
CHINA PAI MU TAN 

Herbata pochodząca z prowincji Fujian, 

wytwarzana jest z pąków i młodych liści odmian 

krzewów dabai i shui xian bai. Zbierane wiosną 

pędy składają się z jednego pąka i dwóch liści.  

Klasyka białych herbat - cieszy się wysokim 

uznaniem wśród koneserów na całym świecie.  

KENIA LUNG CHEE

Kenia Lung Chee to biała herbata o niezwykle 

intensywnym, jak dla tego rodzaju naparów, 

aromacie. W jej zapachu wyczuć można, prócz 

słodkich akcentów (typowych dla herbat 

białych), także nuty trawiaste i ziołowe.

LONG ZHU WHITE

Long Zhu (Smocza Perła) to herbata o mocnym 

charakterze, której zielono-białe listki zostały 

ciasno zwinięte w małe kulki. Napar ma 

delikatny, lekko słomkowy kolor, a w aromacie 

i smaku wyczuwalna jest nuta kwiatowa.

SNOW DRAGON

Snow Dragon jest herbatą ręcznie zbieraną 

wyłącznie z pąków liści z odmiany Da Bai. Zbiory 

możliwe są jedynie przez cztery dni w roku, przy 

czym do produkcji herbaty wykorzystuje się jedy-

nie młode liście rosnące wysoko na szczytach 

krzewów, pokryte jeszcze białym meszkiem, 

które zrywane są zanim zdążą się rozwinąć. 

Posiada wyjątkowy napar z wyczuwalną subtelną 

nutą roślinności oraz posmakiem kwiatowym. 

SILVER NEEDLE

Silver Needle to herbata o długich miękkich 

i jasnych liściach, zwiniętych w cieniutki igiełki.

Charakteryzuję ją wykwintny smak, pozosta-

wiający słodową nutę. 

Herbata - pijesz ją kilka razy dziennie i na wiele sposobów. Dla niektórych gorąca herbata to miłe 

zwieńczenie pracowitego dnia, a dla innych lekarstwo na przeziębienie, towarzysz spotkania 

z przyjaciółmi czy też doskonały prezent na każdą okazję.  Ale co wiesz więcej o tej roślinie? Czy wiesz, 

że każdy rodzaj herbaty pochodzi z tego samego krzewu Camellia Sinensis? Uprawiana jest w wielu 

krajach, o różnych uwarunkowaniach geograficznych i klimatycznych, na różnego rodzaju glebie. 

Wszystkie te naturalne czynniki mają wpływ na finalny smak herbaty. Liście krzewów herbacianych po 

zerwaniu poddaje się procesom takim jak: więdnięcie, skręcanie, oksydacja i suszenie, dzięki którym 

dokonujemy podziału herbat na: białe, zielone, żółte, turkusowe, czarne i czerwone Pu Erh. Listę 

herbat w ofercie Czas na Herbatę uzupełniają jeszcze herbaty kwitnące i owocowe, a oprócz nich 

odnajdziesz napary takie jak Yerba Mate czy Rooibos. Znajdź swój smak i Czas na Herbatę.

WHITE DRAGON

Wspaniała herbata o łagodnym, pełnym 

i delikatnym smaku. Uprawiana na niewielką 

skalę w rejonie Fujian. White Dragon zadowoli 

gusta tych miłośników herbat białych, którzy 

poszukują naparów szlachetnych i mocno 

pobudzających. 

WHITE MONKEY

Charakteryzuje się długimi, ręcznie zwijanymi 

liśćmi przypominającymi w kształcie łapkę 

małpy. Napar jest orzeźwiający, bardzo wywa-

żony i pełny w smaku. Pojawiają się nuty przyje-

mnie owocowe, a także z lekko dymny tłem.

HERBATA BIAŁA Z DODATKAMI

BIAŁA PERŁA

Herbata Pai Mu Tan, liść limonki, liść bambusa, 

mandarynka, malina, bławatek, nagietek. 

LAWENDOWE WZGÓRZA

Herbata Pai Mu Tan, lawenda, cytryna, bławatek, 

mięta.

MAMMA MIA

Herbata Pai Mu Tan, truskawka.

PRETTY WOMAN

Herbaty Pai Mu Tan i White Dragon, czerwona 

porzeczka, lawenda, słonecznik.

ROZKOSZNA SŁODYCZ

Herbata Pai Mu Tan, jabłko, trawa cytry-nowa, 

róża, mięta, mango.

TAJEMNICA INKÓW

Herbata Pai Mu Tan, jagody inkaskie, morwa, 

bławatek.

WHITE ICE TEA

Herbata Pai Mu Tan, truskawka, cytryna, papaja,  

pomarańcza. 

WHITE ROSE

Herbata Pai Mu Tan, róża.

Herbatę białą otrzymuje się z najdelikatniejszych, nierozwiniętych pączków zbieranych wczesną 

wiosną, kiedy to młode listki herbaty są omszone. Listki nie są poddawane fermentacji, a jedynie 

procesowi więdnięcia (niektóre nie przechodzą nawet tego procesu) i suszenia, to sprawia, że 

wartościowe substancje zostają zachowane w wysoce skoncentrowanej formie. Biała herbata zawiera 

dużo witaminy C oraz teiny. Ma działanie orzeźwiające, wspomaga koncentrację, redukuje objawy 

napięcia i stresu. Posiada najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne. Zawiera polifenole chroniące 

organizm przed atakiem wolnych rodników, które są odpowiedzialne za proces starzenia się 

organizmu. Zwana jest eliksirem młodości.

Sposób parzenia:

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 70 stopni Celsjusza (ok. 6 min. po przegotowaniu), 

czas zaparzania od 4 do 6 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić od naparu.

Herbata biała

Liście herbaty zielonej zaraz po zbiorze, poddawane są procesowi więdnięcia, następnie są one 

wstępnie podgrzewane (by uniknąć późniejszej oksydacji), skręcane, a następnie krótko suszone. 

Dzięki temu liście zachowują swój zielony kolor, naturalny aromat, smak, a także właściwości 

zdrowotne. Zawiera wiele witamin i minerałów oraz bogactwo teiny, polifenoli, garbników oraz fluoru. 

Polifenole opóźniają proces starzenia się komórek. Garbniki pomagają zwalczać wirusy i bakterie. 

Wysoka zawartość fluoru pozytywnie wpływa na zęby chroniąc je przed próchnicą oraz odświeżając 

oddech. Zielona herbata doskonale wpływa na samopoczucie dodając energii na każdy dzień. 

Herbata zielona

ASSAM CHOTA TINGRAI GREEN

Herbata zielona w unikalnym wydaniu. Powstała 

dzięki połączeniu japońskich technik tworzenia 

herbat oraz najwyższej jakości assamskich liści.

Napar jasnozielony, w smaku świeży i łagodny, 

z roślinną nutą.

BANCHA

Herbata zielona z późniejszego zbioru z tych 

samych krzewów co Sencha, ale jest od niej 

zdecydowanie delikatniejsza i zawiera od niej 

mniej teiny przez co jest mniej pobudzająca. 

Posiada długie, szerokie i płaskie liście, które 

uwalniają lekko słodkawy smak herbaty.

CEYLON DIMBULA

Ceylon Dimbula to herbata pochodząca 

z wysokich gór Sri Lanki. Duże, mocno skręcone 

liście po zalaniu wodą uwalniają swój szlachetny 

i delikatny smak.

CHINA GREEN YUNNAN             

Herbata zielona pochodząca z Chin, z rejonu 

Yunnan. Produkowana z pierwszego i drugiego 

liścia herbaty z domieszką srebrnych tipsów, 

dzięki którym uzyskany napar jest jasnozielony, 

o wyjątkowym i łagodnym smaku.

CHINA GUNPOWDER

Herbata zielona o dużych liściach zwiniętych 

w kulki, dających mocny napar o świeżym 

aromacie, z odczuwalnym posmakiem goryczki.

CHINA GUNPOWDER SUPER

Listki tej herbaty zwijane są w trakcie prze-

twarzania w malutkie kuleczki, które rozwijając 

się w wodzie dają bardzo wyrazisty napar o nieco 

cierpkim smaku. 

DARJEELING GREEN

Herbata zielona pochodząca z indyjskiej 

prowincji Darjeeling. Swój delikatny, lekko 

kwiatowy posmak zawdzięcza delikatnym 

listkom zbieranym ze szczytu krzewu. Zbierana 

jest na przełomie maja i czerwca. 

GREEN NEEDLE

Herbata zielona o subtelnym  kwiatowym  aro-

macie, zbierana w bardzo wczesnej fazie wzrostu 

krzewu w wyniku czego jej listki są bardzo 

cienkie i ciemno zielone. Smak jest wyjątkowy, 

ponieważ jest typowo słodki oraz delikatnie 

tytoniowy. Zwyczajowo herbatę tę produkuje się 

tylko wiosną i wczesnym latem, w innym 

wypadku byłaby gorzka i straciła swój słodki 

posmak. Napar jest bardzo jasny o lekkim 

złotawym zabarwieniu.

GYOKURO

Herbata zielona najwyższej jakości pochodząca 

z Chin z prowincji Zheijang. Uważana jest za 

jeden z najlepszych rodzajów herbaty na świecie! 

Jej nazwa oznacza tyle co „Jadeitowa Perła” lub 

„Jadeitowa Rosa” i związana jest ze szlachetną 

głęboką zielenią wyróżniającą gotowy susz, który 

jest wynikiem uprawy w cieniu. Posiada świeży, 

kwiatowy smak z wyczuwalną nutą słodyczy oraz 

szmaragdowy kolor naparu. Gyokuro najlepiej 

parzyć w temperaturze 50-60 st. C.

JADE EARRING

Jade Earring to herbata najwyższej jakości, 

produkowana na małą skalę. Skręcana ręcznie 

w małe herbaciane zwoje, przypominające 

kolczyki, od których pochodzi jej nazwa. Daje 

napar o owocowym posmaku z delikatną 

goryczką. 

JADE EYES

Jade eyes (oczy feniksa) to zielona chińska 

herbata, ręcznie zwijana (wyłącznie z najmło-

dszych listków) w owalne bryłki, przypominające 

oczy. Lekki, owocowy napar, stanowi cechę 

charakterystyczną tej herbaty.

JAPAN GEN MAI CHA

Herbata zielona, typu japońskiego, wzbogacona 

prażonymi ziarenkami ryżu. Po zaparzeniu 

otrzymujemy złoto-zielony napar o słodkawym 

smaku, z delikatną, kasztanową nutą. 

JAPOŃSKA SENCHA 

Herbata zielona typu japońskiego, zawierająca 

młode i delikatne listki zbierane na początku 

sezonu. Smak herbaty jest lekko gorzkawy, ale 

zarazem subtelny. Po zaparzeniu daje jasny, 

miodowy napar.

KOREA JEJU OP ORGANIC

Herbata o wyjątkowych walorach smakowych. 

Żółtozielony napar o łagodnym słodkawym 

smaku i delikatnym kwiatowym aromacie. 

Herbata doskonała o każdej porze dnia.

KUKICHA

Kukicha to nietypowa herbata, składająca się 

głównie z gałązek, szypułek i łodyżek liści, stąd 

też wzięła się jej nazwa - „kuki”, która oznacza 

z japońskiego patyk. Zwykle gałązki i łodyżki 

pochodzą z produkcji herbaty Matcha lub Sencha. 

Teina znajduje się w liściach, dlatego Kukicha jest 

w nią uboga, można zatem podawać ją dzieciom 

oraz pić wieczorem. Dobrze zaparzona ma dość 

oryginalny smak - słodkawy i kremowy.

LONG ZHU JAŚMINOWA

Herbata pochodzi z gór w prowincji Fujian. Jest to 

jaśminowy specjał, zwijany ręcznie z pierwszego 

i drugiego listka wraz z młodym pączkiem krzewu 

herbacianego. Herbata posiada łagodny smak 

i wspaniały jaśminowy zapach, który uzyskiwany 

jest poprzez obsypanie kwiatem jaśminu herbaty 

podczas jej suszenia.

MISTY GREEN

Herbata zielona z gór w prowincji Zhejiang, gdzie 

rośnie spowita gęstą mgłą, która powoduje, że 

liście mają głęboki, zielony kolor. W swoim 

charakterze przypomina herbaty japońskie, ze 

względu na wyczuwalny smak umami.

Sposób parzenia: 

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 70 - 80 stopni Celsjusza (ok. 5 min. po 

przegotowaniu), czas zaparzania od 1 do 3 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić 

od naparu.

SENCHA

Klasyczna chińska herbata zielona, zbierana 

w kwietniu i maju. Jej napar posiada jasno-

-bursztynowy kolor, a w smaku goryczka sąsia-

duje ze słodyczą. 

SILVER SCREW

Herbata zielona pochodząca z chińskiej 

prowincji Yunnan. Podczas produkcji zwijana jest 

w charakterystyczne spirale. Herbata posiada 

świeży smak z nutą słodyczy oraz kasztanowy 

aromat.

WIETNAM GREEN ORGANIC

Wietnamska herbata o dużych, mocno 

zwiniętych liściach. Warzywno-dymny aromat 

i orzeźwiający smak z lekką nutą goryczki.

TAI PING HOU KUI

Herbata zielona selekcjonowana o dużych 

płaskich i prostych liściach, powstałych w skutek 

rozpłaszczania ich specjalnym drewnianym 

klockiem. Pochodzi z okręgu Tai Ping.

YUN MING ZIELONY

Chińska herbata z prowincji Yunnan, o chara-

kterystycznych, srebrzysto-zielonkawych 

listkach, zwiniętych w spiralki. Daje napar 

o wyrazistym, wytrawnym smaku, z delikatnym 

kwiatowym akcentem.

YUNNAN  OP ZIELONY 

Herbata uprawiana jest w specjalnie pielęgno-

wanych, najlepszych ogrodach herbacianych 

prowincji Yunnan. Sporządza się ją ze skrupu-

latnie dobieranych, młodych i nierozwiniętych 

jeszcze pączków górnej partii rośliny, tzw. tipsów. 

HERBATA ZIELONA Z DODATKAMI

ALLO ALLO

Herbata Gunpowder, aloes, wiśnia, saflor.

ALOE VERA

Herbata Gunpowder, pokrzywa, aloes, róża.

ANIELSKI MELON

Herbata Yunnan, melon, kwiat granatu.

BAJKOWA GŁĘBIA

Herbata Sencha, bławatek, słonecznik.

CUDOWNY DZIEŃ            

Herbata Sencha, ananas. 

CZERWONA PASJA

Herbata Sencha, malina, wiśnia, jeżyna, hibiskus.

EARL GREY GREEN

Herbata Gunpowder, bławatek, olejek z berga-
moty.

EUFORIA SMAKU

Herbata Sencha, gruszka, kardamon, pieprz, anyż, 

nagietek, róża.

FIGOWA FIESTA

Herbaty Gunpowder i Sencha, figa, słonecznik.

GINGER & LEMON

Herbata Sencha, trawa cytrynowa, imbir, cytryna.

GREEN ORANGE

Herbata Sencha, kwiat i owoc pomarańczy, 

truskawka, hibiskus, trawa cytrynowa, jabłko.

HAPPINESS TEA                                        

Herbata Sencha, melisa, rumianek, głóg, jeżyna, 
róża.

INSPIRACJA

Herbata Gunpowder, malina, jabłko, słonecznik.

JAŚMINOWA

Herbata Yunnan, jaśmin.

JAŚMINOWA PREMIUM

Herbata Sencha, jaśmin.

KARMELOVA

Herbata Gunpoweder, serduszka cukrowe, pieprz, 

róża, słonecznik, naturalny aromat karmelowy.

KWIAT JEDNEJ NOCY     

Herbata zielona Sencha, herbata zielona 

Gunpowder, malina, porzeczka.

KWITNĄCA WIŚNIA

Herbata Sencha, wiśnia, bławatek różowy.

LETNIE ORZEŹWIENIE

Herbata Sencha, cytryna, mięta, liść limonki.

MADAME BUTTERFLY             

Herbata Sencha, wiśnia, ananas, jaśmin, trawa 

cytrynowa. 

MALINA Z LIPĄ

Herbata Sencha, malina, lipa, liść jeżyny.

MASALA GREEN

Herbata Gunpowder, trawa cytrynowa, goździki, 

cynamon, pieprz, anyż, kardamon, gałka 

muszkatołowa. 

MIĘTOWA 

Herbata Gunpowder, mięta. 

MIŁOSNY UŚMIECH

Herbaty Sencha i Gunpowder, ananas, papaja.

OWOCOWA LAGUNA

Herbata Sencha, melon, truskawa, żurawina, 

malina, słonecznik.

POZIOMKOWY RAJ

Herbata Gunpowder super, poziomka, nagietek.

PRZYLĄDEK NADZIEI

Herbata Sencha, ananas, marakuja, pomarańcza, 

słonecznik, róża. Wybierając tę herbatę 

pomagasz dzieciom z Fundacji Na Ratunek 

Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

RAJSKI PTAK

Herbata Sencha, ananas, liść i owoc papai, 

mango, żurawina, bławatek różowy, nagietek.

SEKRETY NOCY

Herbata Gunpowder, rodzynki, hibiskus, liść 

pandanu, róża, nagietek. 

SENCHA CYTRYNOWA

Herbata Sencha, cytryna.

SENCHA O SMAKU TRUSKAWKOWO-

-ŚMIETANKOWYM 

Herbata Sencha, truskawka, słonecznik. 

SENCHA O SMAKU ŻURAWINOWO-

-KAKTUSOWYM

Herbata Sencha, żurawina, jaśmin.

SENCHA WIŚNIE W RUMIE            

Herbata Sencha, wiśnia.

SENCHA ŻURAWINOWO - TRUSKAWKOWA

Herbata Sencha, żurawina, truskawka. 

SKARBY TYBETU

Herbaty Yunnan OP i Gunpowder, jaśmin, jagody 

goji.

SŁONECZNA ARKADIA

Herbata Japan Gen Mai Cha i Sencha, 

pomarańcza, słonecznik, bławatek. 

SŁONECZNY DZIEŃ

Herbata Gunpowder, jabłko, rodzynki, róża, 

bławatek różowy, słonecznik.

SŁOŃCE AMAZONII

Herbata Sencha, guarana, słonecznik.

SOCZYSTA BRZOSKWINIA

Herbata  Sencha, brzoskwinia,  głóg.

SUMMER SHINE

Herbata Sencha, cytryna, mango, mięta, trawa 
cytrynowa.

TROPIKALNA WYSPA

Herbata Sencha, kiwi, rabarbar, kwiat granatu.

WIOSENNA TĘCZA            

Herbata Gunpowder, truskawka, słonecznika, 
bławatek.

ZACZAROWANA POLANA            

Herbata Sencha, rumianek, truskawka, trawa 

cytrynowa.

ZIELONA PIGWA

Herbata Sencha, pigwa, kwiat granatu.

ZIELONY SKOCZEK            

Herbata Sencha, truskawka, pomarańcza, 
nagietek, rumianek.

ŻURAWINOWO-CYTRYNOWA

Herbaty Sencha i Gunpowder, żurawina, cytryna, 

hibiskus . 

Herbata żółta

YELLOW JASMINE

Chińska herbata w smaku niezwykła, subtelna, ze 

słodyczą przełamaną delikatną nutą goryczki.

Intensywny aromat jaśminu zawdzięcza 

leżakowaniu z tymi kwiatami, które oddają jej 

swoją wyjątkową woń.

YELLOW WANG

Herbata pochodząca z chińskiej prowincji Hunan. 

Składa się z całych, długich liści, które dają 

Herbata żółta, zwana również cesarską, jest najrzadziej spotykanym rodzajem herbaty. Jest herbatą, 

którą podobnie jak herbatę zieloną poddaję się po zerwaniu więdnięciu i suszeniu, a następnie 

oksydacji, ale tylko częściowo i z tego względu zajmuje miejsce między herbatami zielonymi, 

a turkusowymi. Swój charakter zawdzięcza procesowi men huan, który polega na podgrzaniu 

i szczelnym zamknięciu liści, w skutek czego zmienia się skład chemiczny herbaty. Produkowana jest 

głównie w Chinach i Tajwanie. Picie żółtej herbaty zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia udaru 

mózgu, flawonoidy w niej zawarte hamują wzrost komórek rakowych i zapobiegają rozwojowi nowych, 

pozytywnie wpływa na układ pokarmowy, łagodzi problemy gastryczne i trawienne.

Sposób parzenia:

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 80-85 stopni Celsjusza (ok. 5 min. po 

przegotowaniu), czas zaparzania od 1 do 3 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić 

od naparu.

Herbata turkusowa
Herbata turkusową nazywamy herbaty Oolong znane także jako ulung, wolong. Jej nazwę z chińskiego 

można przetłumaczyć jako herbatę Czarnego Smoka. Smak herbaty Oolong może być wieloraki - słodki 

i owocowy o miodowym aromacie, drzewny lub świeży z całym bukietem zapachów.

Zbiór liści tej odmiany odbywa się tylko w ściśle określonych porach roku. Pozostawia się je na słońcu 

do częściowego zwiędnięcia, następnie wkłada do wiklinowych koszy i potrząsa, obcierając brzegi 

liści, co pomaga przy późniejszej oksydacji. Te dwie czynności powtarza się aż liście nie osiągną 

żółtego koloru. Tu można rozróżnić herbaty chińskie od tajwańskich. Te pierwsze przechodzą 

oksydację niższą (30-50%), drugie wyższą (60-70%). Proces utleniania (oksydacji) zatrzymuje się po 

około dwóch godzinach przez szybkie suszenie ich w wysokiej temperaturze. Istotnym faktem jest to, 

że herbata Oolong zawsze jest w postaci całych liści. Herbata pomocna dla osób z cukrzycą, wspiera 

spalanie tłuszczu, wspomaga również pracę serca poprzez redukcję trójglicerydów i cholesterolu, 

zmniejsza ryzyko nowotworów. Oolong jest zalecany dla osób cierpiących na egzemę oraz 

nadciśnienie.

DA HONG PAO        

Legenda wśród herbat, zwana herbacianym 
królem. Fermentowana w 60%, pochodząca z gór 
Wu Yi. Posiada przyjemny kwiatowy aromat 
i pozostawia słodkawy posmak

OOLONG

Herbata znana na całym świecie ze swojego 
słodkiego smaku i kwiatowego aromatu. Zawarte 
w Oolongu polifenole doskonale regulują 
powstawanie tkanki tłuszczowej, zachowując 
odpowiednie proporcje między ilością tłuszczu, 
a wagą człowieka. 

OOLONG WHITE DOWNY PEKOE ORGANIC

Herbata z chińskiej prowincji Fujian. Ręcznie 
zbierana i przetwarzana. Utleniona w niewielkim 
stopniu, składająca się w znacznej części 
z delikatnych pączków. W smaku subtelna, 
z orzechowymi i słodowymi nutami

MILK OOLONG 

Herbata dająca kremowo-mleczny napar 
o złocistej barwie i wyjątkowym zapachu. Aby 
uzyskać tą herbatę, liście zaraz po zebraniu 
aromatyzowane są świeżym mlekiem, a dopiero 
potem suszone. Wyborna propozycja dla 
miłośników niebanalnych doznań.

HERBATA TURKUSOWA Z DODATKAMI 

DOLCE VITA

Herbata Oolong, mango, cytryna, trawa cytry-

nowa, kwiat opuncji.

Herbata czarna
Herbata czarna pochodzi z liści krzewu Camellia sinensis i jest najpopularniejszą odmianą tego 

napoju. Większość (80%) konsumowanej na świecie herbaty to właśnie warianty tejże herbaty, 

Przechodzi ona przez wszystkie procesy produkcji herbaty: więdnięcie, zwijanie lub skręcanie, pełna 

oksydacja i suszenie. Zawiera flawonoidy, które wzmacniają naczynia krwionośne, hamują rozwój 

bakterii w układzie pokarmowym i pobudzają go do wydzielania soków trawiennych. Znany jest 

również dobroczynny wpływ flawonoidów na ciśnienie krwi.  Herbata czarna zawiera najwięcej teiny.

Sposób parzenia:

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 95 stopni Celsjusza (zaraz po przegotowaniu), 

czas zaparzania ok. 3 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić od naparu.

ASSAM DIKOM STGFOPI               

Herbata z pierwszego zbioru, rarytas wśród 

herbat z rejonu Assam, bardzo szlachetna 

z dużą ilością złotych tipsów, niezwykle 

aromatyczna, ciemnoczerwona w naparze, 

o naturalnym miodowym posmaku. 

ASSAM TGFOP DEKORAI               

Herbata ta charakteryzuje się rubinową barwą 

oraz cieszy łagodnym, aksamitnym smakiem 

wzbogaconym słodową nutą. Filiżanka Assam 

pobudza i orzeźwia, stanowiąc wspaniałą 

propozycję śniadaniową.

ASSAM STGFOPIS HARMUTTY

Herbata z dodatkiem złotych tipsów.

Charakteryzuje się pełnym, intensywnym 

smakiem z wyczuwalnymi słodowymi nutami 

oraz miodowo-kwiatowym finiszem. 

ASSAM TGOPI SATRUPA ORGANIC

Herbata o łagodnym, klasycznym smaku 

i delikatnym słodowym aromacie z kakaowymi 

nutami. Idealna herbata do śniadania, również 

z dodatkiem mleka.

BLACK NEEDLE

Herbata czarna rzadko spotykana, pochodząca 

z prowincji Yunnan (Chiny), o podłużnych, 

prostych i płaskich liściach w kolorze czarno-

złotym. Charakteryzuje się słodko-cierpkim 

naparem o głębokim aromacie.

CEYLON HIGH GROWN OP           

Herbata pochodząca z wysokogórskiej plantacji 

w południowej części Sri Lanki. Charakteryzuje się 

czerwono-złotawym naparem o świeżym, 

a zarazem delikatnym i orzeźwiającym smaku.

 

CEYLON ORGANIC                     

Herbata pochodząca z ekologicznej, wysoko-

górskiej plantacji w południowej części Sri Lanki. 

Jest określana mianem "złota w filiżance". Bardzo 

rzadko spotykana.

CHINA YUNNAN  FOP                 

Chińska herbata charakteryzująca się czarnymi 

liśćmi ze złocistymi pączkami. Daje aromatyczny 

napar o barwie zachodzącego słońca. Pochodzi 

z południowo-zachodniej części prowincji 

Yunnan.

CZAS NA HERBATĘ czarna

Kompozycja czarnych herbat. Delikatny, orzeźwiający 

smak Ceylonu połączony z wyśmienitym kwiatowym 

smakiem herbaty Darjeeling z pierwszego zbioru.

DARJEELING FIRST FLUSH

Herbata z pierwszych zbiorów (first flush), dająca 

napar o jasnym, złotawym odcieniu i wyśmie-

nitym kwiatowym aromacie.

DARJEELING SECOND FLUSH FTGFOPIS                

Herbata z drugiego zbioru, z górskiego rejonu 

Darjeeling znajdującego się na północy Indii. 

Powstaje z najmłodszych pędów, którym 

zawdzięcza delikatny napar o jasno-złotawym 

kolorze i lekkim słodkawym posmaku.

ENGLISH BREAKFAST

Kompozycja czarnych herbat pochodzących 

z Assamu oraz Ceylonu.

GOLDEN MONKEY                     

Herbata jest wytwarzana w niewielkich ilościach 

z liści krzewów uprawianych w rejonie gór Wu Yi. 

Golden Monkey charakteryzuje się miodowym 

smakiem,  z lekko zaznaczoną dymną nutą.

HERBATA CZARNA Z DODATKAMI

AFRICAN QUEEN

Herbata OP, słonecznik, cytryna, bławatek. 

CARAMEL TEA

Herbata OP, kostki karmelu.

CZARNA PERŁA

Herbata Yunnan, kakaowiec, karmel, ziarna kawy, 

biała czekolada.

CZERWONE WINOGRONO

Herbata Yunnan, winogrono, lawenda, nagietek. 

DZIKA WIŚNIA                             

Herbata  OP, wiśnia.

EARL GREY                                                            

Herbata Ceylon, olejek z bergamoty.

EARL GREY LEMON                        

Herbata Ceylon, cytryna, olejek z bergamoty.

EARL GREY NIEBIESKI KWIAT             

Herbata Ceylon, bławatek, olejek z bergamoty.

EARL GREY JAŚMINOWY           

Herbata Ceylon, jaśmin, olejek z bergamoty.

HISZPAŃSKA MANDARYNKA               

Herbata OP, pomarańcza, róża.

GOLDEN SCREW

To wyjątkowa herbata, która przypadnie do gustu 

tradycjonalistom, którzy stawiają na wysoką 

jakość liści herbacianych, zbieranych w naj-

popularniejszym rejonie Yunnan. Składa się 

z długich, delikatnych liści, spiralnie skręconych, 

z dużą ilością tipsów.  Posiada orzeźwiający 

aromat i pozostawia słodkawy posmak. 

GOLDEN YUNNAN                     

Herbata posiadająca piękny i nietypowy złocisto-

bursztynowy kolor listków, co stanowi o wysokiej 

klasie tej herbaty. Jej napar jest aromatyczny 

i mocny, a smak wytrawny.

GUNPOWDER SUPER BLACK

Herbata z prowincji Hubei zwinięta w malutkie 

kuleczki, które po zaparzeniu rozwijają się 

uwalniając dymno-korzenny aromat i aksamitny, 

słodkawy smak. Herbatę można parzyć nawet 

trzykrotnie, z każdym kolejnym parzeniem 

odkrywa nowe smaki.

GRUZIŃSKA BOP

Herbata pochodząca z górskich zboczy Kaukazu. 

Intensywna, a zarazem lekko słodka w smaku. 

Herbata pobudzająca i rozgrzewająca.

KEEMUN KING TEA

Herbata czarna pochodząca z chińskiej prowincji 

Anhui, charakteryzująca się ciemnymi, mocno 

zwiniętymi i smukłymi liśćmi. Posiada świeży 

i pełen dojrzałości smak z nutą słodową, jej napar 

jest w kolorze jaskrawoczerwonym. Herbata, 

którą o piątej popołudniu popija angielska 

królowa :) Popyt na tę herbatę w herbaciarniach 

na całym świecie przewyższa jej podaż.

KENYA TINDERET

Pikantny i bogaty charakter z wyczuwalną nutą 

cytryny. Doskonałe kenijskie liście przypominają 

nieco herbaty z Assamu. Herbata Tinderet 

uprawiana jest na wysokości ok. 2000 m n.p.m.

LAPSANG SOUCHONG

Herbata pochodząca z prowincji Fujian 

o niezwykle wyrazistym charakterze, który 

zawdzięcza tradycyjnemu chińskiemu procesowi 

wędzenia. Liście herbaciane są opalane nad 

ogniskiem z drewna sosnowego lub cedrowego. 

Lapsang souchong jest uważana za „męską 

herbatę”. Wynika to z bardzo wyrazistego smaku 

i aromatu – czasami porównywana do smaku 

szkockiej whisky lub cygar.

LONG ZHU MILK BLACK

Ta efektownie wyglądająca propozycja pochodzi 

ze znanej chińskiej prowincji Fujian. Świeżo 

zebrane długie liście zostają ręcznie zwinięte w 

małe kuleczki, które pięknie się rozwijają pod 

wpływem wody. Napar z tej herbaty jest uważany 

przez znawców za prawdziwy specjał wzbogacony 

charakterystycznym mlecznym aromatem, 

któremu nie można się oprzeć.

NEPAL MALOOM FTGFOP1

Herbata uprawiana na plantacjach zlokalizo-

wanych w wysokich partiach gór. Produkt uznany 

za najwyższej jakości, gdyż na jego susz składają 

się tylko najmłodsze części krzewów herbaty, 

a więc pączki oraz jeden najmłodszy, już 

rozwinięty listek. W smaku wyraźnie wyczuwalna 

jest nuta kwiatowa.

ŚLĘŻAŃSKI MNICH

Wyjątkowa kompozycja herbat pochodzących 

z Wietnamu, Chin - Yun Ming oraz z Ceylonu.

TURECKA

Kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych 

herbat Assam, Yunnan i Lapsang. Napar odznacza 

się wyjątkową intensywnością i zdecydowanym 

aromatem. Polecana do picia na rozpoczęcie dnia 

oraz jako wsparcie w przypadku dużego wysiłku 

fizycznego lub psychicznego.

YUN MING CZARNY                       

Herbata ta jest jedną ze szlachetniejszych herbat 

chińskich, przygotowywana z najdelikatniejszych 

listków zbieranych ze szczytu krzewu herbacianego. 

Lekko słodkawa nuta nadaje wyjątkowej subtelności. 

Poprawnie przygotowany napar powinien posiadać 

delikatnie bordową barwę. Polecana miłośnikom 

wyszukanych smaków.

YUNNAN BLACK PREMIUM               

Herbata pochodząca z górzystych stoków 

plantacji Yunnan. Duża wysokość, na której rosną 

drzewa herbaciane, umożliwia listkom herbaty 

powolny wzrost, przez co czerpie ona z przyrody 

wszystko co najlepsze. Polecana jest szczególnie 

koneserom, których zachwycają zdecydowane, 

wyraziste smaki z nutką goryczy. 

YUNNAN GOLDEN TIPS

Doskonałej jakości herbata, składająca się 

wyłącznie z delikatnych, złocistych pączków. 

Charakteryzuje się owocowo-miodowym 

aromatem i słodkawym posmakiem.
szlachetny, złoty napar. Subtelna w smaku 

i aromacie, z delikatnymi kwiatowymi nutami.

SUNON YELLOW TEA

Herbata żółta produkowana w Huoshan, 

w prowincji Anhui w bardzo małych ilościach. 

Napar koloru bladożółtego. Posiada wyrazisty 

aromat i smak zbliżony do białej herbaty z lekko 

orzechową nutą. 

IMPRESJA

Herbata Yunnan FOP, ananas, papaja, słonecznik, 

róża.

IRISH CREAM                                        

Herbata OP, kokos, migdał.

KALAHARI

Herbata Ceylon, figa, owoc, kwiat i liść opuncji.

KRÓLOWA NOCY

Herbata Yunnan, acai.

LADY GREY                                                           

Herbata OP, herbata czarna Ceylon, pomarańcza.

MADAGASKAR   

Herbata OP, truskawka, pomarańcza, bławatek.

MALINOWA

Herbata Ceylon, malina.

MASALA CHAI                                      

Herbata Assam Dekorai, imbir, kardamon,  

cynamon, goździki, czerwony pieprz, anyż, gałka 

muszkatołowa, trawa cytrynowa.   

HERBATA ZIELONA JAPOŃSKA

JAPAN BANCHA ARASHIYAMA

Herbata składa się z grubszych liści i miękkich 

łodyżek, które zawierają mniej teiny, nadaje się 

więc do spożywania nawet wieczorowa porą. 

Posiada żółtozielony napar o charaktery-

stycznym bardzo przyjemnym i zdecydowanym 

smaku gdzie słodkie akcenty kontrastują 

z subtelną goryczką. Samo słowo Arashiyama 

oznacza „niebezpieczne góry”.

JAPAN SENCHA FUKUJYU

Herbata pochodząca z rejonu Shizuoka, który 

znajduje się na zboczach górskich Fudżi, gdzie 

produkuje się połowę japońskich herbat. Smak 

wyraźny, idealny dla osób lubiących mocne 

zielone herbaty.

JAPAN SENCHA KAGOSHIMA

Herbata przygotowana z najwyższych listków 

i pączków, parzonych, gniecionych, suszonych, 

selekcjonowanych i podpiekanych. Charakte-

ryzuje się łagodnym, delikatnym słodkim 

i kwiatowym aromatem.

JAPAN SENCHA MIYAZAKI

Herbata charakteryzująca się specyficznym 

posmakiem, który po wypiciu utrzymuje się długo 

w ustach. Po zaparzaniu uwalnia się owocowy 

aromat, dojrzały, rześki smak.

JAPAN SENCHA UCHIYAMA ORGANIC

Herbata zielona zbierana wiosną w prefekturze 

Shizuoka w Japonii. Znana z bardzo wysokiej 

zawartości prozdrowotnych polifenoli. Smak 

wyraźny, z orzechowymi nutami.

 JAPAN SENCHA YABUTIKA

Herbata zielona z krzewu herbacianego odmiany 

Yabutika. Charakteryzuje się delikatnym kwia-

towo-owocowym aromatem z nutami brzoskwini 

i orzechów nerkowca.

JAPAN TAMARYOKUCHA

Herbata zwana również GURICHA. Charakte-

ryzuje się ciemnozielonymi, długimi i spiralnie 

rolowanymi liśćmi. Szmaragdowy napar tej 

herbaty wyróżnia nutka dymnego aromatu 

o lekko słodkawym posmaku.

Sposób parzenia:

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 90 stopni Celsjusza (ok. 2 min. po przegotowaniu), 

czas zaparzania od 2 do 4 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić od naparu.



Znajdź czas 

na filiżankę 

Herbaty 

HERBATA CZERWONA Z DODATKAMI

AKSAMITNY POCAŁUNEK

Herbata Pu Erh, żurawina, porzeczka, malina. 

PU ERH BEAUTY SHAPE

Herbata Pu Erh, graviola, truskawka, pierwiosnek, 

stokrotka, słonecznik. 

PU ERH CARPE DIEM

Herbata Pu Erh, marakuja, lawenda, kwiat 

granatu, lippia.

PU ERH FITNESS

Herbata Pu Erh, Yerba Mate, wiśnia, nagietek, 

jabłko.

PU ERH OGNISTY SMOK

Herbata Pu Erh, Rooibos, truskawka, pomarańcza, 

słonecznik, ananas, jabłko.

PU ERH O SMAKU WIŚNIOWO-RUMOWYM

Herbata Pu Erh, wiśnia.

PU ERH RIO

Herbata Pu Erh, truskawka, cytryna, papaja, 

pomarańcza.

PU ERH TROPIKALNA

Herbata Pu Erh, cytryna, nagietek.

PU ERH WENUS

Herbata Pu Erh, jabłko, pomarańcza, cynamon, 

malina.

RED ORANGE

Herbata Pu Erh, pomarańcza, truskawka, trawa 

cytrynowa, jabłko, hibiskus.

ZUMBA

Herbata Pu Erh, melisa, lipa, grejpfrut.

Ceny oraz adresy salonów znajdują się na naszej stronie:

www.czasnaherbate.net

facebook: www.facebook.com/czasnaherbate
instagram: www.instagram.com/czasnaherbate

Skontaktuj się z nami jeśli interesuje Cię oferta B2B:

e-mail: upominki@herbata.net
tel.: +48 728 984 204

A jeśli chcesz mieć swój salon z herbatami:

e-mail: wspolpraca@herbata.net
tel.: +48 603 204 203, +48 609 502 402

CHWILA DLA CIEBIE

Herbata zielona Sencha, herbata biała Pai Mu Tan, 

ananas, acai, marakuja, słonecznik.

CHWILA PRZY KOMINKU   

Herbata czarna OP, herbata zielona Sencha, 

rodzynki, pomarańcza, cynamon, róża.

KSIĄŻĘ PERSJI

Herbata czarna Ceylon, herbata biała Pai Mu Tan,  

ananas, sandałowiec, trawa cytrynowa.

POWER TEA 

Herbata czarna OP, Yerba Mate, imbir, kardamon, 

pieprz, goździki. 

SEKRET PIĘKNA

Herbata zielona Sencha, herbata biała Pai Mu Tan, 

ananas, sandałowiec, trawa cytrynowa.

ŚWIĄTYNIA SMAKÓW

Herbata zielona Gunpowder, herbata zielona 

Darjeeling, herbata czarna Ceylon, ananas, malina, 

truskawka.

WELLNESS & SPA

Mięta, liść czarnej porzeczki, trawa cytrynowa, mango, 

kwiat słonecznika, lukrecja, werbena cytrynowa, 

jaśmin, imbir. 

Kompozycje herbaciane
Kompozycje herbaciane to połączenie przynajmniej dwóch rodzajów herbaty, herbaty z suszem 

np. z Yerba Mate lub kompozycji ziół z owocami. Temperatura podczas parzenia powinna być 

dostosowana do herbaty/naparu, który potrzebuje niższej temperatury.

Herbata kwitnąca to ręcznie zwijane na kształt kulki herbaciane liście oraz drobne, delikatne kwiaty. 

„Surowe” wyglądają bardzo niepozornie, lecz tuż po wrzuceniu do gorącej wody rozpoczyna się 

prawdziwy spektakl. Liście herbaty rozwijając się odkrywają przed nami kolejne oblicza. Początkowa 

kula rozwija swoje liście, z czasem nabiera wyjątkowych kształtów, aby na koniec w zadziwiający 

sposób zmienić się w dostojnie prezentujący się kwiat. Gdy rozwinie się  w całej okazałości, pozostaje 

nam nacieszyć się jego wyglądem, a potem wypić w ten sposób przygotowany napój.

Sposób parzania:

Do dzbanka o pojemności 0,5-1 l należy nalać wodę o temperaturze 70-80 st. C (Kwiat Serdeczności 

95 st. C), a następnie delikatnie umieścić w niej kulę. Czas parzenia to 7-9 minut. Po tym czasie należy 

przelać napar do filiżanek. Nadaje się do ponownego zalania, w takim przypadku należy zalewać ją 

coraz mniejszą ilością wody, wydłużając stopniowo czas parzenia. 

Herbata kwitnąca

KWIAT HARMONII

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem nagietka, jaśminu oraz lichi.

 

KWIAT MIŁOŚCI

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem lichi.

 

KWIAT ODPRĘŻENIA

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem lichi oraz jaśminu.

 

KWIAT RADOŚCI

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem nagietka, lichi oraz jaśminu.

 

KWIAT SERDECZNOŚCI

Herbata czarna zwinięta wraz z kwiatem lichi.

 

KWIAT SZCZĘŚCIA

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem lilii oraz drobnych kwiatów bzu.

 

KWIAT ŻYCZLIWOŚCI

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem lilii oraz jaśminu.

 

BORA BORA

Hibiskus, jabłko, malina, papaja, truskawka,  

słonecznik, czarny bez, bławatek.

CYTRUSOWA POKUSA

Ananas, papaja, malina, rodzynki, jabłko.

DELICIOUS TEA

Głóg, porzeczka, żurawina, róża, hibiskus, jagoda.

GORĄCE RYTMY

Ananas, papaja, mango, jabłko, rodzynki, 

żurawina, czarna porzeczka, truskawka.

HAPPY KIDS

Żelkowe misie, mango, papaja, ananas, rodzynki, 

żurawina, porzeczka czarna, truskawka.

HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA

Jabłko, pomarańcza, róża, hibiskus.

KRAINA ŁAGODNOŚCI

Jabłko, rodzynki, czarny bez, aronia, hibiskus, 

śliwka, malina, wiśnia, róża.

MALINOWA RAPSODIA

Aronia, hibiskus, jarzębina, malina, róża, rodzy-

nki, jabłko.

OGRÓD MIŁOŚCI                                          

Hibiskus, rodzynki, róża, czarny bez, malina, 

bławatek.

OGRÓD BABUNI

Hibiskus, ananas, banan, wiśnia, jagoda.

POZIOMKOWA ETIUDA

Poziomka, hibiskus, jabłko, rodzynki, róża.

TAJEMNICZY OGRÓD

Hibiskus, jabłko, mango, róża, pomarańcza, 

wiśnia, bławatek różowy, słonecznik.

SUSZ WIŚNIE W RUMIE

Jagoda, wiśnia, hibiskus, ananas, rodzynki.

TUTTI FRUTTI

Malina, jabłko, czarna porzeczka, żurawina, 

rabarbar, owoce papai, mango, ananas, rodzynki.

Kompozycja najlepszych suszonych, kandyzowanych i liofilizowanych owoców, ziół oraz niezliczonych 

kwiatów, która stanowi przepyszną alternatywę dla tradycyjnej herbaty. Doskonale smakuje na ciepło, 

jak i w wersji na zimno.

Sposób parzenia:

1,5-2 łyżeczki herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 95 stopni Celsjusza, czas zaparzania 

ok. 5 min. pod przykryciem, po tym czasie susz owocowy należy oddzielić od naparu. 

Herbata owocowa Honeybush pochodzi z Afryki Południowej. Występuje głównie w Górach Przylądkowych. Nazwa 

Honeybush znaczy miodokrzew i pochodzi od miododajnych, żółtych kwiatów pojawiających się na 

wiosnę. Ma wąskie, igiełkowate, żółtawe liście. Napar sporządza się zarówno z liści, łodyg, 

jak i kwiatów. Daje żółtoczerwony kolor naparu. Ma świeży, owocowy smak i miodowy aromat. 

Honeybush nie zawiera kofeiny ani garbników, więc mogą go pić dzieci i kobiety w ciąży. 

Ma działanie relaksujące i łagodzi skutki bezsenności. 

Sposób parzenia:

1 łyżeczka Honeybush na filiżankę (200 ml), temperatura wody 90 stopni Celsjusza (ok. 1 min. po 

przegotowaniu), czas zaparzania od 3 do 5 min. pod przykryciem, po tym czasie susz należy oddzielić 

od naparu.

Rooibos z języka afrikaans: "rooi" (czerwony) i "bos" (krzew) - czerwonokrzew. Aspalathus linearis jest 

uprawiany w Republice Południowej Afryki. Z zerwanych, pociętych i poddanych kilkunastogodzinnej 

oksydacji liści sporządza się napój o czerwonym kolorze i specyficznym miodowym smaku. Napar 

wyróżnia się łagodnością i brakiem typowego w herbatach zielonych lub czerwonych posmaku 

goryczy, ponieważ nie zawiera garbników będących jego przyczyną. Ze względu na niską zawartość 

teiny ceniony jest także przez kobiety w ciąży, ponieważ łagodzi mdłości, natomiast u kobiet 

karmiących piersią, wzmaga laktację.  Podawany małym dzieciom usprawnia pracę jelit i chroni przed 

kolką. Wspomaga wydzielanie serotoniny dzięki czemu działa przeciwdepresyjnie. W upały skutecznie 

nawadnia. Zawarte w nim przeciwutleniacze wywierają pozytywny wpływ na układ odpornościowy 

hamując produkcję komórek nowotworowych. Zawiera mnóstwo mikroelementów oraz witaminę C. 

Obniża ciśnienie krwi i spowalnia proces starzenia.

Sposób parzenia:

1 - 2 łyżeczki Rooibosa na filiżankę (200 ml), temp. wody 95 stopni Celsjusza, czas zaparzania 

ok. 5 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić od naparu.

ROOIBOS

Klasyczny afrykański Rooibos, którego charakte-

ryzuje wpadający w czerwień kolor naparu 

i miodowy posmak.

ROOIBOS ZIELONY

Rooibos zielony pochodzi z tej samej rośliny co 

Rooibos czerwony, a to co je odróżnia to sposób 

obróbki gałązek po zbiorze. Podczas gdy gałązki 

czerwonego Rooibosa poddaje się gnieceniu 

i procesowi oksydacji, w przypadku Rooibosa 

zielonego jest zupełnie przeciwnie. Pocięte 

gałązki zostawia się nienaruszone i na wszelkie 

sposoby zapobiega się oksydacji, tak aby smak 

zachować najbliższy naturalnemu.

W rezultacie otrzymany napar jest bardziej 

trawiasty, znacznie lżejszy, słodkawy z dużą 

ilością owocowych i cytrusowych nut. Zaparzony 

zielony Rooibos nigdy nie jest gorzki z powodu 

bardzo niskiej zawartości teiny oraz jego 

naturalnej słodyczy. Wybornie smakuje 

klasyczny, ale również z dodatkami na ciepło i na 

ROOIBOS Z DODATAMI

NIEBIESKIE MIGDAŁY

Rooibos, płatki migdałów, kakaowiec, karmel 

owoc ostropestu.

ROOIBOS CHILLOUT

Rooibos, truskawka, lawenda, mięta.

ROOIBOS CUBA LIBRE

Rooibos, skórka i kwiat pomarańczy, liść limonki, 

eukaliptus.

ROOIBOS KWIAT AFRYKI    

Rooibos, jabłko, róża, słonecznik.

ROOIBOS LIMETKA         

Rooibos, cytryna, trawa cytrynowa.

ROOIBOS ZACHÓD SŁOŃCA

Rooibos, pomarańcza, słonecznik.

SEN NOCY LETNIEJ

Rooibos, czerwona i czarna porzeczka, jeżyna, 

kwiat głogu.

SUNSET SWEET

Rooibos zielony, marakuja, mango, kwiat granatu.

Rooibos

Honeybush

KWIAT NADZIEI

Herbata zielona zwinięta wraz z kwiatem lilii, pełnika europejskiego oraz jaśminu.
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PU ERH TOUCHA

Chińska formowana herbata Pu Erh, pochodząca z ogrodu Yongde w prowincji Yunnan. Odpowiednio 
dobrane i wyselekcjonowane listki poddano sprasowaniu w specjalnych formach, nadając im kształt 
gniazdek. Fermentacja tej herbaty odbywa się z wykorzystaniem procesu wu dui, który polega na 
uaktywnieniu naturalnych enzymów występujących w listkach. Po zaparzeniu otrzymujemy 
ciemnobordowy napar, który cechuje się wyrazistym, lekko kasztanowym smakiem. 
Charakterystyczny posmak herbaty Pu Erh jest tu połączony z delikatnie słodową nutą, co nadaje 
całości pewnej subtelności. Wygodna forma herbaty sprawia, że jest ona ceniona, szczególnie przez 
osoby aktywnie spędzające czas lub podróżujące.

Herbata czerwona Pu Erh, której nazwa została zaczerpnięta z regionu Pu'er w prowincji Yunnan w 

Chinach. Jest jedną z nielicznych, którą poddaje się procesowi fermentacji mikrobiologicznej, czyli 

długotrwałemu wystawieniu na działanie mikroorganizmów, które zapoczątkowują dojrzewanie 

herbaty. Rezultatem tego procesu jest ciemna herbata o ziemistym smaku i aromacie. Należy ona do 

najpopularniejszych herbat stosowanych w odchudzaniu. Herbata Pu Erh wpływa korzystnie na 

przemianę materii, obniża poziom cholesterolu, działa rozkurczająco na naczynia krwionośne i drogi 

żółciowe. Szczególnie zalecana dla osób z nadwagą. 

Sposób parzenia:

1 łyżeczka herbaty na filiżankę (200 ml), temp. wody 90 stopni Celsjusza (ok. 1 min. po przegotowaniu), 
czas zaparzania od 2 do 4 min. pod przykryciem, po tym czasie liście należy oddzielić od naparu.

Herbata czerwona

OCEAN WSPOMNIEŃ

Herbata Ceylon, jabłko, papaja, malwa, nagietek, 

róża, bławatek.

ORANGE DREAM

Herbata Yunnan, pomarańcza, truskawka, trawa 

cytrynowa,  jabłko, hibiskus.

OWOCE LEŚNE

Herbata Ceylon, aronia, jagoda, jeżyna, morwa.

PIECZONE JABŁUSZKO

Herbata Ceylon, jabłko, cynamon.

POBUDZENIE

Herbata Yunnan, żeń-szeń, jabłko, trawa 

cytrynowa.

POEZJA SMAKÓW

Herbata OP, pomarańcza, malina, cynamon, 

jabłko.

PURPUROWA DAMA

Herbata OP, banan, ananas, rodzynki, hibiskus.

RÓŻANY EARL GREY                   

Herbata Ceylon, róża, olejek z bergamoty.

SERCE MATKI

Herbata OP, cytryna, malina, jabłko.

SIÓDME NIEBO

Herbata Assam, pomarańcza, rodzynki, jabłko, 

acai, banan, rabarbar, saflor. 

SŁODKA POKUSA

Herbata Assam Dikom, jabłko, pistacje, czekolada, 

migdały, czerwona porzeczka.

SMAK NAMIĘTNOŚCI

Herbata OP, grejpfrut, mango, anyż, goździk, 

czerwony pieprz.

SPACER KOCHANKÓW

Herbata OP,  truskawka, jaśmin, cukrowe 

serduszka.

SUNRISE

Herbata Yunnan, liść limonki, saflor.

TRUSKAWKOWA

Herbata Ceylon, truskawka.

WIŚNIE W RUMIE                            

Herbata OP, wiśnia.

ZMYSŁOWE MANGO

Herbata Ceylon, mango.

PU ERH

Herbata Pu Erh jest jednym z najstarszych 
gatunków znanych człowiekowi. Gotowy napar 
posiada mocną, czerwonobrązową barwę 
i nabiera charakterystycznego korzennego, 
ziemistego zapachu i smaku. Picie czerwonej 
herbaty Pu Erh oraz zdrowy tryb życia stanowią 
idealny duet do posiadania pięknej sylwetki.

PU ERH SUPERIOR

Herbata Pu Erh o delikatnie ziemistym smaku. 
Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza 
długiemu okresowi leżakowania. Jej korzystne 
działanie jest tym skuteczniejsze, im dłużej 
pozwala się jej dojrzewać w odpowiednich 
warunkach. Posiada młodsze, delikatniejsze  
liście w porównaniu z herbatą Pu Erh.
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