCE”
Herbata „kwitnąca” to ręcznie zwijana w kulkę herbata biała z dodatkiem kwiatów jaśminu, chryzantemy, lilii lub amarantusa.
Delikatne listki tej herbaty pozostawione są po zbiorze do zwiędnięcia, następnie są suszone i poddawane parze wodnej.
Ten proces ułatwia osiągnięcie sprężystości liści niezbędnej do ręcznego zwijania. Piękna artystycznie, a zarazem delikatna
w smaku. Kraj uprawy herbaty: Chiny, północna część prowincji Fujian, ogród Huling.
Półkilogramowe opakowanie zawiera około 55 - 65 kuleczek (1sztuka = 5 - 7g).

21242

Ai Xing Feng Xian "Kochające Serce"
Biała herbata zwinięta na kształt serca z kwiatami jaśminu, amarantusem i lilią. Po zaparzeniu zielone listki stopniowo rozwijają
się, aby ujawnić zaskakująco piękny kwiat lilii otoczony kwiatami amarantusa oraz jaśminu. Kwiaty te uwalniają do naparu swój
niezapomniany aksamitny aromat.

121242

Ai Xing Feng Xian "Kochające Serce" 1szt.

21251

Man Tian Xian Tao "Sekretne Kwiaty"
Biała herbata ręcznie zwinięta na kształt kulki. Po zaparzeniu listki, pochodzące z odmiany Da Hao, stopniowo rozwijają się,
aby ukazać kwiaty amarantusa ukoronowane kwiatami jaśminu. Kwiaty te uwalniają do naparu swoją niezapomnianą słodycz.

121251

Man Tian Xian Tao "Sekretne Kwiaty" 1szt.

21250

Herbata biała Bai He Xian Zi "Niebiańska Lilia"
Biała herbata ręcznie zwinięta na kształt kulki. Po zaparzeniu listki stopniowo rozwijają się, aby ukazać czerwony kwiat
amarantusa połączony z kwiatami jaśminu i lilii. Kwiaty te uwalniają do naparu swój niezapomniany aksamitny aromat.

121250

Herbata biała Bai He Xian Zi "Niebiańska Lilia" 1szt.

21232

He Jia Huan Le "Rodzinna Fortuna"
Biała herbata ręcznie zwinięta na kształt kulki. Po zaparzeniu listki stopniowo rozwijają się, aby ukazać przepiękny pomarańczowy
kwiat lilii otoczony wieńcem białych kwiatków jaśminu. Wyjątkowe połączenie delikatnego smaku białej herbaty z nutką
miodowej słodkości.

121232
21231

He Jia Huan Le "Rodzinna Fortuna" 1szt.
Xu Ri Dong Sheng "Wschodzące Słońce"
Biała herbata ręcznie zwinięta na kształt kulki. Po zaparzeniu listki stopniowo rozwijają się, aby ukazać swoje piękno ukryte
w kwiecie amarantusa i lilii. Doskonały napar o świeżym aromacie.

121231

Xu Ri Dong Sheng "Wschodzące Słońce" 1szt.

21250
Bai He Xian Zi
„Niebiańska Lilia“

21251
Man Tian Xian Tao
„Sekretne Kwiaty“

21232
He Jia Huan Le
„Rodzinna Fortuna“
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21242
Ai Xing Feng Xian
„Kochające Serce“

21231
Xu Ri Dong Sheng
„Wschodzące Słońce“

ZESTAWY HERBAT “KWITNĄCYCH”

ZESTAW ASTERIA BIAŁY
52001

4x herbata kwitnąca

Białe pudełko ozdobne z 4 chińskimi
herbatami kwitnącymi:
Bai He Xian Zi „Niebiańska Lilia“,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty“,
Xu Ri Dong Sheng „Wschodzące Słońce“,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“.

ZESTAW ASTERIA ŻÓŁTY
52002

4x herbata kwitnąca

Żółte pudełko ozdobne z 4 chińskimi
herbatami kwitnącymi:
Bai He Xian Zi „Niebiańska Lilia“,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty“,
Xu Ri Dong Sheng „Wschodzące Słońce“,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“.

Zestaw ASTERIA CZERWONY
52003

4x herbata kwitnąca

Czerwone pudełko ozdobne z 4 chińskimi
herbatami kwitnącymi:
Bai He Xian Zi „Niebiańska Lilia“,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty“,
Xu Ri Dong Sheng „Wschodzące Słońce“,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“.

ZESTAW ASTERIA ZIELONY
52004

4x herbata kwitnąca

Zielone pudełko ozdobne z 4 chińskimi
herbatami kwitnącymi:
Bai He Xian Zi „Niebiańska Lilia“,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty“,
Xu Ri Dong Sheng „Wschodzące Słońce“,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“.
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ZESTAW ARTEMIS ŻÓŁTY
50328

ZESTAW ANTYGONA ZIELONY
50329

6x herbata kwitnąca

4x herbata kwitnąca

Żółte pudełko ozdobne
z 4 herbatami kwitnącymi:
Bai He Xian Zi „Niebiańska Lilia“,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty“,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“,
Ai Xing Feng Xian „Kochające Serce“.

Zielone pudełko ozdobne
z 6 herbatami kwitnącymi:
Ai Xing Feng Xian „Kochające Serce“x 2szt.,
Man Tian Xuan Tao „Sekretne Kwiaty”x2szt.,
He Jia Huan Le „Rodzinna Fortuna“x2szt.

ZESTAW ANTYGONA BIAŁY
50300

6x herbata kwitnąca

Białe pudełko ozdobne
z 6 herbatami kwitnącymi:
Ai Xing Feng Xian „Kochające Serce“x2szt.,
Bai He Yu Die „Motyl i Lilia“x2szt.,
Xu Ri Dong Sheng „Wschodzące Słońce“x2szt.
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HERBATY OOLONG (QUING-CHA)
Zwane ulungiem, wulongiem lub herbatami szmaragdowymi. Stanowią one odrębny rodzaj herbat. W porównaniu do innych
herbat Oolongi wyrabiane są z większych, starszych liści. Przy parzeniu rozwijają się, znacznie zwiększając swoją objętość.
Herbaty Oolong produkuje się głównie w Chinach i na Tajwanie. Herbaty te są znane ze swego drzewnego aromatu i łagodnego,
owocowego smaku. Mają też wyjątkowy zapach. Mówi się, że w imbryku przyjmują postać smoka, stąd nazywa się je „smoczymi
herbatami“. Stanowią grupę herbat częściowo fermentowanych, począwszy od lekko oksydowanych, o właściwościach zbliżonych
do herbaty zielonej, aż do mocno oksydowanych, podobnych do herbaty czarnej (o stopniu utleniania związków chemicznych
w liściach miedzy 15% a 80%).
Proces obróbki składa się z etapów: więdnięcie; potrząsanie w bambusowych lub wiklinowych koszach (otarcia listków ułatwiają
fermentację); podgrzewanie w temperaturze 250°C przez 20 minut, co pozwala zatrzymać proces oksydacji listka; rolowanie
- nadaje herbacie kształt bryłek; dosuszanie i prażenie - ma na celu modyfikację smaku tej wyjątkowej herbaty.
Herbatę tę można zaparzać wielokrotnie, każde zaparzanie posiada swój charakterystyczny wyjątkowy smak i zapach.

HERBATY OOLONG - CHINY
21196

Ti Kuan Yin Oolong "Żelazna Bogini Miłosierdzia"
Jedna z najbardziej znanych i popularnych herbat typu Oolong. Polecana przez znawców chińskich herbat częściowo
fermentowanych.
Liście: wysokiej jakości Oolong o dużych zielonkawych liściach. Zwijane w charakterystyczny kulisty kształt.
Aromat i smak: przyjemny i delikatny.
Kolor naparu: złocisto-żółtawy.
Kraj pochodzenia: Chiny, region Xianyou, prowincja Fujian, ogród Jinxi.

21193

Milk Oolong
Bazę tej wysokojakościowej herbaty Oolong stanowi wiosenny zbiór herbaty z Fujian. Przed wysuszeniem liście herbaty są
w wyjątkowy sposób aromatyzowane mlecznym aromatem (1,5% aromatu).
Liście: regularne, dość mocno zwinięte, zielone w środku i czerwonawe na obrzeżach.
Aromat i smak: przyjemny o subtelnej mlecznej nucie.
Kolor naparu: złotawy.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Fujian, region Xianyou, ogród Jinshan.

HERBATY OOLONG - TAJLANDIA
21197

Tajlandia Red Oolong Royal Pearl
Plantacja: początek upraw herbat na Tajlandii datowany jest na lata osiemdziesiąte poprzedniego wieku. Sposób obróbki herbaty
jest bardzo podobny do metod stosowanych na Tajwanie.
Liście: ciemnobrązowe, zrolowane w małe kulki.
Aromat i smak: zrównoważony z wyczuwalną nutą dojrzałych owoców cytrusowych.
Kolor naparu: głęboki, brązowo-rdzawy.
Kraj pochodzenia: Tajlandia.

21177
Thailand Red Oolong Royal Pearl
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HERBATY OOLONG - TAJWAN
Wyspa Tajwan (dawna portugalska nazwa to Ilha Formosa, czyli „piękna wyspa”) znajduje się na południowo-wschodnim krańcu
kontynentu azjatyckiego.

21200

Formosa Oolong
Półfermentowana herbata z Tajwanu o wyjątkowo delikatnym smaku.
Liście: ciemnozielone, zrolowane.
Aromat i smak: aksamitny, zrównoważony z subtelnie wyczuwalną nutą prażenia.
Kolor naparu: przejrzysty, żółto-złoty.
Kraj pochodzenia: Tajwan.

21115

Jin Xuan Oolong „Złota Lilia”
Herbata pochodząca z gór Zhu Shan leżących na południu powiatu Nantou na Tajwanie. Region ten idealnie nadaje się pod
uprawę herbaty, która została stworzona przez ekspertów z Tajwańskiego Centrum Rozwoju Agrokultury. Herbata powstała
w roku 1980, nazywana jest inaczej herbatą Oolong Nr 12.
Liście: zielone, regularne, dość mocno zwinięte.
Aromat i smak: łagodnie śmietankowy z wyczuwalną nutą tropikalnych owoców i świeżych fig o lekko kwiatowym posmaku.
Kolor naparu: złotawy.
Kraj pochodzenia: Tajwan, powiat Nantou.

21116

Hong Shui Oolong
Herbata pochodząca z regionu Lugu położonego na południu powiatu Nantou na Tajwanie. Ten wyjątkowy Oolong jest
wytwarzany ręcznie w tradycyjny sposób. Należy on do grupy mocniej fermentowanych Oolongów, o aromacie dojrzałych
owoców, inaczej niż jest to przy lekko fermentowanych, które mają kwiatowy posmak. Nazwa Hong Sui oznacza czerwoną wodę,
nawiązując do koloru uzyskiwanego naparu.
Liście: brązowo-zielone, regularne, dość mocno zwinięte dwa listki i pączek.
Aromat i smak: łagodnie słodki o nucie nasion kakaowca z posmakiem orzechów laskowych oraz dojrzałych owoców.
Kolor naparu: pomarańczowo-czerwony.
Kraj pochodzenia: Tajwan, powiat Nantou, region Lugu.

21200
Formosa Oolong

21105
Mango - Pomarańcza

HERBATY OOLONG AROMATYZOWANE - TAJWAN
21105

Mango - Pomarańcza
Skład: herbata Formosa Oolong, kawałki mango (min. 17,7%) (mango, cukier, stabilizator - chlorek wapnia, regulator kwasowości
- kwasek cytrynowy), skórki pomarańczy (min. 13,6%), ananas, herbata Milk Oolong, naturalny aromat.

21122

Skrzydła Motyla
Skład: herbaty: Formosa Oolong i Ti Kuan Yin Oolong, morele (min. 21%) (morele, mąka ryżowa), owoce miechunki peruwiańskiej
(min. 3,3%), kwiatki stokrotki, aromat.

10598

U Niebios Bram
Skład: zielone herbaty: China Sencha, En Shi Yu Lu, herbata Formosa Oolong, biała herbata Pai Mu Tan, naturalny aromat,
zielona herbata Phoenix Eyes, kwiatki osmanthusa, brzoskwini i chryzantemy, pączki róży.
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HERBATY PU ERH - CHINY (HEI-CHA)
W Chinach Pu Erh nazywany jest jako herbata czarna, a na Zachodzie, również w Polsce, określany jest jako czerwona. Ojczyzną
Pu Erh jest południowa prowincja Chin, Yunnan, a dokładnie miasto Pu Erh nad rzeką Simao. W okolicy góry Liuchasan rośnie
prastare drzewo qingmao, nazywane „królem drzew herbacianych“. Ma ono około 2000 lat, 32 m wysokości i ponad 1 metr średnicy.
Naukowcy twierdzą, że Pu Erh zyskuje swoje lecznicze właściwości i niepowtarzalny aromat dzięki procesowi nieenzymatycznej
fermentacji. Jego zdrowotne działanie jest tym skuteczniejsze, im dłużej pozwala mu się dojrzewać w odpowiednich warunkach.
Herbata charakteryzuje się bardzo silnym zapachem i smakiem.
Pu Erh może być:
- sheng cha (surowy, nieprzetworzony, świeży, ang. raw lub green) - przechodzi powolny, długoletni proces dojrzewania,
- shu cha (dojrzały, ang. cooked) - przechodzi przyspieszony proces dojrzewania zwany wo-dui (proces dojrzewania przebiega
w ciepłych, wilgotnych pomieszczeniach, trwa zazwyczaj 30 - 40 dni, po czym herbaty te leżakują i szlachetnieją).
Dojrzewanie polega na fermentacji nieenzymatycznej w odpowiednich warunkach (różne mikroorganizmy uwielbiają podwyższoną
temperaturę i wilgoć). Enzymy natomiast eliminuje się wcześniej, podobnie jak w przypadku chińskich herbat zielonych, poprzez
precyzyjne ugniatanie i podgrzewanie liści w woku. Jako, że naturalne dojrzewanie czy leżakowanie jest procesem powolnym
i trwa latami, w latach 70-tych opracowano metodę zwaną wo-dui, która je imituje i jednocześnie znacznie przyśpiesza.

20702

Pu Erh
Herbata cesarzy chińskich z prowincji Yunnan słynąca ze swych właściwości zdrowotnych.
Obniża zawartość tłuszczu w organizmie, reguluje poziom cholesterolu i wspomaga procesy trawienne, stąd znana głównie jako
odchudzająca. Ta unikalna herbata typu Pu Erh wytwarzana jest tradycyjną, ręczną metodą. Idealna do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: brązowawe, mięsiste.
Aromat i smak: lekko ziemisty.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Yongde, ogród Yongde.

20706

Shu Pu Erh 4 letni
Pu Erh czteroletni pochodzący z rejonu Menghai z prowincji Yunnan. Znakomity Pu Erh. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: wyselekcjonowane, brązowawe.
Aromat i smak: słodki o smaku nasion kakaowca z lekkim ziemistym posmakiem.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, region Menghai, ogród Yunshan.

20704

Pu Erh Mini Tuo Cha
Znany jako Xiao Toucha lub Small Bowl Tea (z ang. mała miseczka herbaty). Polecany do sprzedaży na sztuki. Każdy zapakowany
w białą bibułkę. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: odpowiednio dobrane, sprasowane w kształt przypominający gniazda os.
Aromat i smak: zrównoważony, intensywnie słodki i delikatny.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Yongde, ogród Yongde.

20728

Pu Erh Brick
Polecany do sprzedaży na sztuki. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: odpowiednio dobrane, sprasowane w cegiełki (kwadrat 2cm x 2cm, grubość 0,5cm - kształtem przypominają kostki
czekolady).
Aromat i smak: zrównoważony, intensywnie słodki i delikatny, choć wyrazisty.
Kolor naparu: bursztynowy, ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Simao, ogród Jingmai.

HERBATA PU ERH ZIELONA
20780

Green Pu Erh
Zielona odmiana herbaty Pu Erh z Yunnanu. Herbata ta pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia, reguluje trawienie, orzeźwia.
Liście: duże, zrolowane.
Aromat i smak: delikatny i świeży z nutą goryczki.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, ogród Yunshan.
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HERBATA PU ERH BIAŁA
21263

White Pu Erh King
Ta unikalna herbata, typu Pu Erh wytwarzana jest tradycyjną, ręczną metodą.
Liście: puszyste, srebrno-złote zbierane wcześnie rano (nie później niż do godziny 9:00), kiedy plantacja pokryta jest jeszcze rosą.
Tuż po zbiorze herbata jest natychmiast magazynowana, nie musi ona leżeć na słońcu - suszy się ją naturalnie.
Aromat i smak: łagodny, słodkawy z nutą nektarynki.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Simao, ogród Jingmai.

HERBATY PU ERH AROMATYZOWANE
20708

Pu Erh Fitness
Skład: herbata Pu Erh (min. 85,2%), dzika róża, kawałki jabłka, mate zielona, aromat, trawa cytrynowa.

20738

Pu Erh Grejpfrutowy
Skład: herbata Pu Erh (min. 79,8%), skórki grejpfruta (min. 8,5%), plasterki cytryny, aromat, skórki pomarańczy, ślaz dziki,
nagietek.

20726

Pu Erh Guarana
Skład: herbata Pu Erh (min. 79,3%), gingko biloba (miłorząb japoński), guarana (min. 3,6%), czarna porzeczka, czerwona
porzeczka, aromat, liście maliny, kwiatki piwonii, płatki bławatka, liście jeżyny.

20712

Pu Erh Leśne Owoce
Skład: herbata Pu Erh (min. 83,3%), owoce leśne (min. 9,3%): czarny bez, żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy),
jagody, aromat, liście żurawiny, płatki róży.

20756

Pu Erh Mango - Papaja
Skład: herbata Pu Erh (min. 87,3%), mango (min. 4,6%) (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator kwasowości
– kwas cytrynowy), papaja (min. 3,5%), aromat, kwiatki ostu.

20729

Pu Erh Simao
Skład: herbata Pu Erh (min. 67,1%), plasterki pomarańczy, pędy bambusa, kurkuma, cytryniec chiński, kwiatki chryzantemy,
aromat, płatki róży, kwiatki osmanthusa. Simao jest największym miastem na poziomie powiatu w prowincji Yunnan.

20730

Pu Erh Varadero
Skład: herbata Pu Erh (min. 60,6%), papaja (papaja, cukier, konserwant – dwutlenek siarki), ananas (ananas, cukier, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, pręciki kwiatów marakui, kwiatki kaktusa i słonecznika, marakuja, kwiatki ślazu dzikiego.
Zawiera siarczany. Nazwa tej mieszanki pochodzi od Varadero - najsławniejszego kubańskiego kurortu.

20737

Pu Erh Wiśnie w Rumie
Skład: herbata Pu Erh (min. 76,9%), hibiskus, wiśnie (min. 8,6%), aromat rumu (min. 1,9%), aromat, płatki nagietka.

20711

Pu Erh Yeti
Skład: herbata Pu Erh (min. 78,3%), cynamon, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), suszone śliwki (suszone śliwki, olej
roślinny), kawałki orzecha brazylijskiego, aromat, czerwone owoce drzewa pieprzowego, kardamon.

20743

Pu Erh Ying Yang
Skład: herbata Pu Erh (min. 83%), aromat, pączki róży, kawałki drzewa sandałowego, kurkuma, wiśnie, kwiatki jaśminu, płatki
róży, liście curry (drzewa Bergera koenigii).

20740

Pu Erh Zorza Polarna
Skład: herbata Pu Erh (min. 74%), brzoskwinie (min. 14%) (brzoskwinie, mączka ryżowa), plasterki cytryny, aromat, kwiatki
brzoskwini i nagietka, kombucha (min. 0,1%) (nazywana grzybem herbacianym, utworzona jest z mnóstwa różnych rodzajów
drożdży i mikrobów, które żyją w symbiozie. Wiodące działanie kombuchy polega na oddziaływaniu kwasu glukuronowego,
który powoduje silne odtrucie organizmu oraz kwasu mlekowego, który hamując rozwój szkodliwych bakterii jelitowych, sprzyja
procesowi trawienia).

20727

Pu Erh Żurawinowy
Skład: herbata Pu Erh (min. 84%), czarny bez, kawałki marchewki, żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat.
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ROOIBOS CZERWONY (FERMENTOWANY)
- AFRYKA POŁUDNIOWA
Nazwa Rooibos (czyt. rojbos) została zaczerpnięta z języka afrikaans: „rooi“ (czerwony) i „bos“ (krzew).
Rooibos to czerwonokrzew Aspalathus linearis uprawiany w RPA (góry Cederberg).
Z liści, które po dojrzeniu i ususzeniu tnie się na 1 - 2 milimetrowe kawałki, otrzymuje się napar ziołowy, zwany najczęściej rooibos
tea. Daje przyjemny napar, o miodowym smaku. Wyróżnia się łagodnością i brakiem typowego w herbatach zielonych lub czarnych
posmaku goryczy, gdyż nie zawiera garbników.
Nie zawiera także kofeiny, dlatego może być pity bez ograniczeń przez dzieci oraz przed snem.
Zalecany jest także kobietom w ciąży.

860026

Rooibos Organic
Rooibos organiczny (pochodzi z upraw organicznych, są to systemy produkcji roślin, które ogólnie wykluczają stosowanie
nawozów syntetycznych, pestycydów oraz innych substancji chemicznych).

60037

Rooibos Adwent
Skład: czerwony Rooibos (min. 77,5%), rodzynki (rodzynki, olej roślinny), aromat, kawałki jabłka, skórka cytryny, goździki, kawałki
migdałów, kardamon, kwiatki ostu i bławatka.

60061

Rooibos Afrykański Busz
Skład: czerwony Rooibos (min. 90,1%), aromat, skórka pomarańczy, kawałki malin, kwiatki nagietka i kocanki piaskowej.

60063

Rooibos Amore
Skład: czerwony Rooibos (min. 81,7%), rodzynki (rodzynki, olej roślinny), aromat, lukrecja, lekki afrodyzjak Muira Puama (łodyga
lirosma ovata - UWAGA! ma wygląd małych jasnych patyczków), kwiatki wrzosu i piwonii, kawałki truskawek.

60086

Rooibos Cytrynowo - Imbirowy
Skład: czerwony Rooibos (min. 77,7%), skórki pomarańczy (min. 3,8%), papaja (papaja, cukier, stabilizator – chlorek wapnia,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, czerwone owoce drzewa pieprzowego, drzewo sandałowe, kawałki imbiru
(min. 1,9%), żeń-szeń, kwiatki pomarańczy, kwiatki bławatka i lawendy.

61118

Rooibos Jagodowy Sen
Skład: czerwony Rooibos (min. 87,4%), naturalny aromat, jagody (min. 2,1%), jeżyny, truskawki (min. 1%), liście porzeczki, płatki
róży i ślazu dzikiego.

60039

Rooibos Lemonita
Skład: czerwony Rooibos (min. 89,7%), aromat, skórka cytryny (min. 2,2%), trawa cytrynowa (min. 1,3%), płatki słonecznika.

61163

Rooibos Madagaskar

NEW

Skład: czerwony Rooibos (min. 75%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), kokos, aromat, skórka
pomarańczy, kawałki guavy (guava, jabłko, skoncentrowany sok jabłkowy), kwiatki pomarańczy.

60082

Rooibos Migdały Daktyle Figi
Skład: czerwony Rooibos (min. 70,5%), kawałki daktyli (daktyle, mączka ryżowa), cukrowe kuleczki (cukier, mąka pszenna,
skrobia ryżowa, maltodekstryna, srebrny barwnik), rodzynki (rodzynki, olej roślinny), aromat, cukrowe gwiazdki (pasteryzowane
białko jaja, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, zagęszczacz – guma guar, ksantan), kawałki fig i migdałów, kwiatki bławatka
i rzymskiego rumianu.

60063
Rooibos Amore

60061
Rooibos Afrykański Busz

61163
Rooibos Madagaskar

41

61150

Rooibos Paryski Przysmak
Skład: czerwony Rooibos (min. 82%), kawałki czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, kakao, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacze
smaku), aromat, kryształku cukru, wanilia, płatki bławatka.

60215

Rooibos Pieczone Jabłko
Skład: czerwony Rooibos (min. 33%), kwiatki rumianku, jabłko (min. 27%), naturalny aromat, kardamon, goździki, koper, szyszki
chmielu.

60087

Rooibos Pretty Woman
Skład: czerwony rooibos (min. 80,9%), liście malin, aromat, pączki róży, płatki piwonii, róży i stokrotki, kawałki truskawek
i malin.

60216

Rooibos Pikantna Pomarańcza
Skład: imbir, czerwony rooibos, kardamon, cynamon, skórka pomarańczy (min. 7%), goździki, naturalny aromat, płatki nagietka.

61119

Rooibos Rozgrzewający
Skład: czerwony Rooibos (min. 73,2%), suszone śliwki (suszone śliwki, olej roślinny), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy),
naturalny aromat, kawałki jabłka, gruszki, cynamonu i imbiru, czerwone owoce drzewa pieprzowego, płatki nagietka.

60064

Rooibos Sekrety Nocy
Skład: czerwony Rooibos (min. 83%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, płatki róży,
truskawki, mango, (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia), kwiatki chryzantemy, jagody, ślaz dziki.

60036

Rooibos Słońce Afryki (African Sun)
Skład: czerwony Rooibos (min. 87,8%), aromat, czarna porzeczka, liście jeżyny, płatki róży, kwiatki dziewanny, kawałki truskawek.

61120

Rooibos Smak Marzeń
Skład: czerwony Rooibos (min. 89,6%), aromat, pączki róży, maliny (min. 1,8%).

60027

Rooibos Wanilia
Skład: czerwony Rooibos (min. 92,3%), naturalny aromat, kawałki białej czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, laktoza, emulgator
– lecytyna sojowa, wzmacniacze smaku, szelak), kawałki wanilii (min. 0,9%).

ROOIBOS ZIELONY (NIEFERMENTOWANY) AFRYKA POŁUDNIOWA
860016

Rooibos Zielony Organic
Zielony niefermentowany Rooibos organiczny (pochodzi z upraw organicznych, są to systemy produkcji roślin, które ogólnie
wykluczają stosowanie nawozów syntetycznych, pestycydów oraz innych substancji chemicznych).

61030

Rooibos zielony Kropla Słońca
Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 80%), plasterki cytryny (min. 4%), kryształki cukru, aromat, trawa cytrynowa (min. 2%),
kwiatki kocanki piaskowej, czerwone porzeczki.

61036

Rooibos zielony Magiczny Aloes
Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 74%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), skórka
pomarańczy, mirt cytrynowy, aromat, kwiatki ostu, piwonii i dziewanny, kawałki aloesu (min. 0,1%).

61040

Rooibos zielony Zanzibar
Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 56%), plasterki cytryny, kawałki mango (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy), kawałki cynamonu, czerwone owoce drzewa pieprzowego, kwiatki róży, aromat, biały
pieprz, imbir, kwiatki kaktusa, goździki, wanilia.

60217

Rooibos zielony Cytryna - Mięta

NEW

Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 37%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), mięta nana
(min. 14,9%), kawałki skórki cytryny (min. 8,9%), trawa cytrynowa (min. 5,9%), kardamon, naturalny aromat, koper, lawenda,
szyszki chmielu. Herbatka ajurwedyjska.

61012

Rooibos zielony Ananas i Kokos
Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 78%), ananas, kokos (min. 1%), naturalny aromat koktajlu Pina Colada.

42

NEW

Honeybush
Honeybush to napar z liści, łodyg i kwiatów miodokrzewu (Cyclopia intermedia, a także Cyclopia subternata), gatunku
spokrewnionego z czerwonokrzewem, znanym jako Rooibos. W smaku podobny do Rooibosa, nieco łagodniejszy, wolny od goryczy,
ma przyjemny miodowy smak i aromat (stąd nazwa). Napar jest sporządzany i stosowany jak zwykła herbata, przy czym nie zawiera
kofeiny, zatem nie działa pobudzająco. Podaje się go przy przeziębieniach. Pity na zimno, jako napój mrożony, działa orzeźwiająco.

60051

Honeybush
Podobnie jak Rooibos, pochodzi z południowej Afryki gdzie rośnie w górach. Dlatego też jego zbiory nie są duże. Napar daje
bardzo przyjemny, lekko miodowy smak, podobny do owocowego. Nie zawiera teiny, jest bardzo zdrowy.

61089

Honeybush Karmello

NEW

Skład: Honeybush (min. 79%), karmel, aromat słonego karmelu, kwiatki brzoskwini, płatki wierzbownicy drobnokwiatowej.

61054

Honeybush Miodowo - Cynamonowy
Skład: Honeybush (min. 83%), aromat miodu (min. 4,1%), rodzynki (rodzynki, olej roślinny), kawałki gruszki, cynamon, kwiatki
słonecznika i ostu.

61061

Honeybush Pomarańczowy Krem
Skład: Honeybush (min. 86%), skórka pomarańczy (min. 4%), kawałki białej czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, laktoza, emulgator
– lecytyna sojowa, wzmacniacze smaku, szelak), aromat naturalny, kwiatki pomarańczy (min. 1,3%) i nagietka.

61119
Rooibos Rozgrzewający

60051
Honeybush

61089
Honeybush Karmello

61054
Honeybush Miodowo
- Cynamonowy

YERBA MATE
Mate to suszone liście (czasem drobne patyczki) pozyskiwane z ostrokrzewu paragwajskiego (łac. ilex paraguariensis). Jest to
„herbata” stworzona przez naturę – by skutecznie „ocucić” ludzi zmęczonych ciężką pracą w podzwrotnikowym klimacie. Szczególnie
ceniona jest w Argentynie, Paragwaju, Urugwaju, Chile, Boliwii czy Brazylii, gdzie jest używana z taką co najmniej częstotliwością
jak na starym lądzie pija się zwykłą, czarną herbatę. Jak żaden inny napój ożywia ciało i umysł w sposób zupełnie inny niż kawa
(mateina – zawarta w liściach tego krzewu, pobudza jeszcze mocniej niż kofeina, jednak w całkowicie inny, zaskakujący sposób).

10010

Mate Green
Bardzo popularny napój w Ameryce Łacińskiej, pochodzący z Brazylii i Argentyny. Ma dużą zawartość mateiny (6,5%). Zawiera
również wiele witamin, białka, magnezu, żelaza, sodu, fluoru i wiele innych składników potrzebnych dla organizmu człowieka.
Znana jest jako środek wspomagający odchudzanie, zwiększający odporność organizmu. Oczyszcza również krew z toksyn,
redukuje stres i zmęczenie oraz opóźnia starzenie.

10673

Mate Rio Grande

NEW

Skład: mate (min. 77%), kawałki jabłka, skórka pomarańczy, aromat, marakuja, płatki bławatka.

10664

Mate Patagonia
Skład: mate (min. 65,8%), kawałki imbiru (min. 16,4%), kawałki brzoskwini (min. 12,8%) (brzoskwinie, mączka ryżowa) naturalny
aromat, kwiatki ostu i dziewanny.

43

10070

Mate Gaucho
Skład: mate (min. 95,3%), aromat, kwiatki słonecznika i ostu.

10672

Mate Cuba Libre

NEW

Skład: mate (min. 79%), skórki cytryny, orzechy Cola, purpurowe płatki bławatka, naturalny aromat koktajlu Cuba Libre
(min. 3%).

10017

Mate Cytrynowa
Skład: mate (min. 97,5%), aromat, trawa cytrynowa (min. 0,9%).

10110

Mate Ananas i Pomarańcza
Skład: mate (min. 73,2%), ananas (min. 10,9%) (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), skórka pomarańczy
(min. 6,4%), aromat, kwiatki granatu i chmielu.

10535

Mate Atakama
Skład: mate (min. 73,3%), kawałki mango (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy),
kwiatki ostu i kaktusa, aromat, owoce kiwi, liście aloesu.
Nazwa pochodzi od pustyni Atakama (Atacama, hiszp. Desierto de Atacama) - Pustynia Mglista w Ameryce Południowej, która
należy do najsuchszych obszarów na świecie.

10031

Mate Beduin
Skład: mate (min. 86,4%), kawałki karmelu (skondensowane mleko odtłuszczone, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz masłowy,
stabilizator – sorbitol, emulgator – glicerydy kwasów tłuszczowych), łuski kakaowe, aromat, mięta nana, płatki róży i nagietka.

10112

Mate Cuda Natury
Skład: mate zielona (min. 40,8%), Rooibos, mate prażona (min. 20,4%), aromat naturalny, kwiatki granatu, kawałki mandarynek
(cukier, mandarynki, skrobia), cynamon.

10581

Mate Eliksir Młodości
Skład: mate (min. 82%), kawałki papai (papaja, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy),
aromat, jagody goji, maliny, kwiatki dziewanny, miłorząb, drzewo sandałowe, płatki bławatka. Zawiera siarczany.

10071

Mate IQ
Skład: mate (min. 81%), miłorząb, skórka pomarańczy, aromat, nasiona guarany, kwiatki pomarańczy, kawałki guavy (guava,
jabłko, skoncentrowany sok jabłkowy), kwiatki ślazu dzikiego.

10062

Mate Kaktusowa
Skład: mate (min. 94,5%), aromat opuncji (min. 3,5%), trawa cytrynowa.

10534

Mate Mandevilla
Skład: mate (min. 79,2%), owoce schizandry (cytryniec chiński), kwiatki piwonii, aromat, kawałki wiśni, płatki jaśminu i bławatka.
Pochodzenie nazwy tej mate: Mandevilla - roślina rosnąca w Ameryce Północnej.

10582

Mate Mleczko Kokosowe
Skład: mate (min. 85%), kawałki kokosa (min. 5,3%), aromat, kawałki białej czekolady (cukier, tłuszcz roślinny, laktoza, emulgator
– lecytyna sojowa, wzmacniacze smaku, szelak), kwiatki rzymskiego rumianu, pędy bambusa.

10056

Mate Vigor
Skład: mate (min. 61,9%), zielony Pu Erh, kawałki ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), orzeszki
cola, aromat, lekki afrodyzjak Muira Puama (łodyga lirosma ovata - UWAGA! ma wygląd małych jasnych patyczków), żeń-szeń,
płatki bławatka.

10673
Mate Rio Grande
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10582
Mate Mleczko Kokosowe

10672
Mate Cuba Libre

MATE PALONA (PRAŻONA)
10027

Mate Prażona
Skład: mate prażona (palona).

10536

Mate Miodowy Karmel
Skład: mate prażona (min. 74,4%), kawałki karmelu (min. 7,4%)(skondensowane mleko odtłuszczone, cukier, syrop glukozowy,
tłuszcz masłowy, stabilizator – sorbitol, emulgator – glicerydy kwasów tłuszczowych), ziarna kakao, kwiatki rumianku, aromat,
aromat miodu (min. 1,3%).

10045

Mate Ognista
Skład: mate prażona (min. 68,2%), kawałki imbiru, aromat, plasterki pomarańczy, biały pieprz, jagody goji, czerwone owoce
drzewa pieprzowego, kwiatki piwonii, kawałki drzewa sandałowego, papryczka chilli, kwiatki ostu i słonecznika. Zawiera siarczany.

LAPACHO, CATUABA, VILCACORA
60009

Lapacho - Matto Grosso
- Tabebuia Impetiginosa (inne nazwy Lapacho: „Herbata Inków”, Pau D'Arco, Taheebo, Ipe Roxo)
Napar z kory południowoamerykańskich drzew Lapacho rosnących w rejonie granicy Argentyny i Brazylii. Posiada właściwości
wzmacniające system immunologiczny człowieka. Jest również stosowany wspomagająco w walce z nowotworami, w leczeniu
alergii i problemach trawiennych. Zawiera liczne substancje antybakteryjne i przeciwwirusowe.
UWAGA! Nie stosować w czasie ciąży i karmienia. Naparu powinny unikać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe.
Sposób parzenia: 1l wody doprowadzamy do wrzenia, dodajemy 2 - 3 płaskie łyżeczki Lapacho i gotujemy na małym ogniu przez
5 min. Odstawiamy do ostygnięcia. Po 15 min. napar jest gotowy do picia.
Kraj pochodzenia: Brazylia.

60019

Lapacho Pomarańcza
Skład: lapacho (min. 95,7%), skórka pomarańczy (min. 2,8%), aromat.

60052

Catuaba - Erythroxylum Catuaba
Wewnętrzne kawałki kory drzewa Catuaba (brazylijski afrodyzjak).
Zaparzanie: 3 łyżeczki gotować na małym ogniu przez 5 min. Odstawiamy do naciągnięcia. Po 15 min. napar jest gotowy do picia.
Kraj pochodzenia: Brazylia.

63137

Muira Puama afrodyzjak (kora)

NEW

Kora Muira Puama (Ptychopetalum olacoides, Lirosima ovata) jest to niezwykła roślina zwana drzewem potencji, pochodząca
z regionów lasów deszczowych. Uważana jest za bardzo dobry i skuteczny afrodyzjak. Dodatkowo reguluje system hormonalny,
podnosi libido.
Sposób przyrządzania: przygotować wywar: 1 łyżkę kory gotować w 250ml wody przez okres 15 min, pozostawić na 5 minut,
przecedzić.
Kraj pochodzenia: Brazylia.

60074

Vilcacora - Uncaria tomentosa
Kora tej rośliny zwiększa odporność organizmu, łagodzi stan zdenerwowania, astmę i dolegliwości żołądkowe. Stanowi
wspomaganie przy leczeniu chorób nowotworowych. Zmniejsza ryzyko ataku serca i zatoru mózgu.
Zaparzanie: 3 łyżeczki na 1 litr wody gotujemy na małym ogniu przez 25 - 30 minut, po czym zostawiamy do naciągnięcia
na 8 minut. Odcedzamy. Pić napar pół godziny przed posiłkiem profilaktycznie 1x dziennie, leczniczo 3x dziennie nie dłużej niż
pół roku, po tym czasie należy zrobić przerwę na 3 miesiące.
Kraj pochodzenia: Peru.

KWIATY (JAKO DODATKI DO HERBAT)
63140

Wrzos Zwyczajny (kwiaty) Calluna vulgaris

NEW

Kwiatki wrzosu działają moczopędnie. Medycyna ludowa poleca przyrządzanie z nich wiosennych herbatek wzmacniających.
Kraj pochodzenia: Polska.

63215

Kwiatki Chryzantemy

NEW

Kwiatki chryzantemy znane są w tradycyjnej medycynie chińskiej. Napary z chryzantemy mają leczyć gardło, przeziębienie, grypę
i gorączkę.
Kraj pochodzenia: Chiny.
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63078

Płatki kwiatostanu pomarańczy

NEW

Płatki te działają uspokajająco i relaksująco na skórę. Wykazują również działanie rozładowujące napięcie oraz ściągające. Wywar
z kwiatów pomarańczy to świetny środek tonizujący, przywraca skórze barierę kwasową oraz regeneruje suchą cerę i uszkodzone
naczynia włosowate.
Po wykonaniu naparu można stosować go w formie okładów lub do przemywania, działa wówczas przeciwzapalnie
i antyseptycznie. Bardzo dobry kosmetyk do płukanek na włosy.
Kraj pochodzenia: Iran.

63146

Płatki opuncji figowej (kwiaty) Opuntia ficus-indica L.

NEW

Płatki opuncji figowej mogą stanowić doskonały dodatek do herbaty.
Kraj pochodzenia: Maroko.

63178

Płatki słonecznika (kwiaty) Helianthus L.

NEW

Napar z wysuszonych płatków kwiatowych słonecznika podaje się w chorobach gorączkowych, przeziębieniu oraz przy
niestrawnościach. Doskonały dodatek do herbaty.
Kraj pochodzenia: Bułgaria.

63264

Płatki kwiatostanu granatu

NEW

Płatki kwiatostanu granatu (łac. Punica granatum).
Kraj pochodzenia: Pakistan.

60012

Hibiskus (kwiaty) Hibiscus sinensis
Ketmia - róża chińska (Hibiskus rosa-sinensis). W Polsce znana jest bardziej jako "malwa sudańska" lub "karkade", stosowana
do przyrządzania mieszanek herbacianych (mięsiste kielichy kwiatowe). Kwiaty hibiskusa zawierają substancje wykazujące
działanie moczopędne, wspomagają tworzenie i wydalanie żółci w wątrobie. Wpływają korzystnie na obniżenie ciśnienia krwi,
wykazują działanie przeciwzapalne i dezynfekujące, a także pomagają w trawieniu.
Kraj pochodzenia: Nigeria.

60280

Hibiskus Biały (kwiaty) Hibiskus sinensis
Ketmia - róża chińska (Hibiskus rosa-sinensis) odmiana białokwiatowa.
Kraj pochodzenia: Senegal.

63060

Bławatek (płatki kwiatostanu) Centaurea cyanus
Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.). Napar ma działanie: moczopędne, żółciopędne i przeciwzapalne.
Kraj pochodzenia: Albania.

63075

Nagietek (płatki kwiatostanu) Calendula officinalis
Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.). Napar stosowany wspomagająco i profilaktycznie przy nieżytach oraz owrzodzeniach
żołądka i jelit, niedomaganiach wątroby.
Kraj pochodzenia: Egipt.

60003

Rumianek (kwiaty) Chamomilla recutita
Działanie przeciwzapalne, rozkurczowe, wiatropędne.
Kraj pochodzenia: Chorwacja.

63144

Pączki róży (różowe)
Pachnące pączki róż to doskonały i aromatyczny środek przeciw przeziębieniom. Doskonały jako dodatek do herbaty.
Kraj pochodzenia: Maroko.

63079

Płatki róży
Pachnące płatki róż to doskonały i aromatyczny środek przeciw przeziębieniom. Doskonały jako dodatek do herbaty.
Kraj pochodzenia: Pakistan.

ZIOŁA (OWOCE, NASIONA, LIŚCIE, KORZEŃ) (JAKO DODATKI
DO HERBAT)
60023

Aloe Vera ( Aloes ) mielony

NEW

Aloes posiada szereg właściwości, które wspomagają funkcjonowanie organizmu. W swoim składzie zawiera osiem aminokwasów,
które są elementami składowymi ciała człowieka. Ma też działanie przeciwzapalne, zawiera dużą ilość wartościowych witamin
oraz składników mineralnych. Wspomaga działanie układu odpornościowego i układu pokarmowego. Ponadto oczyszcza
organizm z toksyn. Stosowany zewnętrznie pomaga również na gojenie ran.
Sok z aloesu jest wykorzystywany w walce ze zgagą oraz wrzodami żołądka. Ma również pozytywny wpływ na metabolizm
- pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
Kraj pochodzenia: RPA.
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60103

Białko z konopi w proszku HEMP PROTEIN

NEW

Białko uzyskane z jednej z najbardziej popularnych w świecie roślin. Proszek jest wysoce ceniony przez sportowców i ludzi
prowadzących aktywny tryb życia. Białko konopne otrzymuje się przez wytłoczenie oleju z nasion, wysuszenie pozostałości oraz
zmielenie.
Sposób użycia: Jedną łyżeczkę wymieszać z mlekiem, jogurtem lub sokiem. Można dodać do płatków, deserów, sałatek. Zaleca
się spożywanie do 2 - 3 łyżeczek dziennie.
Kraj pochodzenia: Niemcy.

60099

Gorzkie jądra moreli

NEW

Składniki: 100% jądra pestek moreli (Semen Armeniacae Amarum).
Jądra pestek moreli (Semen Armeniacae Amarum) pochodzące z dzikich odmian drzew morelowych.
Maksymalna dzienna ilość do spożycia to 2 - 3 jądra moreli.
Kraj pochodzenia: Grecja.

60100

Ostropest plamisty - mielony

NEW

Składniki: 100% mielone ziarna ostropestu plamistego (Silybum marianum).
Sposób użycia: 1 łyżeczkę proszku zalać 1 szklanką gorącej wody i powoli ogrzać do wrzenia. Gotować pod przykryciem ok.
5 - 10 min. Odstawić na 15 minut, przecedzić. Pić 3 razy na dobę.
Kraj pochodzenia: Ukraina.

60097

Morwa biała - owoce suszone

NEW

Skład: 100% suszone owoce morwy białej.
Sposób przyrządzania: owoce mogą być stosowane jako składnik musli, dodatek do płatków śniadaniowych, koktajli owocowych.
Kraj pochodzenia: Turcja.

60054

Czystek - susz (Cistus incanus)
Czystek jest ziołem o działaniu antyoksydacyjnym i wspierającym układ immunologiczny człowieka.
Sposób przyrządzania: 1 czubatą łyżeczkę na filiżankę zalać wrzącą wodą i zaparzać ok. 8 - 10 minut. Profilaktycznie 1 - 2 szklanki
dziennie.
Kraj pochodzenia: Turcja.

60093

Stewia cukrowa (liście)
Skład: 100% liść stewii cukrowej (Stevia rebaudiana).
Sposób przyrządzania: używana jest głównie jako naturalny, zdrowy zamiennik cukru i wszystkich sztucznych słodzików.
Kraj pochodzenia: Paragwaj.

60092

Nasiona Chia (Szałwia Hiszpańska)
Skład: Chia nasiona (Salvia hispanica L).
Sposób przyrządzania: stosowane jako dodatek do sałatek, owsianki, musli, ugotowanych kasz, ziemniaków, jako posypka
do warzyw, dodatek do koktajli.
Kraj pochodzenia: Boliwia.

60076

Błonnik witalny - babka płesznik
Skład: 100% nasion babki płesznik. Błonnik oczyszcza jelita oraz usuwa toksyny.
Sposób przyrządzania: 2x dziennie po 6g. Wymieszać z 1 szklanką letniej wody i wypić przed posiłkiem, popić dodatkową
szklanką wody.
Kraj pochodzenia: Francja.

60050

Młody Jęczmień - proszek
Skład: 100% sproszkowana młoda trawa jęczmienna, zawiera witaminy C, E, B1, B2, B6, beta-karoten, kwas foliowy, potas, wapń,
magnez, żelazo.
Sposób przyrządzania: dwa razy dziennie 1 łyżeczka na 200ml wody 20 - 30 minut przed posiłkiem.
Kraj pochodzenia: Polska.

60084

Zioła szwedzkie - susz
Skład: mieszanka 13 ziół: korzeń arcydzięgla, korzeń kurkumy, piołun, liść senesu, manna, dziewięćsił, mirra, korzeń rabarbaru,
kamfora, korzeń kozłka, cynamon, kardamon, szafran.
Sposób przyrządzania: w postaci nalewki lub okładów.
Kraj pochodzenia: Niemcy.

60011

Ginkgo biloba (Miłorząb japoński)

NEW

Napar z liści Ginkgo Biloba usprawnia aktywność mózgu, polepsza pamięć i koncentrację.
Kraj pochodzenia: Chiny.

60008

Dzika Róża (łuski owoców)
Róża jest bogatym źródłem witaminy C, zawierają także prowitaminę A, witaminy B1, B2, E i K, flawonoidy, garbnik i kwasy
organiczne, olejek eteryczny, sole mineralne.
Kraj pochodzenia: Chile.
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60268

Dziurawiec Zwyczajny
Napar z dziurawca ma lekkie działanie uspokajające, pomaga w regulacji krążenia krwi, wydalania żółci i ma działanie przeciwzapalne. Zalecany jest w stosowaniu dolegliwości płuc, nerek oraz ginekologicznych stanów zapalnych.
Kraj pochodzenia: Czechy.

60259

Malina Właściwa (liście) - Rubus ideaus
Napar wspomagająco stosowany jest przy leczeniu biegunek. Można stosować zewnętrznie do płukania jamy ustnej przy
schorzeniach gardła a także okładów na rany oraz na żylaki.
Zaleca się wypijanie 1 filiżanki dziennie. NIE STOSOWAĆ na początku ciąży.
Kraj pochodzenia: Egipt.

60001

Melisa Lekarska (liście) - Melissa officinalis
Napar z melisy przynosi ulgę przy przewlekłym zapaleniu oskrzeli, gorączce, bólach głowy, przy stanach depresyjnych. Po posiłku
przyspiesza trawienie, łagodzi wzdęcia i kolki. Okłady z melisy łagodzą ukąszenia owadów oraz bolesne opuchlizny.
Kraj pochodzenia: Serbia.

60014

Mięta Nana (całe liście - Egipt)
Mięta o delikatniejszym smaku, niż mięta pieprzowa.
Kraj pochodzenia: Egipt.

60004

Mięta Pieprzowa - Mentha piperita
Napar z mięty pieprzowej ułatwia trawienie, leczy niestrawność i wzdęcia. Inhalacje z dodatkiem mięty łagodzą objawy kataru.
Mięta działa też przeciwbólowo, przeciwskurczowo, żółciotwórczo i żółciopędnie, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Kraj pochodzenia: Serbia.

60277

Owoce Goji - kolcowój pospolity
Owoce Goji zajmują ważne miejsce w tradycyjnej medycynie azjatyckiej od niezliczonych pokoleń, tajemnice ich korzyści
odżywczych pozostają sekretem dla większości świata. Suszone owoce posiadają wysokie walory zdrowotne, jagody zawierają
2500 mg witaminy C, w 100 gramach owoców, co stawia je na trzecim miejscu naturalnych źródeł tej witaminy w świecie,
zawierają również: izoleucynę, tryptofan, cynk, żelazo, miedź, wapń, german, selen, fosfor, witaminy: B1, B2, B6, E oraz ponad
15% protein, 21 niezbędnych minerałów, 19 aminokwasów. Jagody Goji są żywnością jedyną w swoim rodzaju.
Kraj pochodzenia: Chiny.

60002

Pokrzywa Zwyczajna (liście) - Urtica dioica
Liście pokrzywy zawierają kwasy organiczne, witaminy: C, K, B, sole mineralne, związki żelaza, potasu, wapnia, rozpuszczalną
krzemionkę. Liście działają moczopędnie, poprawiają przemianę materii. Pokrzywa pobudza krążenie krwi, wzmacnia organizm,
obniża poziom cukru we krwi i ciśnienie. Zewnętrznie stosowana jest do okładów na rany oparzeniowe. Zaleca się wypijanie 3
filiżanek dziennie.
Kraj pochodzenia: Bułgaria.

60252

Szałwia Lekarska (liście) - Salvia officinalis
Napar działa tonizująco, stymuluje wątrobę, wspomaga trawienie. Pomaga zredukować nadmierne pocenie się (podczas okresu
dojrzewania oraz climacterium). Zewnętrznie: do płukania gardła, dezynfekcji jamy ustnej, stosowana jako kompres na wolno
gojące się rany. Należy uważać, aby nie przedawkować tego zioła oraz nie stosować go długoterminowo. NIE STOSOWAĆ w czasie
ciąży i karmienia!
Kraj pochodzenia: Bośnia- Hercegowina.

60263

Trawa Cytrynowa - Cymbopogon citratus
Napar z trawy cytrynowej korzystnie działa na problemy trawienne.
Działa antybakteryjnie, łagodzi gorączkę, wzdęcia i kolki, a także łagodzi bóle żołądka.
NIE STOSOWAĆ w czasie ciąży! Zaleca się wypijanie 1 - 4 filiżanek dziennie.
Kraj pochodzenia: Egipt.

60010

Werbena Cytrynowa
Pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładniej z Argentyny. Można naleźć ją w składzie wielu herbatek ziołowych o działaniu
relaksującym, uspokajającym i nasennym. Działanie werbeny jest wszechstronne – działa lekko ściągająco, napotnie, łagodząco
stąd polecana jest przy przeziębieniach i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych. Przynosi ulgę przy migrenach,
bólach głowy i zatok oraz bezsenności, ułatwiając zasypianie. Wykazuje też działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne
i przeciwpasożytnicze.
Kraj pochodzenia: Maroko.

63218

Ziarna kakaowca (łamane)
Skład: łamane ziarna kakaowca.
Kraj pochodzenia: Wybrzeże Kości Słoniowej.
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60005

Zielony Owies
Zawiera duże ilości węglowodanów, saponinę (o działaniu przeciwnowotworowym), sole mineralne obfitujące w krzemionkę.
Wodne wyciągi z ziela owsa działają wykrztuśnie, a także przeciwbólowo w schorzeniach reumatycznych, kamicy moczowej
i chorobach nerek, wpływa dodatnio na przemianę materii, stan naczyń krwionośnych, narządów wewnętrznych, kości, skóry,
włosów i paznokci.
Kraj pochodzenia: Węgry.

60075

Żeń-szeń (korzeń) - Panax ginseng C.A.Meye.
Tę tajemniczą roślinę Chińczycy znają już od 4000 lat. Początkowo traktowali ją jako odżywkę i źródło siły, kojarząc jej spożywanie
z przypływem energii życiowej, a także uznając ją za afrodyzjak. Dopiero później dostrzegli inne walory żeń-szenia i stosowali
go w leczeniu anemii, cukrzycy, zaburzeń snu i nerwic. Nazwa botaniczna żeń-szenia - Panax ginseng - dowodzi różnorodności
doceniających go kultur. Panax, po łacinie panaceum, czyli środek na wszystkie dolegliwości, gin-seng to w języku chińskim nazwa
"człekokształtnego korzenia". Żeńszeń bogaty jest w witaminy, mikroelementy i kwasy organiczne, ma zastosowanie jako środek
wzmacniający i odtruwający, obniża ciśnienie krwi, pobudza witalność, obniża poziom cukru we krwi, działa antynowotworowo.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Jilin.

MIESZANKI PRZYPRAW I KORZENI (AJURWEDA)
Ajurweda (ang. Ayurveda) – system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytności. Termin ajurweda jest złożeniem słów
ajuh (sanskr. āyuh) – „życie” oraz weda, które oznacza „wiedzę o życiu” lub „przebieg życia”. Ajurweda zajmuje się zdrowiem
fizycznym, psychicznym i duchowym.

860030

Herbatka Ajurwedyjska Classic Organic
Herbatka zwana Yogi Tea.
Skład: cynamon organiczny, imbir organiczny, kardamon organiczny, goździki organiczne, czarny pieprz organiczny. Ajurwedyjska
mieszanka. Napar daje bardzo mocny aromat i ostry – orzeźwiający smak. Świetnie nadaje się jako dodatek do herbat zarówno
czystych, jak i aromatyzowanych. Ma działanie rozgrzewające i energetyzujące - dodaje sił i poprawia nastrój, oczyszcza krew, koi
i wzmacnia system nerwowy.
Sposób przyrządzania:
1) Parzyć około 5 minut szczyptę Yogi Tea jako dodatek do herbaty.
2) 1/2 łyżeczki na 1 szklankę wody gotować 15 - 25 min na wolnym ogniu, odstawić i wsypać pół łyżeczki czarnej herbaty,
po 10 minutach odcedzić. Dodać miód i mleko.

60217

Rooibos zielony Cytryna - Mięta
Skład: zielony Rooibos organiczny (min. 37%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), mięta nana
(min. 14,9%), kawałki skórki cytryny (min. 8,9%), trawa cytrynowa (min. 5,9%), kardamon, naturalny aromat, koper, lawenda,
szyszki chmielu. Ajurwedyjska mieszanka.

60215

Rooibos Pieczone Jabłko
Skład: rooibos (min. 33%), kwiatki rumianku, jabłko (min. 27%), naturalny aromat, kardamon, goździki, koper, szyszki chmielu.
Ajurwedyjska mieszanka.

60216

Rooibos Pikantna Pomarańcza
Skład: imbir, Rooibos, kardamon, cynamon, skórka pomarańczy (min. 7%), goździki, naturalny aromat, płatki nagietka.
Ajurwedyjska mieszanka.

60212

Herbatka Ajurwedyjska Cytryna - Imbir
Skład: imbir (min. 79%), trawa cytrynowa, kawałki cytryny (min. 5,9%), naturalny aromat. Ajurwedyjska mieszanka.

60215
Rooibos Pieczone Jabłko

60212
Herbatka Ajurwedyjska
Cytryna - Imbir

60217
Rooibos zielony
Cytryna - Mięta

860030
Herbatka Ajurwedyjska
Classic Organic
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60210

Herbata czarna Kaszmir
Skład: czarna herbata Assam, cynamon, skórka pomarańczy, goździki, imbir, kardamon. Ajurwedyjska mieszanka.

60048

Herbatka Ajurwedyjska dla Mężczyzn
Ajurwedyjska mieszanka według receptury starohinduskiej medycyny.
Skład: goździki, korzeń lukrecji, cynamon, kardamon, imbir, Lapacho, rdest, koper włoski, liście mięty pieprzowej, liście szałwii,
czarny pieprz, żeń-szeń.

MIESZANKI ZIOŁOWE
HERBATKI DLA KOBIET
Herbatki stworzone specjalnie z myślą o kobietach. Zioła w nich zawarte regulują funkcjonowanie organizmu kobiety.
Zaparzanie: 1 czubatą łyżeczkę mieszanki zalać 250 ml wrzącej wody zaparzać przez 15 minut. Pić ciepłą 2 - 3 razy dziennie.
Uwaga! W nadmiernych ilościach dziurawiec może spowodować uczulenie na słońce.

60046

Herbatka Ajurwedyjska dla Kobiet
Ajurwedyjska mieszanka według receptury starohinduskiej medycyny.
Skład: imbir, cynamon, goździki, skórka pomarańczy, kardamon, owoce jałowca, korzeń lukrecji, korzeń mniszka lekarskiego,
czarny pieprz, koper, korzeń arcydzięglu.

60224

Herbatka dla Kobiet w ciąży

NEW

Skład: liście maliny, liście czarnej porzeczki, liście mięty pieprzowej, nasiona kopru włoskiego i anyżu.

60225

Herbatka dla Mam Karmiących
Skład: liście melisy, liście oregano, nasiona kopru włoskiego, liście przywrotnika pospolitego, kwiatki ślazu, nasiona anyżu.

60228

Mieszanka ziołowa Herbatka dla Kobiet - Przy Napięciu Przedmiesiączkowym

NEW

Skład: liście oregano, przywrotnika pospolitego i pokrzywy, kwiat nagietka, ziele dziurawca zwyczajnego.

60229

Mieszanka ziołowa Herbatka dla Kobiet - Na TE Trudne Dni

NEW

Skład: kwiatki rumianku, liście przywrotnika pospolitego, listki tymianku, mięta, ziele krwawnika pospolitego, ziele dziurawca
zwyczajnego, liście pięciornika gęsiego. Mieszanka polecana podczas miesiączki.

HERBATKI DLA DZIECI
Zaparzanie: 1 czubatą łyżeczkę mieszanki zalać 250 ml wrzącej wody zaparzać przez 15 minut. Podawać ciepłą 2 - 3 razy dziennie.

60234

Herbatka KOŁYSANKA dla dzieci od 1 miesiąca życia

NEW

Skład: melisa, rumianek, korzeń waleriany, lawenda. Herbatka zalecana od 1-go miesiąca życia dziecka.

60232

Herbatka dla dzieci od 8 miesiąca życia

NEW

Skład: liście czarnej porzeczki, kwiat hibiskusa, liście malin, liście jeżyny.
Herbatka zalecana od 8-go miesiąca życia dziecka.

60232
Dla Dzieci
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60237
Brzuszek Łakomczuszek

60237

Herbatka BRZUSZEK ŁAKOMCZUSZEK dla dzieci od 1 roku życia

NEW

Skład: mięta pieprzowa, nasiona kopru, liście truskawki, nasiona anyżu, korzeń lukrecji.
Wspomaga trawienie.
Herbatka zalecana od 1-go roku życia dziecka.

60236

Herbatka NAPOTNA dla dzieci od 1 roku życia

NEW

Skład: kwiatki lipy, prawoślaz lekarski, kwiatki bzu czarnego, kwiatki dziewanny drobnokwiatowej, wiązówka błotna.
Herbatka zalecana od 1-go roku życia dziecka.

60235

Herbatka na KATAREK dla dzieci od 1 roku życia

NEW

Skład: dziki tymianek, prawoślaz lekarski, kwiatki lipy, liście babki lancetowatej, podbiał pospolity, tymianek.
Herbatka zalecana od 1-go roku życia dziecka.

60233

Herbatka na BOLĄCY BRZUSZEK dla dzieci od 1 roku życia

NEW

Skład: kwiatki rumianku, nasiona kopru, nasiona anyżu, nasiona kminku zwyczajnego.
Łagodzi bóle brzucha.
Herbatka zalecana od 1-go roku życia dziecka.

60236
Napotna

60235
Na Katarek

MIESZANKI ZIOŁOWE
60106

Bukiet ziół na Dobre Trawienie
Skład: liście mięty pieprzowej, kwiatki rumianku, anyż, nasiona kopru włoskiego i kminku, kwiatki ślazu dzikiego i nagietka.

60102

Bukiet ziół na Wieczór
Skład: kwiatki rumianku, melisa, liście czarnej porzeczki, liście mięty pieprzowej, kwiatki słonecznika i wrzosu.

60147

Czas Relaksu
Skład: szypułki i kwiatki kwiatu passiflory (męczennica - środek uspokajający przy niepokoju, nerwowości i kłopotach
z zasypianiem), liście melisy, kwiatki lawendy, liście mięty pieprzowej.

60173

Detox Tea (Oczyszczająca)
Skład: szypułki i liście pokrzywy, kwiatki czarnego bzu, liście maliny, kwiatki nagietka, liście brzozy, kwiatki bławatka.

60117

Na Długie Życie
Skład: zielony Rooibos, echinacea (jeżówka purpurowa), kwiatki rumianku, zielony owies, liście mięty pieprzowej, liście jeżyny,
tymianek, kwiatki lawendy, werbena cytrynowa, kwiatki nagietka i bławatka, aromat.

60220

Na Dobranoc
Skład: rodzynki (rodzynki, olej roślinny), melisa, nasiona kopru, rumianek, płatki róży, kwiatki jaśminu, trawa cytrynowa, szałwia.

60181

Na Dobrą Pamięć
Skład: melisa lekarska, trawa cytrynowa, oregano, liście rozmarynu, korzeń żeń-szenia, owoce cytryńca chińskiego, kwiatki
lawendy i dziewanny.
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60177

Na Wątrobę
Skład: korzeń i liście mniszka lekarskiego, liście mięty pieprzowej, liście cykorii podróżnik, ostropest plamisty, nasiona kopru
włoskiego, liście rzepiku pospolitego, dziurawiec zwyczajny.

60139

Płaski Brzuch (herbatka wyszczuplająca)
Skład: Yerba Mate, łuski owocu dzikiej róży, werbena cytrynowa, liście pokrzywy, korzeń lukrecji, imbir, płatki róży, kwiatki
rumianku.

60116

Przeciw Stresowi
Skład: jemioła pospolita, łupiny fasoli, dziurawiec zwyczajny, liście brzozy, ginkgo biloba (miłorząb japoński), liście pokrzywy,
trawa cytrynowa, aromat.

60108

Przeciw Grypie (herbatka przy gorączkach, napotna)
Skład: kwiatki lipy, kwiatki czarnego bzu, kwiatki dziewanny i jeżówki purpurowej (echinacei), wiązówka błotna, tymianek.

60188

Przy Wysokim Ciśnieniu
Skład: melisa lekarska, nasiona tykwy, tasznik pospolity, jemioła pospolita, serdecznik pospolity, dziurawiec zwyczajny, nostrzyk
żółty, przetacznik leśny, liście i łodyżki gryki.

60238

Słoneczna Wyspa

NEW

Skład: trawa cytrynowa, dzika róża, biały hibiskus, nasiona granatu, płatki granatu, aromat.

60239

Shanti

NEW

Skład: liście jeżyny, zielony rooibos, Yerba Mate, dzika róża, imbir, jagody jałowca, naturalny aromat, koper.

60111

Smukła Sylwetka
Skład: liście jeżyny i maliny, łuski owocu dzikiej róży, liście truskawki, pokrzywa, słoma owsiana, liście orzecha włoskiego, nasiona
kopru włoskiego, liście melisy i mięty pieprzowej, mniszek lekarski, kwiatki kocanki piaskowej i nagietka, korzeń lukrecji, kwiatki
ślazu dzikiego.

60221

Wieczna Młodość
Skład: kwiatki czarnego bzu, kwiaty lipy, owoce rokitnika, kwiatki dziewanny, purpurowe kwiatki bławatka, wiązówka błotna,
tymianek.

60176

Wzmacniająca Odporność
Skład: liście pokrzywy, kwiatki czarnego bzu, liście i łodyżki szałwii, owoce rokitnika, liście i łodyżki skrzypu polnego, płatki
bławatka.

60118

Wzmacniająca Organizm
Skład: kawałki jabłka, Rooibos, cynamon, łuski fasoli, imbir, jemioła pospolita, dziurawiec, trawa cytrynowa, mikołajek polny,
aromat, kardamon, goździki, czarny pieprz, skórka cytryny, korzeń żeń-szenia.

60238
Słoneczna Wyspa
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60239
Shanti

HERBATKI OWOCOWE
Zawierają między innymi: kawałki jabłka, owoce dzikiej róży, aronię, rodzynki, wiśnie, kawałki kandyzowanego ananasa, hibiskus,
skórki cytryny i pomarańczy a nawet kawałki buraka lub marchewki (herbatki owocowe bez hibiskusa).
Herbatki owocowe nie tylko wyśmienicie smakują, ale są też doskonałym lekarstwem:
- dzika róża jest stosowana przede wszystkim jako lek ogólnie wzmacniający (bogate źródło witaminy C),
- żurawina pomaga przy kłopotach z pęcherzem i układem moczowym oraz przy zakażeniach bakteryjnych,
- malina pozwala wypocić się i szybko pozbyć wysokiej gorączki,
- aronia poprawia przemianę materii oraz wpływa korzystnie na naczynia krwionośne.

OWOCOWE BEZ HIBISKUSA
00335

Amelia
Składniki: kawałki jabłka, kawałki brzoskwiń (brzoskwinie, mączka ryżowa), dzika róża, kawałki buraka, karmel (mleko, cukier,
syrop glukozowy, tłuszcz maślany, stabilizator – sorbitol, emulgator - glicerydy kwasów tłuszczowych), kawałki białej czekolady
(cukier, tłuszcz roślinny, laktoza, emulgator – lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku, szelak), pączki róży, aromat, kwiatki piwonii
i słonecznika. Zawiera mleko, laktozę, lecytynę sojową.

00330

Cud Brzoskwinia
Składniki: brzoskwinie (min. 33%) (brzoskwinie, mączka ryżowa), kawałki jabłka, papaja (papaja, cukier, stabilizator – chlorek
wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), dzika róża, kawałki buraka, aromat, kwiatki nagietka i ostu.

00454

Cytrynowa Babeczka

NEW

Składniki: kawałki jabłka, czarny bez, skórka z cytryny (min. 7%), plasterki cytryny (min. 7%), kawałki buraka, kryształki cukru,
aromat.

00446

Madera
Składniki: kawałki jabłka, skórka pomarańczy, melon (melon, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), ananas, banan
(banan, olej roślinny, cukier, miód, aromat bananowy), kawałki buraka, trawa cytrynowa, aromat.

00391

Miód Malina
Składniki: kawałki jabłka, dzika róża, aronia, czarna porzeczka, kawałki buraka, jeżyny, maliny (min. 1,3%), kwiatki nagietka,
aromat, aromat miodu (min. 0,3%).

00445

Pierwsza Gwiazdka
Składniki: kawałki jabłka, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czarny bez, kawałki marchewki, buraki, aronia, cukrowe
kuleczki (cukier, mąka pszenna, skrobia ryżowa, maltodekstryna, srebrny barwnik), aromat, cynamon.

00055

Słodkie Owoce
Składniki: czarny bez, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki jabłka, dzika róża, suszone śliwki (suszone śliwki, olej
słonecznikowy), aronia, aromat, wiśnie, maliny.

00446
Madera

00391
Miód Malina
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00385

Smako - Łyk
Składniki: kawałki jabłka (min. 39,7%), ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), papaja (papaja, cukier,
stabilizator – chlorek wapnia), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki buraka, cynamon, aromat, płatki bławatka.

00455

Truskawka i Bez

NEW

Składniki: kawałki jabłka, owoce bzu (min. 20%), rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czarna porzeczka, aronia, kawałki
buraka, aromat, łuski kakaowe, czerwony pieprz, maliny, truskawki (min. 1%).

00321

Wiśniowe Trufle
Składniki: dziki bez, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), kawałki jabłka, jeżyny, dzika róża, kawałki czekolady (tłuszcz roślinny,
odtłuszczone mleko, laktoza, lecytyna sojowa, wzmacniacz smaku, syrop glukozowy, szelak), czarna porzeczka, jagody, aromat,
wiśnie (min. 2,8%), kawałki buraka, płatki róży. Zawiera mleko, laktozę, lecytynę sojową.

00385
Smako - Łyk

00455
Truskawka i Bez

OWOCOWE Z HIBISKUSEM
00083

Arancia
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, plasterki pomarańczy, skórka pomarańczy, aromat, kwiatki pomarańczy i ostu.

00048

Bananowo - Wiśniowa
Składniki: rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), hibiskus, papaja (papaja, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), banan (min. 15%) (banan, miód, aromat bananowy, olej kokosowy), aromat, wiśnie (min. 1%).

00042

Bora Bora
Składniki: rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czarny bez, papaja (papaja, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), kawałki jabłka, hibiskus, czarna porzeczka, aromat, kwiatki słonecznika, płatki bławatka, maliny,
truskawki.

00364

Cud Malina
Składniki: dzika róża, czarny bez, hibiskus, maliny (min. 3,5%), liście malin (min. 2,5%), aromat.

00010

Cynamonowo - Jabłkowa
Składniki: kawałki jabłka (min. 33%), hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy, cynamon (min. 2%), aromat.

00099

Grzaniec
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), cynamon, skórka
cytryny, aromat grzanego wina (min. 2,6%), aromat, goździki, płatki róży.

00014

Hawajska Owocowa
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), skórka pomarańczy, ananas (ananas,
cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), papaja (papaja, cukier, stabilizator – chlorek wapnia), aromat, kwiatki nagietka.
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00079

Królewna Śnieżka
Składniki: kawałki jabłka, dzika róża, hibiskus, skórka pomarańczy, daktyle (daktyle, mączka ryżowa), cukrowe gwiazdki (cukier,
pasteryzowane białko jajka, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, zagęszczacz - guma guar, ksantyna), owoce głogu, figi,
kawałki orzechów brazylijskich, aromat, cynamon, anyż gwiazdkowy, pączki róży, rumian rzymski, płatki bławatka. Zawiera białko
jaja kurzego i orzechy brazylijskie.

00318

Królowa Serc
Składniki: czarny bez, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), dzika róża, hibiskus, kawałki jabłka, czarna porzeczka, cukrowe
serduszka (min. 5%) (cukier, mączka ryżowa, olej arachidowy, skrobia ziemniaczana, aromat, barwniki: karoten i koszenila),
aromat, truskawki, maliny, liście malin, czerwona porzeczka, ślaz dziki. Zawiera olej arachidowy.

00023

Leśny Likier
Składniki: czarny bez, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), hibiskus, aromat, maliny, truskawki.

00036

Miś Puchatek
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, żelki owocowe (min. 19%) (syrop glukozowy, żelatyna, koncentrat soków owocowych,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, kwas askorbinowy; barwniki – betanina, kurkumina, substancje glazurujące: wosk
pszczeli, karnauba - naturalny wosk, olej palmowy, aromat, syrop karmelowy), dzika róża, aromat, skórka pomarańczy, kwiatki
nagietka.

00018

Ogród Babuni
Składniki: czarny bez, kawałki jabłka, hibiskus, aronia, kawałki buraka, jeżyna, aromat, czerwona porzeczka, malina, liście jeżyny,
truskawki.

00086

Ogrody Miłości
Składniki: kawałki jabłka, owoce bzu, hibiskus, czarna porzeczka, jeżyna, aromat, kawałki truskawek.

00020

Pina Colada (Ananasowo - Jabłkowa)
Składniki: dzika róża, kawałki ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), kawałki jabłka, hibiskus, kawałki
kokosa, aromat.

00371

Red Hot Orange
Składniki: dzika róża, hibiskus, plasterki pomarańczy (min. 0,9%), plasterki cytryny, czerwony pieprz, aromat.

00319

Słodkie Szepty
Składniki: czarny bez, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), hibiskus, żurawina (min. 10%) (żurawina, cukier), suszone śliwki
(suszone śliwki, olej słonecznikowy), kawałki jabłka, karmel (cukier, mleko, syrop glukozowy, olej palmowy, tłuszcz maślany,
stabilizator – sorbitol, emulgator – glicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, liście żurawiny, jagody, maliny, wrzos. Zawiera
mleko.

00080

Sycylijska Pomarańcza
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy (min. 14%), płatki róży, kwiatki pomarańczy, aromat, kwiatki
nagietka.

00057

Szarlotka
Składniki: kawałki jabłka (min. 27%), hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy, rodzynki (min. 9,6%) (rodzynki, olej słonecznikowy),
kawałki kokosa, kryształki cukru, aromat, cynamon (min. 1,9%), migdały. Zawiera migdały.

00018
Ogród Babuni
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00046

Świąteczna Kompozycja
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy, suszone śliwki (suszone śliwki, olej słonecznikowy), kawałki
kokosa, cukrowe kuleczki (cukier, mąka pszenna, skrobia ryżowa, maltodekstryna, srebrny barwnik), aromat, goździki, wiśnie,
ślaz dziki, kardamon. Zawiera gluten.

00043

Świąteczne Łakocie
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, skórki pomarańczy, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), daktyle, morele
(morele, mączka ryżowa), suszone śliwki (suszone śliwki, olej słonecznikowy), pączki róży, figi, kawałki kokosa, lukrecja,
kardamon, aromat, migdały, płatki róży, wanilia. Zawiera migdały.

00328

Truskawki w Czekoladzie
Składniki: rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), czarny bez, papaja (papaja, cukier, stabilizator – dwutlenek siarki), hibiskus,
dzika róża, łuski kakaowca, aromat, kawałki czekolady (min. 2,2%) (cukier, tłuszcz roślinny, kakao, emulgator – lecytyna sojowa,
wzmacniacz smaku), czarna porzeczka, plasterki truskawek (min. 1,8%). Zawiera lecytynę sojową i siarczany.

00045

Wiśnie w Rumie
Składniki: hibiskus, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), dziki bez, ananas (ananas, cukier, regulator kwasowości – kwas
cytrynowy), wiśnie (min. 6,9%) (wiśnie, cukier, olej słonecznikowy), aromat.

00456

Zachód Słońca

NEW

Składniki: kawałki gruszki, hibiskus, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), skórka cytryny, cynamon, aromat, jagody, liście
czarnej porzeczki, płatki róży, kwiatki kocanki piaskowej, czerwona porzeczka.

00329

Zakazany Owoc
Składniki: ananas (ananas, cukier, stabilizator – dwutlenek siarki), papaja (papaja, cukier, stabilizator – dwutlenek siarki),
rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), figi (figi, mączka ryżowa), żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), kawałki
jabłka, hibiskus, plasterki pomarańczy, aromat, jeżyny, kwiatki piwonii. Zawiera siarczany.

00021

Zimowa Opowieść
Składniki: kawałki jabłka, hibiskus, dzika róża, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), skórka pomarańczy, rooibos, kawałki
orzechów brazylijskich, aromat. Zawiera orzechy brazylijskie.

00063

Żurawina Ice Tea
Składniki: kawałki jabłka, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), owoce żurawiny (min. 12,6%) (żurawina, cukier), czarna
herbata (min. 12,6%), dzika róża, hibiskus, skórka pomarańczy, czarna porzeczka, aromat, liście żurawiny (min. 0,7%).

00456
Zachód Słońca

MIESZANKI OWOCOWO – ZIOŁOWE
60053

Energy Tea Guarana
Składniki: płatki róży, kawałki jabłka, hibiskus, guarana, liście jeżyny, melisa, trawa cytrynowa, aromat.
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ZAPARZANIE KAWY
Wygląd zmielonej kawy:
Bardzo, bardzo drobna; gładka w dotyku (prawie jak mąka)
15 000 - 35 000 cząsteczek kawy / 7g.
Metoda parzenia kawy:
Tygielek (tzw. cezve lub ibrik).

Wygląd zmielonej kawy:
Bardzo drobna; gładka, ale z wyczuwalnymi drobinkami.

Parzenie kawy:
Kawę wsypujemy do tygielka, dodajemy cukier, zalewamy zimną
wodą. Stawiamy tygielek na ogniu, podgrzewając zawartość do
momentu pojawienia się piany. Po zdjęciu piany z powierzchni
naparu ponownie umieszczamy naczynie na ogniu - powtarzamy tę
czynność trzykrotnie.
Proszę pamiętać - kawy po turecku NIE MOŻNA GOTOWAĆ.
Pływające na powierzchni naparu fusy opadną na dno po dodaniu
kilku kropel zimnej wody.

Metoda parzenia kawy:
Kawa zalewana bezpośrednio gorącą wodą, parzona w szklance lub
kubku czy filiżance.
Parzenie kawy:
Do szklanki (ok.250ml) wsypujemy co najmniej 2 łyżeczki (12g) kawy
i zalewamy wąskim strumieniem przegotowanej wody (92 - 96°C).
Parzymy około 5 minut.

Wygląd zmielonej kawy:
Drobna, z grudeczkami przypominającymi ziarenka piasku.
Metoda parzenia kawy:
Włoska kawiarka stawiana na gaz (tzw. moka lub ekspres niskociśnieniowy).
Parzenie kawy:
Do dolnej części naczynia wlewamy gorącą wodę, sitko wypełniamy
kawą i zakręconą kawiarkę stawiamy na gaz. Podczas podgrzewania
wody (gdy osiągnie już wystarczająco wysoką temperaturę) tworzy
się ciśnienie, które sprawia, że woda przepływa do górnej części
ekspresu, zaparzajac „po drodze” kawę. Przygotowanie kawy trwa
ok. 5 minut.

Wygląd zmielonej kawy:
„Średnia” (pomiędzy drobną a grubą) - trochę drobniejsza niż cukier
3500 cząsteczek kawy / 7g.
Metoda parzenia kawy:
Ekspres wysokociśnieniowy.
Parzenie kawy:
Do specjalnego sitka wsypujemy zmieloną kawę, lekko ją ugniatając.
Kiedy woda osiąga wysoką temperaturę, pod dużym ciśnieniem
„przechodzi” przez kawę w sitku, zaparzając ją i wypływa wprost do
filiżanki. Tylko w ekspresie ciśnieniowym przyrządzimy tzw.
espresso. Ważne, by filiżanka, w której przygotowujemy kawę była
gorąca. Przygotowanie filiżanki (o pojemności 25 - 30ml) espresso
trwa 20 - 25s.
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Wygląd zmielonej kawy:
Gruba - przypomina sól o średniej wielkości kryształkach 1000 - 3000
cząsteczek kawy / 7g.
Metoda parzenia kawy:
Tzw. ekspres przelewowy (z filtrem).
Parzenie kawy:
Podgrzana do wysokiej temperatury woda „przelewa się“ przez
umieszczoną w filtrze kawę. Budowa ekspresu pozwala utrzymywać
stałą temperaturę naparu zgromadzonego w szklanym dzbanku.
Proces parzenia trwa ok. 6 minut.

Wygląd zmielonej kawy:
Gruba - przypomina sól o średniej wielkości kryształkach 1000 - 3000
cząsteczek kawy / 7g.
Metoda parzenia kawy:
Wykorzystuje wszystkie zasady prawidłowego sposobu parzenia
kawy.

Wygląd zmielonej kawy:
Bardzo gruba - jak sól o dużych kryształkach 100 - 300 cząsteczek kawy
/ 7g.
Metoda parzenia kawy:
Zaparzacz tłokowy (tzw. French Press, kafetiera tłokowa).
Parzenie kawy:
Czubatą łyżeczkę (lub więcej) kawy wsypujemy do dzbanka,
zalewamy wrzącą wodą (dzbanek nie powinien być całkowicie
napełniony), mieszamy i zamykamy pokrywką. Czas parzenia kawy
wynosi 5 minut. Następnie za pomocą tłoka - który należy powoli
przesuwać w dół - oddzielamy zaparzoną kawę, tzw. fusy (osadzone
na dnie) od klarownego aromatycznego naparu.
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Parzenie kawy:
CHEMEX to prosty i genialny wynalazek dr Petera Schlumbohma,
założyciela firmy CHEMEX. Wykonany w całości z wysokiej jakości
szkła, chemicznie obojętnego materiału, który nie absorbuje
zapachów ani pozostałości chemicznych. Nie zawiera elementów
ruchomych, górna część, w której umieszczany jest filtr papierowy
jest na stałe połączona z dolnym zbiornikiem, w którym zbiera się
kawa.
Do przyrządzenia idealnej kawy metodą CHEMEX potrzebujemy:
1. stożkowy filtr papierowy,
2. około 500ml przefiltrowanej zagotowanej wody,
3. około 30g świeżo zmielonej kawy.
Cały proces parzenia powinien trwać 4 minuty.
Otrzymamy 2 - 3 filiżanki gotowej kawy.

KAWA
KAWA ARABIKA 100%
w ziarnach

80216

(opakowanie 0,5kg)

Organic Peru SHB
Plantacja: kawa ta rośnie na ocienionych stokach Andów, zbierana jest w tradycyjny sposób - ręcznie - wybierane są tylko dojrzałe
ziarna. Największa ilość certyfikowanej, organicznej kawy uprawiana jest w regionach Chanchamayo i Cuzco.
Kawa: umieszczony przy nazwie skrót SHB oznacza najwyższej jakości ziarna (SHB = strictly hard bean - wyłącznie twarde ziarna),
używa się również zamiennie skrótu SHG (Strictly High Grown - wyłącznie wysokie uprawy), który oznacza kawę pochodzącą
z plantacji położonych co najmniej 1500 m n.p.m. Kawa z tego typu upraw uważana jest za najlepszą na świecie, gdyż jej smak
i aromat jest czysty, pozbawiony "dodatków" pochodzących z zanieczyszczeń środowiska, czy nadmiernej ilości pestycydów
(krzewy wyżej rosnące są mniej narażone na występowanie takich chorób jak rdza kawowa, czy też na ataki ze strony insektów)
- stąd często kawa SHG jest jednocześnie kawą organiczną.
Aromat i smak: kawa o subtelnym, zrównoważonym, łagodnym smaku o umiarkowanej kwaskowatości i pełnym, słodkawym
aromacie.

80309

Brazylia Fazenda Cantinho

NEW

Brazylia, posiadająca 2,3 mln hektarów upraw, jest największym producentem i eksporterem kawy na świecie.
Plantacja: Farma Cantinho położona na wysokości 845 - 880 m n.p.m. w regionie Sul de Minas w środkowowschodniej części
Brazylii, w stanie Minas Gerais.
Kawa: zbierane są tylko dojrzałe owoce kawowca typu Catuai oraz Catucai.
Aromat i smak: słodkawy, delikatny, zbliżony nieco do smaku gorzkiej czekolady z orzechami. Delikatna kwaskowatość, posmak
słodkawo-owocowy.

80211

Brazylia Santos
Oferowana przez nas kawa Santos to klasyk, nie tylko wśród kaw brazylijskich, ale spośród kaw z całego świata.
Plantacja: Brazylia Santos to mieszanka kaw uprawianych na plantacjach Capoeira i Colonia dos Pinheiros położonych, w stanie
Minas Gerais, pokrytego wzgórzami regionu Sul de Minas. Nazwę Brazylia Santos zawdzięcza portowi o tej samej nazwie, którego
spokojne wody opuszczają od wieków statki wiozące do Europy tę odmianę kawy.
Kawa: ziarna kawy otrzymane są w procesie obróbki owocu kawowca metodą "suchą".
Aromat i smak: odmiana ta charakteryzuje się niską kwaskowatością, łagodnością i intensywnym aromatem. Smak tej Arabiki
jest słodkawy, delikatny, zbliżony nieco do smaku czekolady.

80307

Brazylia SWD bezkofeinowa

NEW

Wysokiej jakości kawa Arabika 100% pozbawiona kofeiny za pomocą tak zwanej metody szwajcarskiej - Swiss Water Process.
Kawa: w delikatny sposób pozbawiona kofeiny metodą szwajcarską odkrytą w 1933 roku. W technologii tzw. „szwajcarskiej
wody“ zamiast rozpuszczalnika chemicznego używa się gorącej wody, która wymywając kofeinę w minimalnym stopniu wpływa
na smak. Kofeina jest usuwana z ekstraktu poprzez adsorpcję z użyciem węgla aktywowanego (węgiel drzewny). Kawa w stanie
naturalnym zawiera substancję aktywną w postaci kofeiny. Zależnie od pochodzenia i odmiany, ziarna zwykłej kawy zawierają
od 0,8 do 2,5% kofeiny. Kawa bezkofeinowa nie jest całkowicie pozbawiona kofeiny. Według norm Unii Europejskiej kawa palona
bezkofeinowa może zawierać 0,1% kofeiny i 0,3% ekstraktu kawy.
Aromat i smak: wyjątkowo lekki i delikatny, w aromacie można wyczuć nutę świeżo prażonych orzechów.

80297

El Salwador Santa Barbara Honey
Plantacja: Santa Barbara położona jest w urokliwej, górzystej okolicy na obszarze 52 ha, na wysokości od 1500 do 1800 m n.p.m.
w regionie Ahuachapán. Właścicielką plantacji jest Mercedes de Menéndez, prowadzi ona tę plantację wraz z mężem, a ich
wysiłek odzwierciedla się w kawie o wysokiej jakości.
Kawa: produkowana metodą suchą, zwaną "honey", podczas której usuwa się skórkę i miąższ owocu, a następnie suszy się
na słońcu ziarna otoczone pergaminem. Charakteryzuje się lekką konsystencją i mocnym aromatem, podkreślonym delikatną
słodyczą.
Aromat i smak: zrównoważona kawa o aksamitnym smaku moreli, dojrzałych brzoskwiń i miodu.

80295

Etiopia Kaffa
Plantacja: ojczyzną tej kawy są lasy deszczowe etiopskiej prowincji Kaffa. To właśnie tam, od kilku tysięcy lat, po dziś dzień rośnie
dzika odmiana kawy – Coffea Arabica.
Kawa: naturalne warunki wzrostu oraz mała liczba ziarenek kawy przypadająca na krzew sprawiają, iż aromat tak mocno
koncentruje się w każdym ziarenku, że nie da się go porównać z aromatem kawy uprawianej na zwykłych plantacjach. Mocny
charakter oraz niesamowicie intensywny aromat kawy uzyskuje się dzięki ostrożnemu i powolnemu prażeniu w tradycyjnej
suszarni bębnowej. Bardzo liczne grono wytrawnych kawoszy uważa kawy etiopskie za niedościgły wzór, zaliczając je do kaw
określanych wspólnym mianem "Mocca".
Aromat i smak: Kaffa to kawa o bogatym aromacie czekolady z toffi, charakteryzująca się intensywnym smakiem kakao, czarnej
porzeczki oraz jagód. Kawa o lekkiej kwaskowatości z delikatną nutą słodyczy.
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80250

Etiopia Yirgacheffe

NEW

Etiopia uznawana jest za ojczyznę kawy. Jak mówi legenda to tu ponad tysiąc lat temu pasterz Kaldi, podczas wypasu kóz, odkrył
drzewo kawowca i jako pierwszy człowiek na ziemi spróbował jego orzeźwiających owoców.
Plantacja: kawa rosnąca na wzgórzach południowo-zachodniej Etiopii, w regionie Yirgacheffe, jest ręcznie zbierana przez 500
zrzeszonych plantatorów. Uznawana jest za najbardziej szlachetną z afrykańskich Arabik. Uprawiana na plantacjach położonych
na wysokości 1500 - 1800 m n.p.m.
Kawa: ziarna kawy otrzymuje się w procesie obróbki owocu kawowca metodą "mokrą".
Aromat i smak: kawa o aromacie egzotycznych owoców z nutą czekolady i bogatym, zrównoważonym smaku, o delikatnej
kwaskowatości.

80301

Gwatemala Antigua San Pedro Necta
Plantacja: kawa rosnąca w kolebce kultury Majów w regionie Antigua w południowo-środkowej Gwatemali. Uprawiana
w regionie San Pedro Necta przez drobnych, niezależnych plantatorów, którzy ze szczególną dokładnością zbierają
i przetwarzają ziarna.
Kawa: zbierane są tylko dojrzałe owoce kawowca typu Bourbon, Caturra i Catuai. Polecana jest głównie do przygotowywania
espresso.
Aromat i smak: delikatny, subtelny aromat o wyraźnie słodkim smaku czerwonej porzeczki i wiśni. Szlachetna, dobrze
zharmonizowana kawa o wyraźnej kwaskowatości i bogatej cielistości.

80288

Gwatemala SHB Maragogype
Plantacja: kawa rosnąca w kolebce kultury Majów - Gwatemali, na wysokości 1500 - 1600 m n.p.m. oraz na powulkanicznej
glebie. Uprawiana jest od 1850 roku przez drobnych, dzisiaj już niezależnych plantatorów z regionu Huehuetenango. Częste, silne
deszcze i dużo słońca powodują, że kawa odznacza się wyjątkowo wysoką jakością.
Kawa: ziarna otrzymuje się w procesie obróbki owocu kawowca metodą "mokrą". Ziarna Maragogype zwane Elephant, są dużo
większe od innych ziaren i mogą osiągnąć długość nawet do 1,5 cm.
Aromat i smak: aksamitna kawa o wyraźnie słodkim smaku wiśni i agrestu z wyczuwalnym aromatem czekolady; w miarę
stygnięcia ujawnia swoją głębię. Kawa o wyraźnej kwaskowatości.

80219

Indie Plantacja AA
Plantacja: po raz pierwszy do Indii sadzonkę kawy przywiózł święty Baba Budan przemycając ją z jemeńskiego portu w Mocha.
Pierwsza indyjska plantacja w górach Chikkamagaluru posiada więc jego imię. Najlepsza Arabika pochodząca z indyjskich
regionów takich jak Mysore lub Malabar sprzedawana jest pod wspólną marką Plantation AA. "AA" jest określeniem grupy
do której zaliczana jest plantacja w skali: AA, A,B,C i T (gdzie AA oznacza najlepszą z nich).
Kawa: o dokładnie wyselekcjonowanym ziarnie, wytwarzana jest metodą "mokrą".
Aromat i smak: orzechów nerkowca z nutą czekolady. Po zaparzeniu mocna, o dość dużej zawartości kofeiny.

80285

Kenia AA Kangocho
Plantacja: położona na górze Sierra Mount na wysokości 1600 m n.p.m. w rejonie Nyeri, należy do zrzeszenia plantatorów
zwanego Gikanda. Każdy plantator uprawia około 200 krzewów kawy. Najwyższej jakości zbioru dokonuje się tylko raz w roku
- na wiosnę.
Kawa: "AA" jest określeniem grupy do której zaliczana jest plantacja w skali: AA, A, B, C i T (gdzie AA oznacza najlepszą z nich).
Równomierne ziarna kawy otrzymuje się w procesie obróbki owocu kawowca metodą "mokrą".
Aromat i smak: kawa o mocnym, wyrazistym owocowym smaku z nutą czerwonej porzeczki i z lekką kwaskowatością. Ma bardzo
pobudzające właściwości.

80212

Kolumbia Excelso
Plantacja: kolumbijskie kawy są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, a Kolumbia za kraj, gdzie uprawa i obróbka kawy
jest na bardzo wysokim poziomie. Powulkaniczna gleba kolumbijskich gór regionu Antioquia oddaje tej kawie to, co najlepsze.
Kawa: ziarna kawy Excelso są mniejsze niż Supremo.
Aromat i smak: ta wysokogatunkowa kawa cechuje się jedwabistym aromatem o wyczuwalnym smaku kakao i orzecha
z owocową nutą. Kawa o wyrazistej kwaskowatości i bogatym smaku.

80231

Kolumbia Supremo
Plantacja: Kolumbia Supremo jest jedną z najbardziej cenionych Arabik świata. Dzięki przychylnemu klimatowi, upraw
na wysokości 1200 - 1800 m n.p.m. oraz dobrej jakości powulkanicznej gleby ma ona wspaniały aromat i doskonały smak.
Uprawiana jest głównie przez małych plantatorów, którzy zwracają szczególną uwagę na jakość zebranego ziarna. Zbierane są
tylko największe ziarna, co sprawia, że kawa posiada spójny i delikatny aromat.
Aromat i smak: bogaty i zrównoważony o aromacie czekolady z nutą czerwonych porzeczek. Dzięki niskiej kwaskowatości nadaje
się do częstego spożywania.
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80308

Kostaryka La Joya

NEW

Plantacja: rozpościera się na wysokości 1400 - 1600 m n.p.m. w rejonie Tarrazu. Kawa uprawiana przez sześciu zrzeszonych
doświadczonych farmerów.
Kawa: starannie zbierane są tylko dojrzałe wiśnie kawowca. Ziarna otrzymuje się w procesie obróbki owocu kawowca metodą
„mokrą“.
Aromat i smak: delikatnie kwaskowaty, aksamitny, wyrafinowany, w którym można odnaleźć nutę malin.

80276

Kuba Serrano Superior
Plantacja: pierwsza plantacja kawy została założona na Kubie w roku 1748. Kawa Serrano Superior pochodzi z niewielkiej
plantacji położonej u stóp kubańskiego masywu górskiego Sierra Maestra na wschodzie Kuby.
Kawa: jest zbierana ręcznie i wstępnie obrabiana tradycyjnymi metodami.
Aromat i smak: Serrano Superior o nugatowym aromacie posiada aksamitny, lekko słodkawy smak z przeważającymi nutami
czekolady, pomarańczy i mandarynek. Kawa ta świetnie sprawdza się jako espresso i kawy robione na jego bazie, czyli
np. cappuccino i latte.

80306

Panama Boquette Honey

NEW

Panama to niewielkie, lecz strategicznie niezwykle ważne państwo w Ameryce Środkowej. Wszystko przez słynny Kanał
Panamski, który stanowi swego rodzaju „bramę” wjazdową dla tych, którzy chcą wypłynąć na szerokie wody Oceanu Spokojnego.
Kawa panamska, z uwagi na niewielką produkcję, stanowi spory rarytas na rynku. Panamczycy postawili tutaj zdecydowanie
na jakość, a nie ilość.
Plantacja: kawa ta pochodzi z plantacji leżącej na wysokości 1700 - 2400 m n.p.m., na zboczach doliny Boquette, w pobliżu
największego panamskiego wulkanu Barú.
Kawa: produkowana metodą suchą, zwaną „honey“, podczas której usuwa się skórkę i miąższ owocu, a następnie suszy się
na słońcu ziarna otoczone pergaminem.
Aromat i smak: charakteryzuje się lekką konsystencją i aksamitnym aromatem, podkreślonym delikatną słodyczą.

80305

Panama Boquette Natural

NEW

Plantacja: Panamska wysokojakościowa kawa pochodząca z plantacji leżącej na wysokości 1700 - 2400 m n.p.m., na zboczach
doliny Boquette, w pobliżu największego panamskiego wulkanu Barú. Sąsiedztwo to sprawia, że plantacje mogą bez przeszkód
czerpać z niezwykłego bogactwa składników odżywczych zawartych w glebie powulkanicznej.
Aromat i smak: w smaku można odnaleźć kwiatowe nuty kwitnącej orchidei oraz owocowe nuty dojrzałych jagód, delikatnie
słodka i aksamitna.

80289

Panama SHB Kotowa
Plantacja: kawa ta pochodzi z plantacji Kotowa położonej na wysokości 1700 m n.p.m., na wzgórzach wulkanu Baru w zachodniej
Panamie. Na tej plantacji szczególną uwagę zwraca się na ochronę środowiska oraz warunki zatrudnionych tu pracowników. Duże
opady deszczu, odpowiednie nasłonecznienie oraz żyzna wulkaniczna gleba, wpływają na wysoką jakość kawy.
Kawa: zbierane są tylko dojrzałe owoce kawowca typu Caturra, Bourbon, Typica. Ziarna, aby rozwinęły głębię swojego smaku,
po wysuszeniu pozostawia się jeszcze co najmniej przez trzy miesiące w drewnianych silosach.
Aromat i smak: zdominowany czekoladową nutą z posmakiem owoców leśnych.

80223

Papua New Guinea Plantation A HOAC
Plantacja: Papua Nowa Gwinea - państwo w Oceanii, położone w większości na wyspie Nowa Gwinea oraz dodatkowo
na około 2800 mniejszych wyspach. Kawa uprawiana głównie w małych gospodarstwach, tzw. „ogrodach kawowych”. Plantatorzy
zrzeszeni są w HOAC (Highland Organic Agriculture Cooperative), spółdzielni która skupia 1900 drobnych plantatorów kawy
z regionu Okapa. HOAC utworzono na rzecz poprawy pozycji jej członków na rynku eksportowym. Doskonałe warunki klimatyczne
- duże opady deszczu oraz żyzna wulkaniczna gleba pozwalają na uprawę kawy o wyjątkowej jakości.
Kawa: owoce kawowca z Bourbon, Typica i odmiany Arusha są przetwarzane „na mokro“ i suszone w tradycyjny sposób
na słońcu od razu na plantacji. Plantation A jest oznaczeniem grupy do której zaliczana jest plantacja (skala AA,A,B,C i T), gdzie
AA i A oznacza najlepsze z nich.
Aromat i smak: kawy pochodzące z tego regionu posiadają łagodną kwaskowatość i bogaty aromat. Cechują się owocową nutą
z posmakiem cynamonu.

80275

Uganda Bugisu AA
Plantacja: kawa rosnąca w doskonałych warunkach klimatycznych niedaleko granicy z Kenią. Pochodzi z regionu Bugisu
położonego we wschodniej Ugandzie. Krzewy kawowca są uprawiane wzdłuż plantacji bananowców u podnóża wygasłego
wulkanu Mount Elgon. Bogata wulkaniczna gleba i łagodny górski klimat tworzą bardzo korzystne warunki do uprawy kawy.
Aromat i smak: średnio intensywny, z aromatem mlecznej czekolady. Dobrze komponuje się w mieszankach. Świetnie
zharmonizowana, lekko aksamitna, a zarazem pełna i wyrazista.
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KAWA ARABIKA 100% - AROMATYZOWANA
(na bazie kawy uprawianej w Ugandzie)
w ziarnach

80386

(opakowanie 1kg)

Irish Cream Organic
Składniki: Wyselekcjonowane ziarna Kawy Arabika pochodzące z organicznych plantacji. Kawa o smaku whisky i śmietanki
(1,9%).

80319

Algierska
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o typowym smaku likieru Ajerkoniak (min. 1,6%).

80335

Baileys
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku alkoholu Baileys (aromat śmietanki i whisky z dodatkiem wanilii
i kakao) (min. 1,8%).

80377

Barbados
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku śmietankowej czekolady z kokosem (min. 3%).

80360

Belgijskie Pralinki
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku belgijskiej czekolady (min. 1,8%).

80384

Belgijskie Pralinki - bezkofeinowa
Składniki: Wyselekcjonowana bezkofeinowa Kawa Arabika w ziarnach o smaku belgijskiej czekolady (min. 1,8%).

80392

Biały Nugat
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku białej czekolady, orzechów pistacji i wanilii (min. 3%).

80361

Cynamonowe Ciastko
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku słodkiego cynamonu, wanilii i orzechów (min. 2,9%).

80320

Czekoladowa
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku czekolady (min. 2,9%).

80374

Gorące Maliny
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku dojrzałych malin (min. 0,9%), przypraw i wanilii.

80357

Hawajskie Orzechy
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku prażonych orzechów laskowych z nutką kokosu (min. 2%).

80312

Irish Cream
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku whisky i śmietanki (min. 1,9%).

80399

Karmelowa
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku karmelu (min. 2%).

80393

Karmelowa Muffinka
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku słodkiego karmelu i śmietanki (min. 3,2%).

80394

Kokosowy Rum
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku rumu z Jamajki z kokosową nutą (min. 3,2%).

80322

Malibu (Kokosowa)
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku kokosowym (min. 1,6 %).
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NEW

80400

Malina w Czekoladzie

NEW

Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach z naturalnym aromatem malin i mlecznej czekolady (min. 2%).

80331

Migdały - Amaretto
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku migdałów (min. 1,2%) i amaretto (min. 0,7%).

80313

Orzech Laskowy
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku orzechów laskowych (min. 2,4%).

80395

Pomarańcza w Czekoladzie
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku pomarańczy w aksamitnej czekoladzie (min. 2,4%).

80323

Prażone Migdały

NEW

Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku szwajcarskiej czekolady z prażonymi migdałami
(min. 2,3%).

80398

Słodka Limonka

NEW

Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach z naturalnym aromatem świeżej limonki, słodkiej śmietanki
z płatkami kokosa (min. 2%).

80324

Szwajcarska
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku wiśniowo-śmietankowym (min. 1,5%) (oryginalna szwajcarska
receptura).

80334

Świąteczna (Korzenna)
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku czekolady i przypraw korzennych (2,4%).

80396

Vanuatu
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku prażonych migdałów i wanilii z delikatną nutą wiśni (min. 2,8%).

80397

Tofifi

NEW

Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku toffi z waniliowym naturalnym aromatem (min. 2%).

80318

Waniliowa
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku waniliowym (min. 1,9%).

80369

Wesołych Świąt!
Składniki: Wyselekcjonowana Kawa Arabika w ziarnach o smaku czekolady z nutką cynamonu (min. 2,3%).

80305
Panama Boquette Natural

80399
Karmelowa
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KAWA ARABIKA 100%
w ziarnach

280216

Organic Peru SHB

280211

Brazylia Santos

280219

Indie Plantacja AA

280212

Kolumbia Excelso

280231

Kolumbia Supremo

(opakowanie 150g)

KAWA ARABIKA 100% - AROMATYZOWANA
mielona

(opakowanie 150g)

180360

Belgijskie Pralinki

180377

Barbados

180357

Hawajskie Orzechy

180395

Pomarańcza w Czekoladzie

180324

Szwajcarska
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SŁODYCZE
KAKAO 100%
W dzisiejszych czasach coraz częściej szukamy nowych, nieznanych, wyjątkowych smaków. Do produktów spożywczych, których
smak można odkrywać wciąż na nowo należy z pewnością kakao. Nie wszyscy jednak wiedzą, że prawdziwy, pełny smak i aromat
kakao można uzyskać jedynie ze starannie wybranych owoców kakaowca. Dlatego właśnie zachęcamy do próbowania kakao
produkowanego z ziaren, które „uznawane są“ za najdoskonalsze na świecie.
Tak jak w przypadku cenionych i utytułowanych gatunków wina, kawy czy herbaty, każda plantacja kakao odznacza się sobie tylko
właściwą charakterystyką – dla jakości ziaren istotne są nie tylko warunki uprawy, ale również indywidualne właściwości gleby
oraz klimat panujący w danym regionie. Dlatego tak ważny jest wybór kakao pochodzące go z konkretnej plantacji.
Podczas wszystkich etapów produkcji wysokojakościowego kakao, największą uwagę zwracamy na to, aby zachować nawet
najdelikatniejsze w bukiecie smaki i aromaty ziaren. Dzięki temu oferujemy produkty, które znacząco przewyższają jakością
standardowe, powszechnie znane mieszanki. Jak wiadomo, każdy z nas poszukuje nieco innego smaku kakao, dlatego staramy
się zapewnić jak największy jego wybór.
Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat uprawy kakaowca i etapów obróbki jego ziaren.
Kakao (z meks. cacahuatl) to nasiona z owoców kakaowca (Theobroma cacao L.), czyli wiecznie zielonych drzew tropikalnych,
które początkowo rosły w dorzeczach Amazonki, a z czasem rozpowszechniły się również w Afryce. Ziarna kakaowca do celów
spożywczych uzyskuje się z dwóch gatunków kakaowca: forastero (bardziej powszechnego, jego plantacje znajdują się w Afryce,
Brazylii i południowo-wschodniej Azji) oraz kriollo (o orzechowym lub kwiatowym posmaku, pochodzące z Ameryki Środkowej:
Ekwadoru i Wenezueli).
Drzewo kakaowca osiąga wysokość do 15 metrów, ale na plantacjach przycina się je do wysokości około 5 metrów, aby ułatwić
zbiory. Kakaowiec jest delikatną rośliną, której nie służy nadmiar słońca lub wiatru, stąd plantacje otacza się bananowcami,
palmami lub drzewami cytrynowymi. Gotowe do zbioru, pięcioletnie owoce osiągają długość około 30 centymetrów i wagę
do 60 dekagramów. W miarę dojrzewania łupiny nabierają złotego lub jaskrawoczerwonego koloru. W łupinach znajduje się
około 20-50 nasion otoczonych słodkawym miąższem.
Dwa razy do roku owoce odcina się od pnia, rozłupuje i poddaje fermentacji. Ziarna wyjęte z łupiny utleniając się zmieniają kolor
z kremowego na ciemnoczerwony. Po minimum sześciu dniach ziarna oddziela się od miąższu i suszy, następnie (zwykle przy
użyciu maszyn) miażdży. Kakao w proszku powstaje poprzez wytłoczenie za pomocą prasy lub ciepła z miazgi części tłuszczu,
mielenie i przesiewanie.
Kakao oprócz białka i tłuszczu zawiera dwa alkaloidy o działaniu pobudzającym – teobrominę i kofeinę, która występuje
w śladowych ilościach. Teobromina ma znacznie słabsze działanie pobudzające niż kofeina, ale działa regenerująco na organizm
zarówno po wysiłku fizycznym, jak i psychicznym. Kakao zawiera również nieaktywną po spożyciu fenyloetyloaminę (PEA). Kakao
zawiera flawonoidy działające korzystnie na serce. Poprawia nastrój stymulując produkcję dopaminy. Bogate jest ono w magnez,
który jest niezbędnym pierwiastkiem do funkcjonowania organizmu.

Sposób przyrządzania: 1 łyżeczkę kakao zalać ciepłym lub gorącym mlekiem.

80090

(opakowanie 150g)

Kakao Holenderskie w kartonowym pudełku
Skład: 100% kakao (zawartość masła kakaowego: 22 - 24%). Charakteryzuje się naturalną ciemną barwą.
Aromat i smak: dobrze zrównoważony, słodko-gorzki pełny smak z nutą orzecha laskowego.
Kraj pochodzenia: Francja.

80074

Kakao Holenderskie w puszce

80091

Kakao Peru w kartonowym pudełku
Skład: 100% kakao (20 - 22% masła kakaowego).
Aromat i smak: dominujący aromat wykwintnej czekolady z nutą czerwonego wina i owoców.
Miejsce uprawy: Peru.

80073

Kakao Peru w puszce
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80093

Kakao Santo Domingo w kartonowym pudełku
Skład: 100% kakao (zawartość masła kakaowego: 10 - 12%).
Aromat i smak: śmietankowo-maślany o mocnym i wyraźnym, ale bardzo przyjemnym smaku z nutą goryczki,
przypominający czerwone wino.
Miejsce uprawy: Dominikana.

80071

Kakao Santo Domingo w puszce

80094

Kakao Sao Tome w kartonowym pudełku
Skład: 100% kakao (zawartość masła kakaowego: 10 - 12%).
Aromat i smak: delikatny, o subtelnym połączeniu szlachetnej goryczy z nutą słodkości o posmaku cytrusów, oliwek, brzoskwini
i przypraw.
Miejsce uprawy: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

80070

Kakao Sao Tome w puszce

80092

Kakao Tanzania w kartonowym pudełku
Skład: 100% kakao (zawartość masła kakaowego: 22 - 24%).
Aromat i smak: idealnie zrównoważony słodko-gorzki, smak z owocowo-waniliową nutą; aromat przypominający orzechy
makadamia.
Miejsce uprawy: Tanzania.

80072

Kakao Tanzania w puszce

CZEKOLADOWE LIZAKI OXALIS
Słodycz w sam raz dla sympatyków OXALIS* - lizak w kształcie czterolistnej, szczęśliwej koniczynki!
*Łacińska nazwa koniczyny (Szczawik zajęczy), to właśnie oxalis.

80439

Lizak czekoladowy OXALIS - biała czekolada
Skład: masło kakaowe, cukier trzcinowy, suszone mleko, wanilia.

80441

Lizak czekoladowy OXALIS - ciemna czekolada 55%
Skład: miazga kakaowa, masło kakaowe, cukier trzcinowy, wanilia.

80440

Lizak czekoladowy OXALIS - mleczna czekolada
Skład: miazga kakaowa, masło kakaowe, cukier trzcinowy, suszone mleko, wanilia, emulgatory: lecytyna sojowa, wanilia.

80439-41
Czekoladowe lizaki OXALIS
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CZEKOLADY OXALIS RĘCZNIE WYRABIANE
(opakowanie 50g)

80434

Czekolada OXALIS ciemna 60% o smaku kawy Belgijskie Pralinki 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, ekstrakt pochodzacy z kawy Belgijskie Pralinki (min. 15,32%).

80435

Czekolada OXALIS mleczna o smaku kawy Irish Cream 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z kawy Irish Cream
(min. 15,10%).

80437

Czekolada OXALIS ciemna 60% z czarną herbatą Earl Grey 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, ekstrakt pochodzacy z herbaty Earl Grey (min. 15,32%).

80438

Czekolada OXALIS ciemna 70% 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, wanilia.

80431

Czekolada OXALIS mleczna Ajurveda Yogi Tea 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z miaszanki przypraw Yogi Tea
(min. 15,10%) (cynamon, imbir, kardamon, goździki, czarny pieprz).

Photo: Barry Callebaut

80433

Czekolada OXALIS mleczna z zieloną herbatą Łzy Smoka 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z zielonej herbaty Łzy Smoka
(min. 15,10%) (zielona herbata, ananas, aromat truskawek, kocanki piaskowej i bławatka).

80430

Czekolada OXALIS mleczna z owocową herbatką Ogród Babuni 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z herbatki owocowej Ogród
Babuni (min. 15,10%) (czarny bez, kawałki jabłka, hibiskus, aronia, kawałki buraka, jeżyna, aromat, czerwona porzeczka, malina,
liście jeżyny, truskawki).

80436

Czekolada OXALIS mleczna z czarną herbatą Karmelową 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z herbaty czarnej aromatyzowanej
Karmelowej (min. 15,10%) (czarna herbata Cejlon, łuski kakaowca, kawałki karmelu (min. 3,4%) (skondensowane mleko
odtłuszczone, cukier, syrop glukozowy, olej palmowy, tłuszcz maślany, stabilizator – sorbitol, emulgator – glicerydy kwasów
tłuszczowych), aromat.)

80432

Czekolada OXALIS mleczna z zieloną herbatą Żeńszeniowo-Imbirową 50g
Skład: miazga kakaowa, cukier trzcinowy, masło kakaowe, mleko w proszku, ekstrakt pochodzacy z herbaty zielonej
aromatyzowanej Żeńszeniowo-Imbirowej (min. 15,32%) zielona herbata Sencha, kawałki żeńszenia (min. 2,2%), skórki
pomarańczy, aromat, kawałki imbiru (min. 1,1%), kwiatki pomarańczy.

MONBANA - KAKAO I CZEKOLADA NA GORĄCO
Monbana to francuska fabryka czekolady założona przez rodzinę Guattari w 1934 roku. Słynie z czekoladek i gorącej czekolady
pakowanej w eleganckie, metalowe puszki.
Aksamitna czekolada na gorąco, zarówno klasyczna, jak i smakowa, nie ma sobie równych na całym świecie, ponieważ
produkowana jest od kilku pokoleń według tradycyjnej receptury. Jest to dzięki temu propozycja dla najbardziej wymagających.

80172

MONBANA KAKAO 100% w puszce 200g
Skład: 100% kakao. Charakteryzuje się naturalną ciemną barwą.

80174

MONBANA Czekolada na gorąco Classic 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, ekstrakt waniliowy.

80207

MONBANA Czekolada na gorąco Karmel 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, aromat karmelowy.

80206

MONBANA Czekolada na gorąco Migdałowa 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, aromat migdałowy.

80191

MONBANA Czekolada na gorąco Orzech Laskowy 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, aromat orzechów laskowych.
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80196

MONBANA Czekolada na gorąco Świąteczna 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, aromat przypraw korzennych - piernika.

80208

MONBANA Czekolada na gorąco Wanilia 250g
Skład: kakao (min. 32%), cukier, ekstrakt waniliowy.

80174
MONBANA Czekolada
na gorąco Classic

80191
MONBANA Czekolada
na gorąco Orzech Laskowy

80206
MONBANA Czekolada
na gorąco Migdałowa

80207
MONBANA Czekolada
na gorąco Karmel

80196
MONBANA Czekolada
na gorąco Świąteczna

80208
MONBANA Czekolada
na gorąco Wanilia

80172
MONBANA KAKAO 100%

WANILIOWE LASKI
Wanilia jest storczykiem, ale jej kwiaty nie pachną. Wspaniały zapach wydziela owoc, który ma formę długich strączków (laska
wanilii). Nasze laski wanilii są mięsiste i grube, zawierają dużo aromatycnych ziarenek. To 100% naturalne laski odmiany Bourbon,
bez dodatków cukru, barwników i konserwantów.
Kraj uprawy: Madagaskar.
Należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 20°C.

WANILIOWE LASKI BOURBON
(ORGANIC)
80139
2szt. (4 - 6g) w szklanym opakowaniu

WANILIOWE LASKI BOURBON
(ORGANIC)
80141
mielone w słoiczku 10g
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CZEKOLADY CORTEZ
Uwaga! Przerwa w sprzedaży w okresie letnim, od czerwca do września.
Specjały polskiej manufaktury Cortez tworzone są z najwyższej jakości belgijskiej czekolady, bazując wyłącznie na naturalnych
składnikach. Powstają w procesie ręcznego formowania oraz konfekcjonowania. Czekolada nie posiada w swoim składzie innego
tłuszczu poza masłem kakaowym (dzięki temu dosłownie rozpływa się w ustach). Owoce i przyprawy wybrane do czekoladowych
kompozycji są w pełni naturalne - nie są kandyzowane, dosładzane czy konserwowane.
Jak przechowywać czekoladę?
Idealną temperaturą do przechowywania czekolady jest 12 - 20°C.
Nie należy przechowywać czekolady w lodówce, ale w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu!
Czekolada zawiera cukier i tłuszcz, obydwa te składniki bardzo łatwo absorbują zapachy z otoczenia. Należy zatem pamiętać, aby
nie przechowywać czekolady z produktami, które wydzielają intensywny zapach.

FOLKOWE MECYJE
80151

Czekolada biała z makiem 100g

80137

Czekolada deserowa z wiśniami 110g

80136

Czekolada deserowa z migdałami 110g

80148

Czekolada pełnomleczna z prażonym słonecznikiem 100g

80149

Czekolada pełnomleczna z rodzynkami królewskimi 110g

80147

Czekolada pełnomleczna z orzechami laskowymi 110g

TABLICZKI
(opakowanie 85g)

80142

Czekolada biała z pistacjami i żurawiną 85g

80159

Czekolada biała z truskawkami i Matchą 85g

80084

Czekolada ciemna z bananami i malinami 85g
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80085

Czekolada ciemna z chili i solą morską 85g

80190

Czekolada ciemna z jabłkami i cynamonem 85g

80111

Czekolada ciemna ze śliwkami i kadamonem 85g

80080

Czekolada mleczna z ananasem i rozmarynem 85g

80087

Czekolada mleczna z miodem i czarną porzeczką 85g

80099

Czekolada mleczna z miodem i śliwkami i cynamon 85g

80098

Czekolada mleczna z orzechami i migdałami 85g

80081

Czekolada mleczna z pieprzem i malinami 85g

80086

Czekolada mleczna z truskawkami 85g

80209

Czekolada mleczna z wiśniami i jabłkiem 85g

80088

Czekolada mleczna z żurawiną, jabłkiem i imbirem 85g

CZEKOLADY PITNE
(opakowanie 200g)

80000

Czekolada pitna ciemna 200g

80402

Czekolada pitna mleczna 200g

CZEKOLADY ORIGIN
(opakowanie 85g)

80154

Papua Nowa Gwinea 70% z kwiatem soli 85g

80155

Ekwador 70% 85g

80150

Ekwador 70% z płatkami złota 85g

80152

Meksyk 66% z kawą Arabika 85g

80401

Tanzania z ziarnami kakaowca 85g

KONFITURY JEZNACH
Produkty pochodzą z oferty firmy „Jeznach” - zakładu cukierniczego, który istnieje już od 1989 roku. W tej rodzinnej firmie
wszystkie konfitury i soki wyrabiane są ręcznie, a ich receptury pochodzą z tradycyjnych przepisów. Składniki używane
do produkcji pochodzą z miejscowych upraw lub od starannie dobranych dostawców.

50604

Konfitura z czarnej porzeczki z Amaretto 200g
Skład: 54% czarna porzeczka, 45% cukier, 1% Amaretto.

50603

Konfitura z jagód 190g
Skład: 70% jagód i 30% cukier.

50017

Konfitura z malin z rumem Bacardi 190g
Skład: 60% malin, rum Bacardi 1% objętości, 39% cukier.

50998

Konfitura z moreli z whisky 220g
Skład: 70% morela, 1% whisky, 29% cukier.

50992

Konfitura z pigwy 210g
Skład: 50% owoce pigwy i pigwowca, 50% cukier.
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50930

Konfitura z płatków róży - tarta 210g
Skład: 30% tarte płatki róży i 70% cukier.

50000

Konfitura z płatków róży 220g
Skład: 30% płatki róży i 70% cukier.

50600

Konfitura z płatków róży z miętą 220g
Skład: 30% płatki róży, 1% mięta, 69% cukier.

50605

Konfitura z wiśni z kardamonem 200g
Skład: 60% wiśnia, 1% kardamon, 39% cukier.

50602

Konfitura z wiśni z rumem 200g
Skład: 60% wiśnia, 1% rum, 39% cukier.

50993

Konfitura z żurawiny 190g
Skład: 55% żurawina, 45% cukier.

50904

Konfitura z żurawiny z Tequilą 190g
Skład: 54% żurawina, 45% cukier, 1% Tequila.

50947

Imbir w syropie 140g
Skład: 29% imbir, 71% woda z cukrem.

50928

Imbir w syropie malinowym z przyprawami 140g
Skład: 29% imbir, woda z cukrem, sok malinowy, cynamon, goździki, kardamon.

SOKI JEZNACH
50995

Sok z malin 330ml
Skład: 56% sok z malin, 44% cukier.

50018

Sok z pigwy 305ml
Skład: 40% sok z pigwy i pigwowca, 60% cukier.

50997

Syrop z żurawiny 330ml
Skład: 50% sok z żurawiny, 50% cukier.
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CIASTECZKO Z WRÓŻBĄ
Chrupkie ciasteczko o lekkim posmaku waniliowym. Każde zawiera karteczkę z wróżbą. Wróżby wkładane są losowo z puli
130 różnych tekstów. Ciastko ma średnicę ok. 5,5 cm i wysokość ok 4,5 cm, pakowane jest w torebki o wymiarach 7 - 8 cm
na 10 - 11 cm.

CIASTECZKO Z WRÓŻBĄ Z CHINKĄ
80114

CIASTECZKO Z WRÓŻBĄ
Z SERDUSZKAMI
80113

CUKIERKI JAPOŃSKIE
Kraj pochodzenia: Japonia.
Producent: Kasugai.

HOKKAIDO MLECZNA MATCHA 81g

LICHEE 120g

80109

80115

Skład: cukierki japońskie z zieloną herbatą
Matcha i mlekiem. Opakowanie zawiera
20 szt. osobno zapakowanych cukierków.

Skład: cukierki japońskie o smaku owoców
lichee. Opakowanie zawiera 22 szt. osobno
zapakowanych cukierków.

CUKIER

CUKIER NA PATYCZKU
50013

biały 20g

50014

brązowy 20g

CUKIER KANDYZ BRĄZOWY
80106

brązowy 400g

80107

biały 400g
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CUKIER TRZCINOWY NIERAFINOWANY
Nasze cukry są produkowane z trzciny cukrowej uprawianej w idealnym klimacie tropikalnych plantacji wysp Mauritius i Reunion.
Cukry nie są poddawane procesowi rafinacji chemicznej, ale są oczyszczane przez sedymentację i filtrację. Taki proces powoduje
zachowanie większej ilości melasy o charakterystycznym karmelowym smaku. Cukry trzcinowe są bogate w minerały i witaminy.

DRY DEMERARA 400g

VERY DARK 400g

50160

50158

NATURALNA SUBSTANCJA SŁODZĄCA - KSYLITOL
Ksylitol jest białą, krystaliczną, naturalną substancją, która wyglądem i smakiem przypomina cukier, ale zawiera od niego
blisko o połowę mniej kalorii. Najczęściej uzyskuje się go z owoców, brzozy (Finowie nazywają go „cukrem brzozowym“) lub
z kolb kukurydzy. Ksylitol może zastąpić cukier do słodzenia i przyrządzania wszelkich produktów kulinarnych. Dzięki swoim
właściwościom redukuje płytkę nazębną, pomaga utrzymać mineralizację zębów, powoduje zmniejszenie odpowiedzi glikemicznej
po posiłku. Zalecany jest w diecie diabetyków, u osób z zakłóconą tolerancją glukozy oraz przy odchudzaniu.

50165

Naturalna subst. słodz. Ksylitol AKA 250g pudełko "cukier brzozowy"

50162

Naturalna subst. słodz. Ksylitol 250g Danisco "cukier brzozowy"

50167

Naturalna subst. słodz. Ksylitol 500g Danisco "cukier brzozowy"

50163

Naturalna substancja słodząca Ksylitol 250g "cukier z kolb kukurydzy"

50157

Naturalna substancja słodząca Ksylitol 500g "cukier z kolb kukurydzy"

50165
Ksylitol AKA 250g pudełko
„cukier brzozowy“
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50163
Ksylitol 250g
„cukier z kolb kukurydzy“

50162
Ksylitol 250g Danisco
„cukier brzozowy“

SYROPY ZIOŁOWE OXALIS
Zalecane dawkowanie: 1 - 2 łyżeczki dziennie. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wszelkie osady są pochodzenia naturalnego. Przechowywać w temperaturze
25°C.

SYROP PRZECIW GRYPIE
50901

280g

Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, miód
UE (min. 30%), kwas askorbinowy (Wit. C),
ekstrakt ziołowy - 200mg kwiatów bzu.

SYROP NA MOCNY SEN
50908

280g

Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, miód
UE (min. 30%), kwas askorbinowy (Wit. C),
ekstrakt ziołowy - 1250mg melisy lekarskiej
oraz 1250mg dziurawca zwyczajnego.

SYROP WZMACNIAJĄCY
ODPORNOŚĆ
50902

280g

Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, miód
UE (min. 30%), kwas askorbinowy (Wit. C),
ekstrakt ziołowy - 1000mg korzenia marala
(Rhaponticum carthamoides = Szczodrak
krokoszowat) i 200g jeżówki purpurowej
(Echinacea).

Syrop ziołowy GINKGO BILOBA
51105

250g

Skład: fruktoza (42%), woda pitna, ziołowy
ekstrakt z ginkgo biloba (0,65%), ekstrakt
z hibiskusa sudańskiego, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas
jabłkowy, konserwant sorbinian potasu.

SYROP z ŻURAWINĄ
51098

350g

Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, miód
UE (min. 30%), kwas askorbinowy (Wit. C),
sok żurawinowy (min. 8%).
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MIODY OXALIS

MIÓD OXALIS ŻURAWINA

MIÓD OXALIS MIESZANKA
STUDENCKA
50937

50938

230g

Skład: syrop glukozowo-fruktozowy,
żurawina (min. 10%).

210g

Skład: syrop glukozowy, miód
wielokwiatowy (min. 30%), orzechy
i suszone owoce (min. 14% - nerkowce,
rodzynki), orzeszki ziemne (min. 14%).

MIÓD OXALIS MIGDAŁY
50935

210g

Skład: syrop glukozowy, miód
wielokwiatowy (min. 30%),
migdały (min. 28%).

MIÓD OXALIS ORZECHY WŁOSKIE
50936

210g

Skład: syrop glukozowy, miód (min. 30%),
orzechy włoskie (min. 28%).

MIÓD OXALIS MIESZANKA
ORZECHÓW
50934

210g

Skład: syrop glukozowy, miód (min. 30%),
orzechy (min. 28% - migdały, nerkowce,
orzechy laskowe).
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WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Zainteresowani współpracą mogą otrzymać darmowe próbki herbat. W przypadku nowo otwieranych
herbaciarni/sklepów pomagamy w doborze asortymentu, można również uzyskać dodatkową pomoc:
ulotki, torby papierowe z logo Oxalis, plakaty o tematyce herbacianej.
Nowy klient płatności za faktury dokonuje gotówką u kuriera lub przedpłatą na konto. Warunki
przyznawania płatności terminowej ustalane są indywidualnie.

Rabaty:
•
•
•

zamówienia od 20 do 30 kg - rabat 4%
zamówienia od 30 do 45 kg - rabat 7%
powyżej 45 kg - rabat 10%

Stałym odbiorcom sprzedającym asortyment Oxalis (minimum 80 gatunków naszych herbat lub kaw)
udzielamy stałego rabatu 12% – o więcej szczegółów proszę pytać w dziale handlowym.

Realizacja dostaw:
Towar przesyłamy firmą kurierską GLS, a koszty przesyłki są refakturowane.
Krajowa przesyłka z ubezpieczeniem do 20kg - 9,90 zł netto.
Zamówienia realizujemy do 3 dni roboczych według bieżących stanów magazynowych. UWAGA!!
W okresie przedświątecznym okres realizacji zamówień może wynieść do 4 dni roboczych.
UWAGA!! Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania reklamacji kurierowi i sporządzenia
protokołu szkody w przypadku widocznego uszkodzenia paczki (uszkodzenie lub brak taśmy firmowej
Oxalis, jak i kartonu, dźwięki uszkodzonej ceramiki wewnątrz paczki, zgniecenia paczki). Data sporządzenia
protokołu szkody musi być taka sama, jak data doręczenia paczki.

Sposób zamawiania:
Prosimy o składanie zamówień koniecznie z kodami towarów oraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego w następujący sposób:
•
•
•

telefonicznie: 32 388 49 11
za pośrednictwem strony internetowej: http://www.oxalis.pl
e-mailem: ewa.paluszkiewicz@oxalis.pl; malgorzata.horzela@oxalis.pl;
wioletta.furman-winiarska@oxalis.pl; jakub.niemiec@oxalis.pl

Prosimy pamiętać o korzyściach płynących ze współpracy z nami:
•
•
•
•

bezpłatne próbki,
koszt przesyłki paczki do 20kg – tylko 9,90 zł netto,
certyfikaty produktowe – gwarancją jakości,
etykiety produktowe z adresem Państwa sklepu.

SIEDZIBA FIRMY I MAGAZYNU:
Oxalis Polska
41-922 Radzionków, ul. Sikorskiego 7F
Tel.: 32 388 49 11
Czynne od 8:00 do 16:00

Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek
metodą powielana bez pisemnej zgody wydawcy.
OXALIS © 2016
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