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 psów 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 psów.
GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) – jest to susz FOP
wzbogacony tzw. złocistymi psami, czyli szczególnymi,
złocistymi końcówkami pączków.
FOP (Flowery Orange Pekoe) – susz złożony z pełnych
liści herbacianych wysokiej jakości, zawierający również
znaczną ilość pączków ( psów).
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 psów. 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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Assam Dikom TGFOP

20237

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 psami (tzw. golden ps, czyli liście pochodzące z górnej par i
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.

Assam Jaipur TFGFOP1 Cl

20236

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

Assam Mangalam BPS CL

20203

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.

Darjeeling FTGFOP 1 First Flush

20103

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.

Darjeeling Goomtee Oriental White First Flush

20161

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 psami.
Aromat i smak: pełny, słodki o posmaku moreli i dojrzewających orzechów włoskich.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Goomtee.

Darjeeling Gopaldhara Moondrop First Flush

20162

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 psami.
Aromat i smak: delikatnie słodki o posmaku białych winogron z nutą brzoskwini.
Kolor naparu: jasnobursztynowy.
Kraj pochodzenia: Indie, prowincja Darjeeling, ogród Gopaldhara.

Darjeeling Oaks ChFTGFOP1 First Flush

20163

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 psów (tzw. golden ps, czyli listki z górnej par i 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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Darjeeling Pu abong SFTGFOP1 CH Classic Second Flush

20157

Plantacja: ogród Pu abong 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 Pu abong.

Darjeeling Namring Upper FTGFOP1 Ch Second Flush

20152

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%).

Nilgiri

20400

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.

20400
Nilgiri

20305
Sikkim Temi FTGFOP1 CL

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.

Sikkim Temi FTGFOP1 CL

20305

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.

8

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 psów (tzw. golden ps, czyli liście z górnej par i 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 psów (tzw. silver ps – liści pochodzących z górnej par i
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.

20313

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 psów (tzw. silver ps – liści pochodzących z górnej par i
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 psów (tzw. silver ps – liści pochodzących z górnej par i
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.

20317
Nepal Tippy Wonder
First Flush

20313
Nepal Ilam STGBOP1
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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 psów (tzw. golden ps, czyli liście pochodzące z górnej par i
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 psów (tzw. golden ps, czyli liście
pochodzące z górnej par i 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 psów (tzw. golden ps,
czyli liście pochodzące z górnej par i 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.
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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 psów (tzw. golden ps, czyli liście
pochodzące z górnej par i 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 psów (tzw. golden ps - liście pochodzące z górnej par i
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 psami (tzw. golden ps, czyli liście pochodzące z górnej par i 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 psami (tzw. golden ps, czyli liście pochodzące z górnej par i 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 dynas i 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 dynas i 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.

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.
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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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