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Art Nr. 
TeeTeam Наименование Описание Количество Цена

01-1-002-01 Черен чай, Дарджилинг PUTTABONG 
(SFTGFOP1) първа реколта, биологично 
производство

Сгушена в живописните хълмове на Западен Бенгал в близост до Хималаите, смайващата 
плантация Путабонг е основана през 1852 година и има честта да е първата плантация, основана 
в Дарджилинг. Путабонг е известна с изобилието от колониални и китайски jaat сортове на 
чаения храст, от които се произвеждат богати, плътни на вкус дарджилинг чайове.  
Разноцветните листа на ръчно брания ни чай Darjeeling дават ароматна, нежна и светла запарка - 
един свеж чай от пролетната беритба.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 204.93 лв. 

01-1-003-01 Черен чай, Дарджилинг домашна смес - 
първа реколта (FTGFOP10)

Качествена смес, създадена от чай от висококачествени градини в страната-производител. 
Специално подбраните листа се берат около средата и в края на първата реколта. Вкусът на 
ярката запарка ще ви остави с усещане за свежест благодарение на своята балансирана 
наситеност и лекотата си, която се долавя още в аромата. Усещането е незаменимо!
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 145.94 лв. 

01-2-001-01 Черен чай, Дарджилинг домашна смес - 
Втора реколта (FTGFOP1)

Смес от чайове втора реколта от избрани плантации, силна и ароматна на вкус. 
Високопланинското разположение на тези изключителни градини обяснява приятния вкус на този 
чай. Чудесен избор за всекидневната Ви доза наслада.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 133.52 лв. 

01-3-001-01 Черен чай, Дарджилинг MARGARET'S 
HOPE - Есенна реколта (FTGFOP1 )

В началото на 30-те години собственикът господин Богдон нарекъл тази чаена плантацията на 
рано отишлата си дъщеря Маргарет, която обожавала растенията в плантацията. Тук се 
отглеждат изключително растения от китайския сорт Thea sinensis. Бавният растеж по високите 
склонове на Хималаите дава ценния силен аромат. Конкретният чай е от есенната реколта и се 
отличава с фин аромат и нежен вкус.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 175.43 лв. 

Страница 1



Ценова листа - Teateam-bulgaria.com

02-0-001-01 Черен чай от Ассам HARMUTTY 
(SFTGOP1)

Чаената плантация Хармъти е основана през 1870 година и произвежда висококачествени чайове 
Асам. Ассам Harmutty  се отличава с красиви, равномерни фино обработени тъмни листа с 
множество златисто-кафяви връхчета. Вкусът му е плътен, балансиран, с изразен аромат и 
малцов оттенък. Запарката е искрящо тъмномедена на цвят, а ароматът – наситен, малцов.   
Състав: черен чай. 
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 132.89 лв. 

02-0-004-01 Черен чай от Ассам  HAJUA (GFBOP1) Чай Broken (с натрошени листа) с изключително качество от чаените плантации в района на 
Дибругар. Гладките, средни по размер листа са смесени с млади филизи. Напитката се отличава с 
тъмна запарка, средна сила и лек малцов оттенък като послевкус.  
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 74.21 лв.   

02-1-001-01 Черен чай от Ассам Първа реколта 
(TGFOP1)

Чаената градина Дуфлатинг се намира в Горен Асам. Чаят е от първа реколта и напомня на 
дарджилинг. Отличава се с равномерни листа, черно-кафяви на цвят, със златисти връхчета. Те 
оцветяват запарката в кафяво-оранжево и ѝ придават деликатен сладък дъх. Вкусът сладни 
приятно и се характеризира с лек оттенък на ядки.  
Състав: черен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 130.41 лв. 

03-0-001-01 Черен чай от Цейлон OP DIMBULA Цейлонски чай с дълги жилави листа, с характерен завършен вкус, приятен букет и сравнително 
светъл цвят на запарката. 
Особено подходящ за приготвяне на класически студен чай.
Димбула е район за производство на чай на остров Цейлон край западния бряг на Индия. Най-
добрите листа се обират по време на сухия период, който тук е през месец март. Чайовете от 
Димбула и от съседния район Дикоя са много ароматни, с подчертан, специфичен аромат.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 101.22 лв. 

03-0-002-01 Черен чай от Цейлон Pekoe LOVERS 
LEAP

Този силно ароматен цейлонски чай убеждава чрез неговата цветна свежест от пролетната 
продукция. LOVERS LEAP плантацията е получила романтичното си име, защото преди много 
време една дама от висшата аристокрация е скочила със своя любим от високите скали и 
намерили смъртта си. Един върховен чай от областта Nuwara Eliya, който предлага мек, но силно 
наситен аромат. Финият, леко зачервен Pekoe лист е златен в чашата и разпростира типичния за 
тези височини, цветен букет. На всяка цена - чай за ценители.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 93.15 лв.   
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03-0-003-01 Черен чай от Цейлон OP NUWARA 
ELIYA

Изключително фин цейлонски чай от прочутата плантация Нувара Елия. Отглежда се във 
високоразположени градини - на около 2000 метра надморска височина, и се отличава с 
деликатни вкус и аромат и с червено-златиста запарка.  
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 111.78 лв. 

04-0-002-01 Черен чай от Хималаите - Nepal 
SHANGRI-LA (TGFOP), (преди 
"KATMANDU"), биологично 
производство

Непалският  SHANGRI-LA е силен, но леко сладък чай, идеален за следобеда. Нежните връхчета 
на чаения лист са съхранили аромата на хималайска ливада и ще Ви дарят с нежна, ароматна 
запарка, която напомня съчетание на дарджилинг с аромат на мускател и винен Keemun. 
Изключително приятна напитка. Запарете пет минути.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 284.42 лв. 

04-0-005-01 Черен чай от Южна Индия - Nilgiri 
THIASHOLA (TGFOP1), биологично 
производство

Изключителен чай органично производство от Нилгири, с големи листа. Тиашола е най-старата 
чаена градина в Нилгири, Южна Индия, основана през 1859 година. През 2003 година градината 
получава сертификат за органично производство. Листът се отличава с червеникав оттенък. 
Запарката е класическа - светла на цвят, с ароматен, свеж, остър дъх, който обяснява 
множеството му почитатели. Подходящ за консумация без мляко.  
Състав: черен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 83.21 лв.   

05-0-001-01 Черен чай, смес - Източна Фризия 
(листна смес)

Говори се, че чаят  Източна Фризия се отглежда на място. Разбира се, това не е вярно, тъй като 
климатичните условия и почвата не позволяват отглеждането на чай в Германия. Това обаче не 
пречи на сместа  Източна Фризия да добие популярност далеч извън границите на страната. 
Осъзнаваме колко важно е качеството за ценители на сместа, затова я приготвяме от най-
качествените растения за сезона. В нашата  Източна Фризия листата са цели, а повечето имат 
кафяво-златисти връхчета; сместа се отличава с класическия силен, ароматен вкус.  
Състав: черен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 132.89 лв. 

05-0-003-01 Черен чай, Дарджилинг Хималайска* 
смес

Класика сред чайовете от първата реколта! Средни по размер листа, равномерни, с тъмен цвят и 
някое и друго връхче. Чай с наситен, изключително ароматен вкус. Сместа от първата реколта се 
приготвя специално за нас в страната-производител само от първокласни суровини. НеобиЧаен 
чай, който ще заобичате. Запарката на  Дарджилинг Хималайска смес радва окото с бронзовия си 
оттенък и с хармоничния аромат на цветя!
* Защитено географско указание 
Състав: черен   чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 130.41 лв. 
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05-0-004-01 Черен чай, смес – Руска смес Преди черният чай да бъде внесен в Русия от Китай в края на 17-и век, поданиците на руския цар 
пиели  сбитен, отвара от гореща вода, мед и билки. Днес чаят е най-популярната безалкохолна 
напитка в Русия. Не бъркайте руската ни смес с грузинския чай от миналото. Нашата смес се 
основава на стара руска рецепта и е идеална за поднасяне в самовар. Изключително ароматен, но 
в същото време мек чай със съвсем лека опушена нотка.  
Състав: черен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 61.79 лв.   

05-0-005-01 Черен чай, смес – English Breakfast За всички почитатели на чая, които се нуждаят от наистина силен старт на деня, препоръчваме 
сместа English Breakfast. Отбраните натрошени листа от Асам и Суматра служат за основа за 
скромната, непринудена смес, която доста напомня на смесите  Източна Фризия. Запарката е със 
завладяващ тъмен оттенък и се отличава с наситен малцов аромат. Препоръчваме да се 
консумира леко подсладена, с малко мляко или сметана.   
Състав: черен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 61.48 лв.   

05-0-006-01 Черен чай, смес - Irish Breakfast Teа Годишната консумация на чай в Ирландиявъзлиза на над три килограма на човек, което 
гипревръща в световеншампион в пиенето начай . Ирландците се славят с предпочитанията си 
към изключително силни смеси, в които често се слага и немалка доза домашно уиски. За да не 
се изневери на традицията, нашият достачик е подготвил смес с изключително качество, която 
съдържа само най-силните натрошени листа и може да понесе много добавки. Тъмната запарка и 
силният, малцов аромат са задължителни за всеки любител на подобен чай, както и за всички 
почитатели на Зеления остров, разбира се. Препоръчваме консумация с мляко и захар поради 
силните запарка и вкус.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 77.63 лв.   

06-0-002-01 Черен чай от Китай YUNNAN FOP В провинция Юнан, югозападен Китай, отглеждат чай от 1700 години, но са известни основно 
със зеления чай. Производството на черен чай тук датира едва от 1939 година. По географското 
си разположение и климата Юнан напомня Асам. Предлаганият чай е средно силен, ароматен, с 
тъмни листа с бронзови връхчета. Леко сладкият, земен вкус и земно-дървесният аромат му 
придават уникален характер.
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 105.57 лв. 

06-0-003-01 Черен чай от Китай PU ERH Специално ферментирал чай Pu Erh също произлиза от района на Юнан, Той бива наречен 
"червен" чай заради цвета на запарката му. Това е един чай, който е "допълнително 
ферментирал", има типичен земен, леко сладък вкус и много интензивен, остър аромат. Подобно 
на зеления чай той не се запарява с кипяща вода (90 ° С) и може да се запарява повече пъти.
Състав: пу ер чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 127.93 лв. 
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07-0-001-01 Зелен чай от Китай GUNPOWDER Това е един от найпопулярните зелени чайове от Дзеянг, южно от Шанхай. Името си 
„Gunpowder“ („барут“) получил заради навитите на топче листа. Когато се залеят с горещата 
вода, топчетата започват да пукат. Изключително интересен вкус със силен, остър аромат. Ако 
предпочитате по-слаби чайове, изхвърлете първата запарка – втората ще ви разкрие нежната 
душа на сорта. В Северна Африка първата запарка се предлага с листа от мента – чай „a la 
menthe“.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 61.79 лв.   

07-0-002-01 Зелен чай от Китай CHUN MEE С леко тръпчив, ароматен зелен чай с равномерно усукан лист и прасковена запарка. За всички 
приятели на зеления чай и тези, които искат да бъдат такива.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 61.79 лв.   

07-0-003-01 Зелен чай от Китай MOON PALACE Първокласен чай Chun  Mee , който ще ви заплени с внимателно подбраните и обработени листа 
и с изящния аромат на цветове.   
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.  

1 кг. 204.93 лв. 

07-0-004-01 Зелен чай от Китай GREEN DRAGON Чист зелен чай от южната китайска провинция Юнан. Навитите светлозелени листа дават свежа, 
бистра, ненатрапчива, но силна запарка с наситен цвят.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 145.94 лв. 

07-0-005-01 Зелен чай от Китай SENCHA Качествен зелен чай за всекидневна консумация, изключително популярен насипен чай в Китай. 
Подходящ за всяка част от деня и за всяко настроение. Отличава се с едър лист, наситен цвят на 
запарката и жълто-зелени тонове в чашата. Изключително мекият вкус с леко сладка нотка го 
превръща в идеалната напитка както за начинаещи, така и за напреднали почитатели на зеления 
чай. 
Състав: зелен чай. 
Опаковка: насипен чай

1 кг. 61.79 лв.   

07-0-008-01 Зелен чай от Китай LUNG CHING 
(LONGJING) Second Grade

Източната провинция Дзеянг е прочута с чая Lung  Ching , който се отглежда край езеро Циху 
край град Лонкин още от времената на династия Танг. Известен още като  драконов кладенец 
поради легендата за дъждоносния дракон, той носи най-престижното название:  чай на 
императора. И вкусът му го потвърждава: лек, сладък, с плодов аромат, без да губи типичните за 
зеления чай черти, с истински аристократичен нрав. Висококачествените листа се оставят да 
завехнат, след което се сушат ръчно в съдове, което им позволява да добият равномерен, 
нефритенозелен облик.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 279.14 лв. 
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07-0-009-01 Зелен чай от Китай MAI FENG Висококачествен чай, подходящ за хората, които тепърва навлизат в света на зеления чай. 
Поради динамичната структура на листата е известен и като  ангелски коси. Тъмните зелени 
сбръчкани листа произвеждат нефритенозелена запарка с фин букет от аромати. Цветът напомня 
свеж лимон. На вкус е нежен и мек, но с изразен аромат.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай. 

1 кг. 195.62 лв. 

07-0-010-01 Жълт чай от Китай YELLOW SUN За разлика от зеления, жълтият чай не се обработва непосредствено след изпичането. След 
първоначалното изпичане листата се увиват в хартия или плат до охлаждането им. Следват 
няколко повторни изпичания и увивания до последното изпичане. Процесът осигурява почти 
неферментирал чай, в който обаче отсъства  тревната   растителна нотка, присъща на зеления 
чай.   Жълт чай с големи, жилави листа от района на Жълтата планина (Хуаншан) в провинция 
Анхуей. Обработката  му дава  специ фичен  аромат с естествена сладост и  лека   нотка на ядки. 
Състав: жълт чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 217.04 лв. 

07-0-011-01 Зелен чай от Китай с цвят жасмин 
JASMIN CONGOU 

Жасминовият класик, който идва от китайската провинция Фудзиен. Деликатно ухаещ, 
изключително здравословен чай с цвят от жасмин, който не само радва окото, а запленява и 
вкуса. Бледожълтият цвят на запарката, типичният преобладаващ аромат на жасмин и меката 
плодова нотка вървят идеално с храна и са чудесен начин да утолите жаждата си. В зависимост 
от качеството на водата и запарката му, може да се правят няколко запарки.
Състав: зелен чай, жасмин цвят.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 105.57 лв. 

07-0-012-01 Зелен чай от Китай CHUN MEE, 
биологично производство

В Китай този чай е изключително популярен и се пие традиционно от много време. Сортът 
определя и представата на европейските любители на чая за зеления чай. Chun Mee означава  
изящна вежда, тъй като формата на листа напомня извивката на веждите на класическите 
китайски хубавици. Нашият Chun Mee  е биологично чист и се отличава с дълги, 
нефритенозелени листа и светложълт цвят на запарката. Типичният му вкус е с остър аромат, но 
омекотен от леката му сладост. Отглежда се в югоизточен Китай близо до река Яндзъ. Ако чаят е 
твърде силен за вкуса ви, изхвърлете първата запарка; втората ще ви изненада с приятна мекост.
Състав: зелен чай.  
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 92.22 лв.   

07-0-014-01 Зелен чай от Китай (Mao Feng) CRISS 
CROSS

Заради неговата малко  дива структура на листа  този мао-фън бива наречен Criss Cross (напряко 
и пресечено). Една нефритено-зелена запарка и един мек, леко сладък вкус описват този чай.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 183.20 лв. 
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07-0-020-01 Безкофеинов зелен чай от Китай 
SENCHA

Приятелите на зеления чай ще заобичат тази безкофеинова алтернатива. Типичната свежа 
тръпчивост ясно подчертава нотката на сено в характера на сенча.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 123.58 лв. 

07-0-021-01 Зелен чай от Китай  SENCHA, 
биологично производство

Този приятно ароматен чай с много златисти връхчета има един фин обработен лист .
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 86.01 лв.   

07-0-022-01 Зелен чай от Китай Nebeltee WU LU Югоизточната китайска провинция Чеция ни е дала този изразителен Nebeltee (чай мъгла) чието 
име е съставено от китайската дума Wu = планинска мъгла и Lu = зелена листна пъпка . 
Изумрудения внимателно усукана лист носи ароматно - цветиста , леко сладка и силно ароматна 
запарка и е ценен високо за своята освежаваща и ободряваща нотка.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 135.07 лв. 

07-0-023-01 Зелен чай от Китай PI LO CHUN      
НОВО!

Нефритeно зелена спирала на пролетта . Един много фин, ръчно бран и внимателно обработен 
зелен чай с множество на брой бели връхчета и фино усукани листа. Той изненадва със своята 
животворна свежест, със сладка нотка и бистра, ярка запарка.
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 277.28 лв. 

07-0-024-01 Зелен чай от Китай GUNPOWDER, 
биологично производство НОВО!

Леко тръпчивия - освежаващ аромат превръща този зелен чай с валцуваните си листа в наслада. 
Контролирано биологично производство от района Wuyuan в провинция Дзянси .
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 99.05 лв.   

07-0-025-01 Зелен чай Дарджилинг KGFOP1 
RISHEEHAT, биологично производство

Един зелен чай от контролирано биологично производство от една от най-известните плантации в 
региона , който съчетава типичня характер на хималайския чай със свежестта на зеления. Този 
чай произлиза от ранната лятна беритба и се характеризира с голяма пълнота и елегантност. ( * 
Защитено географско указание)
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 136.00 лв. 

08-0-001-01 Зелен чай от Япония SENCHA FUKUJYU Чай от Шизуока, от склоновете на планината Фуджияма, където се произвежда близо половината 
от японския чай. Листата се берат механично наесен, като стъблата и парченцата се отстраняват 
ръчно. Класически чай  Sencha, или буквално  чай на пара. Листата преминават внимателна 
обработка и се излагат за кратко на пара, преди да бъдат навити и изсушени. Това осигурява 
тяхната фина, крехка структура. Запарката има искрящ светломаслинен оттенък. Характерният 
вкус оставя запомнящ се послевкус, който ще поблазни почитателите на силния зелен чай. 
Отлични вкусови качества на повече от изгодна цена.   
Състав: зелен чай.  
Опаковка: насипен чай.  

1 кг. 177.92 лв. 
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08-0-002-01 Зелен чай от Япония BANCHA Традиционно японците пият този чай по време на хранене - той е класическият избор за 
всекидневието. Чай с едри листа, които се берат от по-ниските клонки на храста. Листата са 
богати на минерали, като в същото време съдържат до 70% по-малко кофеин от чайовете    
Gyokoro , които са с листа от най-свежите клонки. При запарване равномерно обработените листа 
разкриват качеството и фината си структура. Вкусът е изключително мек, деликатен, с лек 
аромат на трева. Деликатността прави чая Bancha  подходящ както за начинаещи, така и за 
почитатели на чая.   
Състав: зелен чай.
Опаковка: насипен чай.  

1 кг. 173.57 лв. 

08-0-004-01 Зелен чай от Япония MATCHA (Матча) - 
биологично производство, кутия 30 гр

Чаят на чайовете. Фин зелен чай на прах, който традиционно се използва за японската чаена 
церемония. Не е тук мястото да описваме церемонията в подробности, но ако искате да я 
наподобите у дома, сложете една чаена лъжичка за матча, чай на прах. Matcha в купичка, залейте 
с прясно кипната и охладена вода и разбийте с бамбуковата метличка. Смесица от фини аромати, 
които са изключително нежни въпреки прахообразната форма на чая. Чаят е от листа от Гиокуро. 
Състав:зелен чай.
Опаковка: насипен чай на прах, вакуумна опаковка 30g.

1 кг. 70.79 лв.   

08-0-008-01 Зелен чай от Япония GENMAICHA При този по природа беден на кофейн банча чай обогатяването с печен кафяв ориз генерира 
ароматна запарка с нюанс на прясно изпечено.
Състав: Зелен чай, печен ориз, пукан ориз.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 139.73 лв. 

09-0-001-01 Бял чай от Китaй PAI MU TAN Пай му тан е най-известният специалитет бял чай, който има почитатели по цял свят. Този сорт 
чаен храст се нарича  Чайча или  Нарцис, отглежда се в провинция Фудзиен и е известен още 
като  Бял божур. След беритбата чаят се суши на слънце или на закрито без допълнителни 
средства. Листата са във всички нюанси на зеленото, обемни, различни по структура и с 
многобройни издължени сребристобели връхчета. Цветът на запарката е искрящо кехлибарен, а 
вкусът е елегантно наситен.    
Състав: бял чай.
Опаковка: насипен чай. 

1 кг. 185.99 лв. 

09-0-002-01 Бял чай от Китай YUNNAN WHITE 
DRAGON

Още  една разновидност на белия чай, този път от Юнан! Качествен чай, отглеждан на 
надморска височина между 1 300 и 2 000 метра при средна температура между 12 и  23°C. 
Листата се обират изключително млади и се подлагат на внимателна обработка. Множеството 
сребристи връхчета, лекият, уханен характер и деликатният аромат на цветя го превръщат в 
съвършената напитка.
Състав: бял чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 170.78 лв. 
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10-0-002-01 Улонг чай от Формоза CHOICEST Грубите, характерно кафяви листа на този полуферментирал чай улонг от Тайван създават 
приятен, завършен аромат с лека медена нотка.
Състав: улонг чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 228.53 лв. 

10-0-003-01 Улонг чай от Китай SE CHUNG Типична характеристика на този полуферментирал улонг са неговите леко навити тъмнозелени 
листа. Мек, приятен чай с изразен аромат с лек оттенък на ядки и златисто-кафява запарка.
Състав: улонг чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 78.56 лв.   

10-0-004-01 Улонг чай от Китай TI KUAN YIN Деликатен, полуферментирал чай улонг от китайската провинция Фудзиен, който завладява с 
плътно навитите си листа, нефритенозелена запарка и естествена природна сладост.
Състав: улонг чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 100.91 лв. 

10-0-006-01 Улонг чай от Китай MILKY OOLONG 
(Млечен улонг)

Един от най-необичайните ни специалитети както по отношение на производството си, така и по 
отношение на вкуса си. Чаят се обработва почти изключително на ръка в провинция Фудзиен. 
Непосредствено след повяхването все още влажните листа се загряват за кратко на водно-млечна 
пара, което запазва красивите, светло маслиненозелени листа, пренася баграта им в чашата и 
гарантира типичния сметанов аромат и вкус. След тази обработка листата се навиват ръчно и се 
изсушават. Изключително мек чай, който със сигурност ще спечели множество почитатели. 
Състав: улонг чай, аромат (съдържа млечни продукти). 
Опаковка: насипен чай. 

1 кг. 235.67 лв. 

11-0-001-01 Черен чай от Китай с цвят роза ROSE 
CONGOU

Ароматизиран черен чай
Черен чай конгоу с прясно откъснати цветни листчета от роза, които деликатно обогатяват 
запарката с аромата си.
Състав: черен чай, листчета от роза, аромати.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 92.84 лв.   

11-0-004-01 Черен чай от Китай TARRY LAPSANG 
SOUCHONG (Пушен чай)

 За този изключителен чай не се берат обиЧайните два листа и пъпка, а по-едрите, по-плътни 
листа от по-ниските части на храста. Опушването на дим от екзотични видове дърво му придава 
неповторим аромат.    
Състав: черен чай, пушек.
Опаковка: насипен чай.   

1 кг. 96.26 лв.   
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12-0-006-01 Черен чай  ягода-сметана Черен чай - ароматизирана смес 
Подобрена рецепта!
Ароматните, червени плодове са неустоими на вкус, особено когато са прясно набрани и 
поднесени направо от градината. Сладкото плодово-сметаново съчетание в този чай напомня 
домашния сладкиш с ягоди на баба. Представете си изкусителната гледка на купа сочни, 
яркочервени ягоди, залети с лъжица разбита сметана! И най-хубавото: тази напитка не крие 
неприятни калорийни изненади, а е достъпна за всеки! Класика, която трябва да присъства във 
всяка уважаваща себе си колекция от чай!
Състав: Черен чай, аромат, листа горска ягода, късчета ягода, гранулат от плод ягода (Глюкозен 
сироп, ягоди, фруктоза, модифицирано нишесте, сгъстители E401)
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 106.81 лв. 

12-0-011-01 Черен чай бадеми-сметана Парченцата бадем, запържени в масло, са не само популярна украса в азиатската кухня, а и 
неустоима съставка за много десерти, особено за коледните сладки. Именно затова бадемите 
стоят в основата на тази популярна чаена смес: силен черен чай в комбинация с вкусни, сладки 
бадеми, които изкусително блазнят сетивата. Вкусът на току-що извадени от фурната ядки, 
залети с разбита сметана, е наистина пристрастяващ при това не само по Коледа!
Състав: черен чай, парчета бадем, аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 90.36 лв.   

12-0-015-01 Черен чай папая Черен чай - ароматизирана смес
Папаята се нарежда сред популярните тропически плодове, особено сред онези, които са имали 
късмета да го опитат в страните, където се среща. В Индия използват зелените плодове, за да 
добият удивителна подправка, докато в Западния свят плодът се използва за десерти, коктейли и 
сладолед. Сега завладяващият му аромат се разгръща върху меката, ароматна китайско-
цейлонска смес, обогатена със сладки парченца сушени папая и ананас, комбинирани с 
яркожълти цветове слънчоглед! Наистина неповторимо изживяване! 
Състав: черен чай, кубчета папая (папая, захар), аромат, цвят слънчоглед, кубчета ананас 
(ананас, захар)    .    
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 82.59 лв.   

12-0-022-01 Черен чай канела Отдавнашна класика, без която никоя селекция на черни чайове не е завършена, особено по 
Коледа. Смес от силни китайски и цейлонски чайове, обогатена с натрошени парченца канела от 
Цейлон, чийто изразителен тон спомага за постигането на идеалния вкусов баланс. Просто, но 
съвършено.
Състав: черен чай (89%), парчета канела (10%), аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 83.21 лв.   
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12-0-023-01 Черен чай Марципан - традиционен чай 
от град Любек

Ароматизиран черен чай 
В Средновековието наричали марципана  ангелски хляб; той бил достъпен само за богатите, 
които с наслада се възползвали от този прекрасен десерт. С основаването на първите фабрики в 
началото на 20-и век марципанът става по-достъпен. Неповторимият вкус на сладката паста от 
смлени бадеми, захар, розова вода и подбрани подправки на Световноизвестния Любекски 
марципан се обединява в съвършенство с ароматния сорт черен чай.  
Състав: черен    чай, аромат, настъргани бадеми    .    
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 102.78 лв. 

12-0-029-01 Черен чай Valentina Смес от черен чай, захарни сърца и аромат черна боровинка.
Един специален чай за специален повод, например Св. Валентин.
Ароматна черна боровинка и захарни сърца, на основата на черен чай, ще сгреят тялото и душата 
на любимиячовек до Вас.
Състав: черен чай (83%), захарни сърца (захар, оризово брашно, втвърдени растителни масла, 
трагакант сгъстител, оцветител E120, Е 160а, аромат)(15%), аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 92.84 лв.   

12-0-031-01 Черен чай Chai Oriental (преди Masala 
Chai)

Смес от черен чай, подправки иаромат отканела - джинджифил
Masala chai / Масала чай е индийски чай с подправки, наричан още  хималайски чай;.
В цяла южна Азия с названието  масала чай се обозначава напитката, приготвена от черен чай, 
мляко, захар и подправки (канела, джинджифил, кардамон, ванилия).
Топъл коктейл, който ще донесе неповторимо, изненадващо изживяване на небцето Ви.
Приготвяне: Кипнете нужното количество вода; за най-добър резултат се препоръчва планинска 
или изворна вода. На една чаша вода (0,2 л.) добавете 1 ч.л. чай. Прецедете след 3-5 мин., 
прибавете мляко и подсладител на вкус и оставете да кипне повторно. След като оттеглите от 
котлона, оставете да престои няколко минути. 
Състав: черен чай (56%), пръчка канела, късчета джинджифил, кардамон семе, шушулка 
кардамон, късчета ванилия, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 138.48 лв. 

12-0-032-01 Черен чай Paris - mon amour (преди Paris) Висококачествена смес от китайски черен чай, който оформя чудесна основа със светлите си 
връхчета, съчетан с лек мандаринов аромат за постигането на популярната плодова гореща 
напитка с хармонично балансиран вкус.
Състав: черен чай, аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 90.36 лв.   
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12-0-035-01 Черен чай  Earl Grey, биологично 
производство

През 1833 година граф Грей, граф на Хоуик Хол, а по това време и министър-председател на 
Великобритания, отхвърля монопола върху цените, който Източноиндийската компания държала 
в търговията с чай с Китай. Чистият китайски чай се ароматизира леко с рафинирано олио от 
бергамот. Допълнителният аромат, добавен от китайците, целял да предпази чая от мириса на 
мухъл и катран, които можело да се появят вследствие на дългото пътуване до Англия. Чаят бил 
кръстен на граф Грей и до ден днешен е олицетворение на най-качествения английски чай. 
Задължително присъства във всяка уважаваща себе си селекция чай.
Състав: черен чай от контролирано биологично производство (99%), аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 166.43 лв. 

12-0-039-01 Черен чай  Earl Grey Spezial Добре познат за мнозина ароматен черен чай, който изпълва пространството със свежия аромат 
на цитрусовия плод бергамот и нежния аромат на жасмин. Благородният вкус на класическата 
английска смес се допълва от стилното присъствие на цветни розови листа.
Състав: Черен чай, цвят роза,аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 81.66 лв.   

12-0-040-01 Черен чай  Earl Grey, Classic Чистият китайски чай се ароматизира леко с рафинирано олио от бергамот. Допълнителният 
аромат, добавен от китайците, целял да предпази чая от мириса на мухъл и катран, които можело 
да се появят вследствие на дългото пътуване до Англия. През 1833 година граф Грей, граф на 
Хоуик Хол, а по това време и министър-председател на Великобритания, отхвърля монопола 
върху цените, който Източноиндийската компания държала в търговията с чай с Китай. ят бил 
кръстен на граф Грей и до ден днешен  олицетворение на най-качествения английски чай. 
Задължително присъства във всяка уважаваща себе си селекция чай.   
Състав: черен чай.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 77.94 лв.   

12-0-042-01 Черен чай Кокос Ароматизиран черен чай 
Състав: черен чай, парчета кокосов орех, аромат. 
Опаковка: насипен чай.  

1 кг. 84.46 лв.   

13-0-001-01 Зелен чай Earl Grey Бергамот ароматизирана смес зелен чай 
Earl Grey е най-популярният ароматизиран чай на световно ниво. Класическата комбинация на 
основата на черен чай съществува от много време. Днес и почитателите на зеления чай могат да 
се насладят на характерния ѝ аромат на основата на сенча. Сместа бе представена на пазара 
преди няколко години ; тя се основава на изключително качествен насипен зелен чай сенча, 
обогатен с висококачествен бергамотов аромат, декориран с разкошен цвят от роза. И така, 
феновете на Earl Grey ще открият тайните на зеления чай, а любителите на зелен чай ще 
преоткрият бергамотовия аромат.
Състав: китайски чай сенча, цвят роза, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 89.11 лв.   
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13-0-002-01 Зелен чай Мароканска Нана мента Неароматизирана смес зелен чай и градинска мента
Висококачественият насипен китайски чай Гънпаудър/ GUNPOWDER и наситеният аромат на 
фината градинска мента  се съчетават в необичайно вкусово приключение. Едновременно 
ароматна и закачлива, тази вълнуваща комбинация ще ви завладее с рядко срещани аромат и 
ухание и ще вдъхне животворни сили и на най-уморените. Изключително популярен чай, 
подходящ още за приготовлението на студен чай в топлите летни дни.
Състав: китайски чай Gunpowder (90%), градинска мента(10%).
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 80.73 лв.   

13-0-005-01 Зелен чай ванилия Aроматизиран зелен чай с кора от върба 
Ванилията! Ако този господар сред ароматите е любим и на Вас , задължително опитайте този 
страхотен зелен чай. Сладко-млечната ванилена нотка с изтънчен карамелен нюанс ще ви поведе 
на вкусово пътешествие в мечтите. Наситеният аромат се разгръща перфектно на елегантната 
основа на зеления чай.
Състав: китайски чай сенча, върбова кора, аромат, частици ванилия.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 110.54 лв. 

13-0-006-01 Зелен чай дива череша - японски вишнев 
цвят

Ароматизиран з елен чай с червена боровинка 
Зеленият чай има хилядолетна традиция в азиатските страни . Неговата успокояваща тайна: За 
разлика от черния чай, зеленият не подллежи на процес на ферментация по време на 
преработката. По този начин, най- ценните съставки на чаени листа до голяма степен остават 
запазени. Вземете у дома си свежият - здравословен вкус на Далечния изток с изключителният 
аромат на дива череша. Пресни, тъмно червени и сочно-хрупкави череши набрани директно от 
дървото , така можете да се насладите на тези вкусни плодове най-добре. Свежият зелен чай, 
ароматизиран с наситен плодов и леко кисел аромат на дива череша , дава автентичено вкусово 
преживяване. Истинска наслада за всеки любител на черешата!
Състав: китайски чай сенча, червена боровинка (2%), цвят роза, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 94.70 лв.   

13-0-007-01 Зелен чай лимон Естественоароматизиран з елен чай 
Ароматът на зелен чай и на сочен пресен лимон се допълват невероятно добре. Основата от 
качествен зелен чай разгръща прекрасно леко киселия аромат на плода. На свой ред той 
обогатява деликатната сладост на запарката и води до съвършен вкусов резултат. Чаят е 
подходящ за консумация както горещ, така и студен, и е неотменна част от всяка уважаваща себе 
си селекция зелен чай.
Състав: китайски чай сенча, лимонова кора, лимонова трева, натурален аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 90.98 лв.   
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13-0-009-01 Зелен чай Green Colada Ананас и кокосароматизирана смес от з елен чай и парчета плодове 
Мечтаните бели, дълги пясъчни плажове, лазурносиньо безоблачно небе, прохладни летни нощи 
на южен плаж... Ето какви асоциации навява известният коктейл &quot;Пина колада. Но нужно 
ли е да пътувате далеч? Нашата подбрана композиция от насипен зелен чай с ексклозивен аромат 
задоволява и най-високите изисквания. Вкусната &quot;Пина колада&quot;, умело съчетаните 
аромати и невероятната украса от парченца ананас и кокос превръщат това творение във 
истински бестселър.
Състав: китайски зелен чай сенча (84%), кубчета ананас (ананас, захар)(8%), настърган чипс от 
кокосов орех (кокосов орех, захар)(6%), аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 99.36 лв.   

13-0-010-01 Зелен чай Royal Къпина и сметанаароматизиран зелен чай 
На основата на класическа китайска сенча (водещ вид насипен зелен чай) е надграден ароматът 
на екзотична папая в уникално съчетание със сметана, което се отличава с един наситен вкус. 
Богатите на тонове цветове от роза и божур подчертават красотата на една наистина 
аристократична смес.
Състав: китайски зелен чай сенча (88%), кубчета папая (папая, захар), аромат, цвят роза, цвят 
божур.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 84.46 лв.   

13-0-012-01 Зелен чай канела-портокал Естественоароматизиран з елен чай 
За максимален вкусов ефект тази чаена композиция съчетава сочни портокали с канелен нюанс 
на основата на насипен зелен чай. Съчетание, което ще ви пренесе на неделната трапеза и ще ви 
напомни  следобедния сладкиш. Подходяща е за всяко време на годината - за всеки, който обича 
сладкия сметанов нюанс.
Състав: китайски чай сенча, портокалова кора, естествен аромат, цвят от слез, шафран, цвят 
слънчоглед.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 87.25 лв.   

13-0-015-01 Зелен чай Blue Sky Къпина и мангоароматизиран зелен чай 
Стара рецепта, изменяна и усъвършенствана с хилядолетия. Първокласно съчетание на 
класически аромати, допълнени с щипка неизвестност. Напоследък тази екзотична, наситена 
смеска зелен чай заслужи изключителна популярност. Уханно манго в съчетание с любимата 
основа - Sencha (зелен чай за всеки ден), и впечатляваща декорация от цветове. Смеска, която ще 
продължи да вълнува любителите на чая поне още хилядолетие.
Състав: китайски чай сенча, цвят от слез, аромат, цвят роза.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 102.15 лв. 
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13-0-018-01 Зелен чай Спящата красавица Къпина и малина ароматизиран зелен чай 
Какво се случва, когато тайнствения любим нежно узрял плод къпина се комбинира с ароматната 
си сестра - малината. Една интересна плодова хармония, която искаме да споделим с Вас, на 
основата на зелен чай. Пъпките от роза и нежните цветове на пирен се  грижат за декорацията, за 
да осигурят ефекта на едноименната героиня (нежна и красива). Спящата красавица ще остави у 
Вас незабравимо уханно преживяване.
Състав: китайски зелен чай Sencha, пъпки от роза, аромат,цвят пирен.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 97.50 лв.   

13-0-019-01 Зелен чай Rokkoko Карамел, ванилия и кокосов орех ароматизирана смес от черен и зелен чай, кокосов чипс, 
карамел и парчета крокант 
Една забележителна композиция, смес от черен и зелен насипен чай.
Популярният представител на зеления чай - сенчата - е успешно съчетан с карамел. Деликатната 
ванилово-кокосова нотка придава ненадминат фин сметанов нюанс.
Състав: китайски чай сенча (36%), черен чай (43%), аромат, парчета крокант (захар, лешникови 
ядки, инвертна захар)(3%), кокосов чипс (8%), парчета карамел (подсладено кондензирано 
мляко, захар, глюкозен сироп, масло, влагозадъжащ агент Sorbit E420, Emulgator E47).
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 94.70 лв.   

13-0-021-01 Зелен чай 2001 нощи Червени плодовеароматизирана смес от ч ерен и зелен чай, плодове и цветове 
Една особено успешна комбинация от черен, зелен чай и червени плодове. Сладките плодове се 
свързват по чудесен начин с богата гама цветове. Насладете се на този чай и като студена 
напитка виж приготвяне студен чай</a>)! 
Състав: черен чай (61%), Kитайски чай сенча (28%), натурален аромат, стафиди, кубчета папая 
(папая, захар), цвят роза, цвят от слез, цвят слънчоглед.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 92.84 лв.   

13-0-024-01 Зелен чай карамел сметана  ПРОМО Зелен чай - ароматизирана смес 
Състав: китайски чай сенча, късчета сметана-карамел (подсладено нискомаслено кондензирано 
мляко, захар, глюкозен сироп, масло, средство за поддържане на влажността подсладител 
Сорбитол E420, емулгатор E471), аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 96.88 лв.   

13-0-025-01 Зелен чай ябълка, биологично 
производство

Смес от зелен чай, ябълка и натурален аромат 
Подобрена рецепта!
От хилядолетия азиатците се уповават на благотворните свойства на зеленият чай. Нашите чай-
майстори изхождайки от тази традиция обединява неферментиралият, грижливо изсушен зелен 
чай с финна-сладка ябълка за получаване на едино плодово-свежо вкусово изживяване.
Състав: Китайски зелен чай (Chun Mee) - 80%, частици ябълка -17,5%, естествен аромат
Опаковка: насипен чай

1 кг. 117.68 лв. 
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13-0-026-01 Зелен чай цитрус, биологично 
производство

Естествено ароматизиран зелен чай - биологично производство 
Лимонови дръвчета, поклащащи се леко на морския бриз. Импресия от свежест и слънце. 
Ароматът на прясно изцеден лимон на основата на насипния зелен чай Chun mee ще ви позволят 
да станете част от нея. Страхотен чай, който ще утоли жаждата ви и през лятото.
Състав: китайски чай Chun Mee (89%), лимонови кори, естествен аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 135.69 лв. 

13-0-031-01 Зелен чай Осем тайни от далечния изток Ягода и личи ароматизирана смес от зелен, улонг, плодов и бял чай
Състав: Жасминов чай (зелен чай, жасминов цвят),Gunpowder зелен чай, улонг чайSe Chung, 
зелен сенча чай от Китай,зелен чай чун мей, зелен чай мао фън, люспи манго, чай личи (зелен 
чай, аромат), бял чай пай мутан, аромат,годжи бери, цвят шафранка, цвятлистароза.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 133.20 лв. 

13-0-033-01 Зелен чай Сутрешно сияние Зелен чай, ароматизирана смес Отведете сетивата си на екзотично тропическо пътуване с чаша 
зелен чай с аромат на манго и бергамот. Състав: зелен чай на Китай Сенча (94%), аромати, 
листенца от метличина, розови листенца, слънчогледови листенца
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 90.98 лв.   

14-0-002-01 Бял чай „Жулиета“ Малина и грейпфрут ароматизирана смес бял чай 
И до днес светът не знае любов по-чиста и съдба по-клета от тази на Ромео и Жулиета.
С тези думи завършва пиесата  Ромео и Жулиета от Уилям Шекспир, която разказва за 
невъзможната любов на двама влюбени, донесла помирение между враждуващите им семейства. 
Тази пиеса се счита за най-популярната любовна история.
Нашият вкусов шедьовър, пресъздава образа на едноименната героиня - красива, нежна и 
невинна.
Насладете се на незабравимия вкус от изгрев до залез и се потопете в завладяващото всички 
съчетание от ароматите на малина и грейпфрут. Пъпките тъмночервена роза и златистите цветни 
листа на невена ще озарят вашата привечер.
Състав: Бял чай, аромат, невен, цвят роза
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 194.68 лв. 

14-0-003-01 Бял чай „Бяла невинност“ Шоколад и сметана ароматизирана смес от Бял чай, какаови кори и парченца бял шоколад 
Композиция, чието име удачно разкрива вкусовите ѝ качества. Съвършеното съчетание: разтопен 
сладък млечен шоколад, прясна, необработена сметана и лек, пухкав сладкиш, който често се 
поднася с шоколадови трюфели. Този мек бял чай ще накара дори и заклетите почитатели на 
сладкото да забравят за десертите в хладилника и лакомствата в сладкарницата. Един поглед към 
ароматната напитка, обогатена със сладки кокосови стърготини, е достатъчен, за да изпълни 
сърцето ви с топлина.
Състав: Бял чай (71%), кори от какао (15%), шоколадови парченца (частично втвърдено 
растително масло, захар, мляко на прах, лактоза, емулгатор соя лецитин, аромат) (10%), аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 170.78 лв. 
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14-0-004-01 Бял чай „Сладко изкушение“ Малина ароматизирана смес от бял чай, лимон мирта и джинджифил 
Непременно се насладете с очи и небце на този божествен чай. Лека смес от висококачествен бял 
чай, който служи като чудесна свежа основа за идеално съчетаните аромати на лимон мирта и 
джинджифил. Сладките плодови парченца малина допринасят за неустоимостта на напитката. 
Чай за ангели - толкова лек, свеж и сладък!
Състав: Бял чай (55%), лимон мирта (Backhousia citriodora) (25%), частици джинджифил (15%), 
аромат, частици малина
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 238.15 лв. 

14-0-005-01 Бял чай „Нар“ Бял чай, ароматизирана смес 
Този чай ще ви дари с  неповторимо сладко изживяване с аромат на плодове и рози. За тази 
напитка е използан най-фин бя л чай. Белият чай е сред най-добрите, най-леки сортове в света. 
За производството се берат само най-младите и неотворени пъпки. Дължи името си на сребристо-
белия копринен мъх, покриващ пъпките. Те се изсушават леко на слаба дневна светлина, 
загряват се за кратко и отново се връщат за сушене на въздух. Родината на белия чай е 
китайската провинция Фудзиен (Fujian), но днес Шри Ланка и Даржелинг също се гордеят с 
безупречно качество бял чай. Искате най-доброто от най-доброто? Абсолютният елит на чая? Най-
възвишен вкус, идващ от абсолютно чист, натурален продукт? В такъв случай сте попаднали на 
точното място: тук ще намерите подбрани редки сортове, които впечатляват със своя уникален 
вкус. Смесите В и предлагат ново усещане, несравнимо с това на основата! Убедете се сами!  
Състав: Бял чай, червена боровинка, аромат, цвят роза  
Опаковка: насипен чай.  

1 кг. 185.99 лв. 

15-0-002-01 Плодова смес – Барбадос Манго и ягода а роматизиран плодов чай 
За да не изневерим на звучното име на сместа изоставихме утвърдените способи за приготвяне на 
чаени смеси и подбрахме изключително внимателно съставките на тази смес. Резултатът говори 
сам за себе си - подбрана селекция изключителни европейски и екзотични плодове, обогатена с 
яркосини и жълти цветове и благородни аромати от южни плодове. Сладко-тръпчивите вкусови 
нотки се съчетават неповторимо с червените и жълтите плодове!      
Състав: цвят хибискус, късчета ябълка, кубчета папая (папая, захар), черни стафиди, бъз, касис, 
аромат, цвят слънчоглед, късчета малина, късчета ягода, метличина.    
Опаковка: насипен чай.    

1 кг. 102.15 лв. 

15-0-003-01 Плодова смес – Ягода-сметана Aроматизиран плодов чай
Подобрена рецепта!   
Неслучайно считат ягодата за царица на горските плодове. Плодово-млечното съчетание от 
парченца плод и фин нюанс на топяща се сметана със сигурност ще погъделичка небцето. 
Незабравимото изкушение получава изненадващ завършек благодарение на малките парченца 
ананас.
Състав: Парчета ябълка, цвят хибискус, шипка кори, листа от къпина , кори от портокаларомат, 
късчета ягода, аромат  
Опаковка: насипен чай.   

1 кг. 90.67 лв.   
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15-0-006-01 Плодова смес - Турска ябълка Juicea® Aроматизиран плодов чай
Един чай с премиум качества от гамата juicea ® на нашия доставчик, най-нови технолигии с 
капсулирани гранули аромат.   Ароматна, лека смес, в която киселите плодове нямат място. В 
основата ѝ стоят парчетата сушена ябълка и зрял ананас. Съчетанието им е изключително 
популярно в Турция. Съдържанието на витамин С придава особена свежа жизненост на 
отчетливия вкус на сладка ябълка. Освободете въображението си и оставете една глътка от тази 
наслада да ви отведе в горещите, изпечени от слънцето земи в Турция. Нищо чудно, че този чай 
стана толкова популярен и се нарежда на едно от първите места от продаваните ни плодови 
чайове. Препоръчваме ви го горещо!   
Състав: Късчета ябълка, ябълково пюре, листа сладка къпина,лимонена киселина,  аромат  
Опаковка: насипен чай. 

1 кг. 99.36 лв.   

15-0-008-01 Плодова смес -  Kimba Череша и банан ароматизиран плодов чай
Подобрена рецепта!
Вкусните, тръпчиви нотки на зрелите летни плодове от типа на черешата и на тропическата 
класика &ndash; банана, се обединяват в наситено, ароматно, сочно и свежо изживяване. 
Парченцата сладък ананас и плодовата свежест на хибискуса подсилват плодовия характер на 
напитката. Наслада, която радва както топла, така и студена!
Състав: ананас кубчетa (ананас, захар), цвят хибискус, френско грозде, парчета банани, листа 
следка къпина, късчета череша (череши, скорбяла от пшеница), аромат, червени боровинки 
филийки
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 94.70 лв.   

15-0-009-01 Плодова смес - Kir Royal® Къпина и червени ягодови плодове ароматизиран плодов чай
Интензивен, богат на ягодови плодове, много съдържателен! Този плодов вариант вълнува с 
множеството вкусове между които и папая и бъз. Наситения плодов вкус и ярко червеният цвят 
на тази незабравима плодова смес привличат ценители!
Състав: цвят хибискус, кубчета папая (папая, захар), черни стафиди, касис, плод от бъз, аромат, 
късчета малина, черна боровинка, късчета ягода.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 105.26 лв. 

15-0-013-01 Плодова смес - Strawberry Fields Juicea® Aроматизиран плодов чай 
Пъстра селекция от вкусни плодове, набрани от градината специално за създаването на 
изключителен плодов чай, който ще задоволи и най-взискателните ни клиенти. Наситеният 
малиново-ягодов вкус на чая ще ви завладее със свежия си плодов аромат. Сочната му сладост е 
облагородена с мек, но наситен аромат на равен. Незабравим вкусов романс, който гарантирано 
ще ви дари с вълнуващ, неповторим вкус. 
Състав: цвят хибискус, кори шипка, портокалови кори, ябълкa, листа къпина, аромат, плодов 
гранулат ягода (глюкозен сироп, ягоди, фруктоза, модифицирано нишесте, сгъстител E401), 
окислител: лимонена киселина, шафран.  
Опаковка: насипен чай.   

1 кг. 117.06 лв. 
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15-0-015-01 Плодова смес - Fruit Colada Кокосов орех и ананас а роматизиран плодов чай 
Подобрена рецепта! 
Безалкохолният вариант на популярната световно известна коктейлна напитка не ѝ отстъпва по 
вкусови качества! Тайната на успеха на този живителен, свеж плодов чай се постига 
благодарение на апетитния ананас, деликатното присъствие на сметаната и щипката кокосов 
аромат. Екзотичният чай  Пина Колада бързо се превърна в класика и си извоюва категорично 
място сред търсените ни чайове. Този атрактивен чаен шедьовър задължително трябва да 
присъства във всяка селекция. Горещ коктейл, който се съчетава чудесно и със зелен чай и 
ройбос! 
Състав: късчета ябълка, цвят хибискус, кори шипка, кубчета ананас (ананас, захар), кокосов орех-
чипс, аромат. 
Опаковка: насипен чай.    

1 кг. 79.80 лв.   

15-0-021-01 Плодова смес - Дива череша Aроматизиран плодов чай 
Тази плодова смес е неоспорима класика в света на плодовите чайове. Наситеният аромат на 
дива череша носи истинска наслада за всички почитатели на силния вкус. Плодовият аромат 
допълва типичното ухание на дивата череша и придава на този специален чай неповторими 
вкусови качества. Шедьовър, който може да се консумира както студен, така и в смес със сок от 
череши. Опитайте! 
Състав: цвят хибискус, кори шипка, късчета ябълка, портокалови кори, аромат, късчетадива 
череша, червена боровинка филийки. 
Опаковка: насипен чай.      

1 кг. 92.84 лв.   

15-0-024-01 Плодова смес - Горски полъх Ароматизирана плодова смес - препоръчва се за студен чай
През лятото горските поляни се обагрят в червено, тъмносиньо и виолетово от плодовете, които 
се пропиват с аромата на гората на топлите слънчеви лъчи. Още с първата глътка от този чай ще 
си представите кошница, пълна с горски плодове, брани в прохладата на лятна вечер. В горещите 
дни чаят е изключително свеж като студена напитка.
Състав: Черни стафиди, цвят хибискус, кори шипка, плод от бъз, аромат, черна боровинка, 
метличина, касис, късчета малина
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 83.84 лв.   
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15-0-027-01 Плодова смес -  Малина Juicea® Aроматизиран плодов чай 
Подобрена рецепта!      
Един чай с премиум качества от гамата juicea &reg; на нашият доставчик, най-нови технолигии с 
капсулирани гранули аромат.
Подбраните естествени плодове са съчетани в цветна смес, която е същински символ на лятото: 
зрели ягоди, сочни малини, пресни череши и вишни и уханни къпини. Сладко-киселите парченца 
ябълка, цветовете хибискус и люспите от плод шипка осигуряват подходящата плодова основа за 
горските плодове. Умело подбраните аромати затвърждават плодовото въздействие на напитката 
във вашата чаша. 
Състав: цвят хибискус, кори шипка, късчета ябълка, листа къпина, портокалови кори, аромат, 
лимонена киселина, късчета малини 
Опаковка: насипен чай.   

1 кг. 110.23 лв. 

15-0-036-01 Коледен плодов чай - Камина Канела и портокал ароматизиран плодов чай    Най-популярният плодов коледен чай в Германия. 
Само с една чаша от този чай се пренасяме в дървена хижа сред снежни преспи, в компанията на 
добри приятели, седнали около каменна камина. Въпреки това този чай може да ви радва с 
палитрата от вкусове и аромати не само през зимата и по Коледа . Силният  аромат на канела е 
облагороден  от сладкия вкус на ройбос, парченцата ванилия и резенчета портокал. Още 
отваряйки пакета да приготвите този чай в стаята ще се разнесе коледно благоухание! Насладете 
му се!      
Състав : резенчета портокал с кора, парчета бадем, канела, аромат, парчета ванилия.     
Опаковка: насипен чай. 

1 кг. 107.74 лв. 

15-0-037-01 Плодова смес - Печена ябълка Ябълка и канела ароматизиран плодов чай  
Миризмата на печени ябълки напомня на уютната, топла кухня на баба от времето, когато 
плетената кошница, пълна с плодове от собствената градина все още беше всекидневие! 
Наситеният аромат на печени сладки ябълки се проявява отлично на деликатния фон на тази 
ароматна смес от плодове. Щипката ванилова захар ще придаде завършеност на сладкото, а в 
същото време освежаващо и ново вкусово изживяване. Насладете се на наситения вкус на този 
уникален чай и се пренесете в безгрижните дни на детството!
Състав : Парчета ябълка, печени кубчета цикория, лимонена киселина, аромат (съдържа целина), 
настърган бадем, парчета крокант (захар, лешникови ядки, фруктоза), парчета канела.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 104.33 лв. 

15-0-041-01 Плодова смес - Зимен плодов чай Марципан и канела, ароматизирана плодова смес от плодове, билки и подправки
Истинско плодово изживяване. Един много ароматен, но не кисел плодов чай. Истинска 
здравословна наслада за децата.
Състав: парчета ябълка, кори портокал, листа от сладка къпина, цвят хибискус, 
бадеми,карамфил, джинджифил, копър семе, анасон, парчета канела,кокосов чипс, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 105.57 лв. 
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15-0-042-01 Плодова смес - Ябълков щрудел Ароматизирана плодова смес Невероятна плодова смес, която предоставя на сетивата Ви усещане 
за вкусен ябълков щрудел - едновременно сладък, леко тръпчив и с аромат на ядки.
Състав: ябълка, ябълково пюре, ечемичен малц (10%), парченца карамел (захар, глюкозен сироп) 
(10%), аромати, печен корен от цикория, крехки парченца (захар, лешник, инвертна захар) (8%), 
листа сладка къпина, лимонена киселина, листенца от бяла метличина.Може да съдържа следи от 
бадеми, кашу, пекан, шам-фъстък и макадамия.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 95.94 лв.   

15-0-043-01 Плодова смес - Карамелизиран Бадем Ароматизирана плодова смес. Най-предпочитаната чаена напитка на Коледните базари - вкус на 
препечени бадеми, сервиран в чаша. Балансиран плодов чай с парченца ябълка и с леко 
тръпчиви нотки от шипка. 
Състав: парченца ябълка, бадеми (10%), цвекло, парченца канела, люспи от шипка, аромати
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 105.26 лв. 

16-0-001-01 Билков чай, смес – Вечерно слънце Натурална неароматизиранабилкова смес
Тази билкова смес от години присъства в асортимента на нашия доставчик. Името на сместа 
разкрива и характера ѝ: подходяща е за когато слънцето се спуска над планината и оцветява 
небето в червени нюанси, а ние сгушени на топло под одеяло му се наслаждаваме от верандата. 
Чай със завладяващо ухание на множество цветове. Отличава се с успокояващ ефект 
благодарение на комбинация от мента, лавандула и маточина, мента, листа къпина, лимонова 
трева, цвят лайка, цвят лавандула, цвят роза, цвят портокал, цвят пирен.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 119.54 лв. 

16-0-002-01 Билков чай, смес -  специалитет на 
вещиците®

Натурална неароматизирана билкова смес
Една от предпочитаните билкови смеси, може би благодарение на благозвучното си име. Вкусен, 
богат на витамини билков чай, който ще ви подсили във всекидневието.
Тази билкова смес е богата на витамини благодарение на парченцата пресни плодове, които ще 
ви заредят с жизненост и сила. Насладете се на горещата билкова запарка и презаредете 
батериите за предстоящите задачи.
Състав: цвят хибискус, портокалови кори, частици ябълка, листа къпина, мента, цвят слънчоглед
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 88.18 лв.   

16-0-003-01 Билков чай, ароматизирана смес, анасон 
– Лошо време

Една затопляща смес - чуден билков чай срещу дъждовните и студени дни.
При буря или продължителен дъжд може да ви обземе чувството, че нищо не е в състояние да ви 
сгрее. Горещо запарения билков чай  Лошо време обаче ще затопли измръзналите ви крайници и 
ще повиши настроението ви. Сгушете се на дивана и се насладете на наситения аромат на 
къпина, ябълка, анасон, бъз и други подбрани съставки, които ще превърнат неприятния 
дъждовен ден в приятно изживяване.
Състав: Листа къпина, частици ябълка, семе анасон, плод от бъз, копър семе, шипка, цвят 
слънчоглед, невен, цвят хибискус, аромат.
Опаковка: насипен чай

1 кг. 109.92 лв. 
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16-0-005-01 Билков чай, смес – Микс-джинджифил-
лимон, биологично производство

Натурална неароматизирана билкова смес 
Този микс се отличава със свеж и наситен аромат. Плодовата свежест на лимоновата трева и 
пикантният дъх на джинджифила се допълват съвършено, а сладкото дърво подсилва усещането 
за финес. Без да е прекалено ароматен, този билков чай пази естествената сладост на сладника. 
Изкусителна смес, в която индийските учения се съчетават съвършено с европейските идеи за 
здраве. Пълна наслада, поднесена студена! 
Съдържа сладко дърво, при високо кръвно налягане трябва да се избягва прекомерната употреба 
на този продукт.
Състав: Частици джинджифил, лимонова трева, кори лимон, кубчета сладко дърво, мента
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 94.70 лв.   

16-0-006-01 Билков чай, смес – Благосъстояние 
(преди жизнерадост), биологично 
производство

Натурална неароматизиранабилкова смес 
Ободряващ билков чай, който ще възвърне доброто ви настроение.
Анасон, семена от копър, мента и лайка - съставки, които придават на този жизнерадостен чай 
успокояващо мек вкус и неусетно ви зареждат с добро настроение. Внимателно подбраните 
съставки влияят благоприятно при стомашно неразположение и са особено полезни за 
премахване на коликите при бебета - при това 100% натурално!
Състав: анасон, копър семе, кора портокал, лимонова маточина, кубчета сладко дърво, мента, 
Нана мента, лайка.
Подобрена рецепта!
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 104.02 лв. 

16-0-009-01 Билков чай Шипка - натрошена Шипката е храст, който достига до 5 метра височина. Плодчетата са с размер около 1-2 см, с 
овална форма и меко тяло. Цветът им варира от светло до тъмночервено и есенно време краси 
много от европейските гори. Растението произхожда от Европа, Близкия изток и Северна 
Африка. Днес шипка се отглежда в много държави, например Чили, Русия, България и Китай. 
Люспите на шипката се изсушават в пещи на дърва и се опаковат в големи чували. Чаят, 
приготвен само от шипка, е вкусен и утолява жаждата. В плодовите смеси това е една от най-
важните, незаменими съставки. Вътрешността на плода предизвиква сърбежи, от които просто 
може да пощуреете.
В традиционната медицина шипката се използва като богат източник на витамини и за 
повишаване на имунитета; най-подходящият сезон за чая е късна есен и зима. Шипка се ползва и 
за укрепване на сърцето и кръвоносната система, а влияе добре и при стомашно-чревни и 
бронхиални състояния.
Подходящ за бебета от 5м. Богат на витамин С.
Състав: чай шипка.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 88.49 лв.   
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16-0-010-01 Билков чай Цвят хибискус (Каркаде) Цветовете от хибискус са основна съставка в много смеси плодов чай заради свежия, стипчив 
привкус. Цветът и киселинността им зависят от страната на произход. Отглежданите в Тайланд 
растения дават тъмен цвят с ниска киселинност на запарката. Нашият хибискус пък идва от 
Судан и се отличава с подчертано по-кисел вкус и по-ярък цвят на запарката. Освен това цветът 
и вкусовите качества на запарката се определят и от количеството и качеството на цветовете. За 
наистина жадните препоръчваме чиста, прясна запарка от хибискус, която охладена е идеалната 
свежа напитка за лятото. Хибискусът е познат още като каркаде. Той въздейства благотворно при 
високо кръвно налягане, богат е на витамин С и подсилва енергията на тялото.
Състав: чай хибискус, каркаде.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 61.79 лв.   

16-0-011-01 Билков чай Лайка цвят, цял Лайката се слави като билка, чиято запарка човек пие при настинка, сгушен на топло в леглото, с 
увит около гърлото шал. Всъщност обаче напитката от сушените ѝ цветове е много приятна за 
всеки сезон, с мек вкус, без съдържание на кофеин. Използва се и за подобряване на качествата 
на кожата - като добавка в горещата вана. Лайката, която предлагаме, е изключително 
качествена. Запарката ще ви завладее с неустоимия си, ясно изразен лайков характер. Листчетата 
са с еднакви размери, като дребните частици са почистени ръчно. По-едрата, набиваща се на очи 
братовчедка на лайката, римската лайка, е подобна на вкус, но е предпочитана като декоративно 
растение. Лайката е позната на човечеството от неолита.
Билката притежава антисептично действие както при заболявания на храносмилателната 
система, камъни в бъбреците и състояния на пикочния мехур, така и при възпалителни процеси 
на горните дихателни пътища.
Състав: чай лайка
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 153.39 лв. 

16-0-014-01 Билков чай Мента - нарязан В Европа се срещат много видове дива мента, например полската, водната и лютивата мента. 
Растението е култивирано и се отглежда основно за продажба в аптеките. Лютивата мента била 
открита към края на 17-ти век на ливада с мента в Англия. Днес силният ѝ аромат е познат по 
целия свят. За чая се използват само най-нежните листенца. Типичният му вкус се дължи на 
високото съдържание на етерични масла, които съдържат до 60% ментол. Чаят е популярен и 
заради успокояващото си, отпускащо въздействие.
Народната медицина препоръчва мента също при безсъние, виене на свят, главоболие, депресия 
и епилепсия. Запарката от листата на мента с прилага при нервна възбуда, зъбобол и възпаление 
на венците.
Подходящ за кърмачета. Благоприятства храносмилателната система.
Състав: чай мента.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 101.22 лв. 
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16-0-015-01 Билков чай Лимонова трева - нарязан Има около 55 разновидности на лимоновата трева, която спада към семейството на сладките 
треви. Лимоновата трева произлиза от Югоизточна Азия, Шри Ланка, Индия и Австралия. В 
азиатската кухня растението, известно още като  цитронела, се ползва основно за подправка - 
изсушената му форма се нарязва или стрива. Пресните стъбла на лимоновата трева обаче се 
отличават с необичаен аромат на роза и свеж лимон със специфична екзотична нотка. Пресните 
или сушени листа се ползват и в чаени смеси и оказват утоляващ жаждата ефект. Най-
разпространената разновидност се внася от Индия, като в самата държава растението се използва 
в производството на козметика и парфюми.
Състав: чай лимонова трева.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 71.42 лв.   

16-0-016-01 Билков чай Лапачо - чисто Изчерпан Чаят от лапачо, познато още като  мравченото дърво е любима на мнозина заради мекия си вкус, 
напомнящ ванилия и карамел. Чаят е известен и като peau d`arco; съдържа много ценни вещества 
като калций, желязо, калий и редки елементи като бор, манган и йод. Индианците наричат 
лапачо  дървото на живота. Тя не съдържа кофеин, танинът е малко и може да се консумира по 
всяко време на деня в големи количества. Смята се, че лапачо укрепва имунната система и има 
антимикробни, антивирусни и противогъбични свойства. Твърди се, че лапачо има и 
противотуморно действие.
Състав: насипен чай лапачо.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 90.98 лв.   

16-0-017-01 Билкова смес - Шоколад-мента,  
биологично производство

Натурална неароматизирана смес от какаови кори и мента 
Напитка, на която дори и онези, които твърдят, че не обичат чай, не могат да устоят. Вкусът на 
сладък, млечен шоколад се слива с освежаващия ментов аромат и пресъздава любимия на 
мнозина вкус на бонбоните  After Eight, с разликата, че чаят не съдържа калории.
Състав: кори от какао (50%) , мента (50%).
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 120.78 лв. 

16-0-018-01 Марокански чай - Нана мента Дали има друг продукт, който да е познат под толкова много различни имена едновременно. 
Мароканската Нана мента за народите в Aфрика единна традиционна напитка, на която се 
наслаждават по всяко време на годината. Дали топла или студена,  отварата е утоляваща 
жаждата, без плодов нюанс, затова пък с един страхотен ментов вкус. Друга класическа напитка 
от Мароко е комбинацията на Нана-мента и зелен чай Gunpowder.
Състав: мароканска Нана мента
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 89.73 лв.   
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17-0-001-01 Ройбос Оригинал Билков чай - Ройбос 
Натурален ройбос с искрящ червено-кафяв цвят на запарката и характерен сладък нюанс и лек 
вкус на земя.
Ройбосът произхожда от Южна Африка. Местните жители приготвяли от храста сладък чай 
далеч преди европейците. Клоните на храста се изсушават на слънце, след което се нарязват на 
ситни парченца. За първи път чаят е изнесен в Европа през 19-ти век и оттогава популярността 
му расте с всеки изминал ден. Така се стига до контролирана култивация на някога дивото 
растение. Висококачественият чай ройбос се отличава с рубинен цвят на запарката и меки, 
типично сладки аромат и вкус. 
Състав: ройбос 100%.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 80.42 лв.   

17-0-003-01 Ройбос Самурай Ванилия и канелаароматизирана смес, б илков чай смес ройбос и черен чай
Канела, ванилия, щипка цвят от слънчоглед и шафран; Готови сте за пътешествие в магичния 
свят на Ориента! Отпуснете се и се насладете на цветното, вълнуващо пътуване на фантазията, на 
което ще ви отведе този очарователен чай!
Състав: ройбос (48%), черен чай (48%), аромат, цвят слънчоглед, шафран
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 118.92 лв. 

17-0-009-01 Ройбос сметана-череша Ароматизирана смес, б илков чай ройбос 
Подобрена рецепта!
Свежи червени череши, прясно откъснати от дървото&hellip; Но това невинаги е възможно! За 
миговете, в които черешите са далеч, ви предлагаме неустоима алтернатива - вкусен, ароматен 
чай. Плодовият едновременно плътен и тръпчив аромат просто ще разцъфне в устата ви. 
Плодово-сметановият вкус ще погъделичка езика ви и ще ви напомни бонбоните от детството. 
Състав: ройбос (89%), цвят розив пирен, листа от цвят на розова роза, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 117.68 лв. 

17-0-010-01 Ройбос Spicy Билков чай ройбос, ароматизирана смес - портокал с подправки
Ройбос (79%), късчета канела, кардамон семе, кардамон шушулка, розов пипер, карамфил, 
аромат, частици ванилия.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 143.45 лв. 

17-0-012-01 Ройбос Танц на цветовете Ягода и сметанаароматизирана смес, б илков чай ройбос 
Класика сред ароматизираните чайове. Неостаряваща смес, която подобава на всяка уважаваща 
себе си селекция. Насладете се на отличното съчетание от сочна, ароматна ягода и нежна сладка 
сметана. Усещането ще ви пренесе на слънчевата веранда, пред купичка прясно набрани ягоди, 
залети с бита сметана. Типичният ягодов аромат, съчетан със сметана, на базата на сладък, 
деликатен ройбос. Наслада без граници!
Състав: ройбос (92%), аромат, цвят слънчоглед, цвят роза, метличина.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 100.91 лв. 
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17-0-014-01 Ройбос Colada Билков чай ройбос, ароматизирана смес 
Подобрена рецепта!
Съчетание от сочен, пресен ананас с млечно-сладък кокос, което създава познатия екзотичен, 
неповторим вкус. Екзотиката се усеща и в съдържанието на чая: кокосови парченца и кубчета 
ананас, които му придават изкусителен вид. Напитка, без която никоя селекция чай не е 
завършена. Класически коктейл на вкусовете, който съчетава тропическия нюанс с вкуса на 
сметана.
Състав: ройбос (82%), кубчета ананас (ананас, захар), кокосови стърготини, цвят слънчоглед, 
аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 114.89 лв. 

17-0-015-01 Ройбос Мъфин с черна боровинка Ароматизиран билков чай - Ройбос 
Подобрена рецепта!
Този чай буди спомена за пресни, сочни боровинки, съчетани с аромата на прясно опечени 
домашни мъфини. Цветът на боровинката се постига благодарение на цветовете метличина. 
Наслада с дъх на лято, която печели почитатели както с вкус, така и с външен вид.
Състав: ройбос, аромат, цвят от слез.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 115.82 лв. 

17-0-019-01 Зелен ройбос джанка-сметана По свежестта си светлозелената запарка напомня зеления чай. Комбинацията от аромат на дива 
слива и ванилия придава лекота и изящество, които са майсторски съчетани със сметаново-
ваниловата нотка. Божествена смес, която ще ви отведе в непознати дебри на сетивата! Чисто 
течно съвършенство!
Зеленият ройбос е разновидност на популярния чай ройбос. Отличава се с типичните за ройбоса 
черти, но се наблюдават някои разлики в цвета и вкуса. Запарката на зеления ройбос е доста по-
ярка, а листата са по-зелени листа от обичайното. Това се дължи на незавършилия процес на 
ферментация. Неповторимият му вкус е свеж, жизнен и леко тръпчив. Ароматът на напитката е 
лек, елегантен, неустоим!
Състав: зелен ройбос (93%), цвят слънчоглед, аромат
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 118.92 лв. 

17-0-022-01 Ройбос Latte Matiato (преди Matte Latte) Шоколад и тирамисуароматизирана смес,  б илков чай ройбос и мате 
Всички обожаваме неустоимото изкушение на меките, топящи се шоколадови трюфели! 
Ароматът на тази смес на мига ще ви напомни тези незабравими бонбони. Небцето ви ще 
изпадне в екстаз още при първия досег с млечния, нежен вкус, подплътен от деликатната сладост 
на ройбоса. Нека сравним усещането с парченце висококачествен шоколад, което се разтапя в 
устата ви. Обогатена с парченца шоколад и кокосови стърготини, тази смес придава нов смисъл 
на понятието  течен шоколад‟! Убедете се сами!
Състав: ройбос (61%), мате, парченца шоколад (захар, какаово вещество, емулгатор лецитин 
соя), какаови зърна, аромат, кокосови стърготини.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 110.23 лв. 
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17-0-025-01 Ройбос Ванилия,  биологично 
производство

Ароматизиран билков чай - Ройбос
Ванилията е не само кралицата на подправките, а и несравнима съставка за множество 
класически смеси ароматизиран чай. Открит от ацтеките като подправка и лекарство, овалният 
плод е с уникални форма и цвят. Неповторимият му аромат се ражда след продължително сушене 
и ферментация. Успешната ни смес на базата на ройбоса е находчива и наситена както на 
аромат, така и на вкус благодарение на висококачествената ванилия в нея. Чиста сладост - 
изкушение от сърцето на природата!
Състав: ройбос, аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 123.89 лв. 

17-0-028-01 Хънибуш Оригинал Билков чай - Хънибуш (Меден храст) 
Както и ройбоса, меденият храст бил открит в Южна Африка през 17-ти век. Храстът дължи 
името си на типичния си облик - цветовете са яркожълти и ухаят на мед, а листата са малко по-
груби от тези на ройбоса. Южноафриканците наричат растението  зеленчуков храст‟ заради 
подобните на шушулка плодове и възлестите корени. Дивите храсти се срещат само по 
планинските склонове в района Лонгклоф. През 90-те години на 20-ти век храстът преживява 
повторно откриване и днес е култивиран и се отглежда на много места. Ароматната запарка е с 
приятен сладък вкус.
Състав: хънибуш 100%.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 121.10 лв. 

18-0-003-01 Билков чай, смес – Pure Relaxing (Чая на 
Йонка)

Отпуснете се и се отдайте на тази успокояваща комбинация от подбрани билки.
Който работи много, трябва редовно да си осигурява моменти на релаксация, за да се зареди с 
енергия и да възвърне силите си. За това ще помогне и здравословният билков чай Pure Relaxing - 
подбраните му съставки ще възстановят силите ви и ще увеличат общото ви благосъстояние. 
Почувствайте се добре и се поглезете с тази успокояващо вкусна чаена композиция от идеално 
съчетани билки.
Билкова смес с корен от женско биле, подходяща за майки-кърмачки заради стимулиращия ефект 
върху образуването на кърма.
Състав: маточина, цвят портокал, листа къпина, листа малина, корен от женско биле, кардамон, 
копър семена, анасон.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 149.66 лв. 

18-0-004-01 Ананас и нектарина ароматизирана смес, 
зелен чай - Pure Energy  ИЗЧЕРПАН

Тази смес на основата на живителния зелен чай с аромат на ананас, джинджифил и женшен ще 
ви достави същински енергиен заряд.
Почувствате ли се уморени и отпаднали, пригответе чаша Pure Energy; свежестта му ще прогони 
унинието и депресията надалеч. Отпийте и започнете деня с пресни сили.
Състав: китайска сенча (82%), кубчета ананас (ананас, захар)(5%), частици джинджифил (5%), 
женшен корен (4,5%), аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 149.04 лв. 
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18-0-005-01 Мед и карамел ароматизиран билков чай, 
смес - Feel Well Balanced

Ароматна билкова смес за вътрешен баланс.
Поддържането на вътрешния баланс в стресиращото ни всекидневие е изключително важно. 
Билковият чай  Feel Well Balanced ще ви помогне да го постигнете. Облегнете се в стола, 
отпуснете се, вдигнете крака нависоко и се насладете на успокояващата топла напитка с аромат 
на карамел и мед. Лайка, лимонова маточина и ароматен копър в съчетание с ройбос, хънибуш, 
лимонова трева и женшен корен - в името на вашия вътрешен баланс.
Състав: ройбос, лайка, хънибуш, листа лимонова маточина, копър семе, лимонова трева, аромат, 
женшен корен.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 146.87 лв. 

18-0-006-01 Билкова смес - Йоги, биологично 
производство

Класиката сред аюрведическите видове чай, създаден по стара индийска рецепта. Животворна, 
затопляща напитка за студените дни, която носи наслада по всяко време. За да постигнете 
класически вкус, варете 11 гр. (5,5 ч.л.) чай йоги 30 минути в 1 л. вода. Прецедете и добавете 1/4 
литър мляко за овкусяване. По желание може да добавите и мед.
Състав: късчета канела, частици джинджифил, кардамон семе, карамфил, черен пипер.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 117.06 лв. 

18-0-007-01 Билкова смес - Simply Beautiful,  
биологично производство

Чай за тялото и душата: разнообразие и удоволствие.
Този чай носи успокоение за душата и тялото. Той съдържа подбрани органични билки и 
здравословни подправки, съчетани с чайовете Пу Ер и мате. Богатата, ароматна композиция ще 
предложи по нещо за всеки вкус.
Ароматният билков чай ще ви донесе едновременно хармония за тялото и за духа и ще ви накара 
да възкликнете.  Sipmly beautiful! Чаят не съдържа кофеин, нито калории - можете да се 
насладите на ароматната топла напитка с чиста съвест по всяко време на деня.
Състав: розмарин, листа коприва, шипка, ройбос, цвят лавандула, частици джинджифил, Pu Erh, 
мате, копър семе, кубчета сладко дърво, касия, черен пипер, кардамон, карамфил.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 105.88 лв. 

18-0-008-01 Билкова смес DETOX ( Детокс), 
биологично производство

Ароматизирана смес от билки и подправки с Мате.  Насладете се на най-доброто от билковата 
градина! Смес, допълнена с нюансите на сладки и лимонови съставки, гарнирани още и със 
спирулина.
Състав: семена от шипка*, зелено мате* (13%), джинджифил*, ройбос*, резене*, мента*, корен 
от женско биле* **, канела*, хибискус*, листа от коприва*, лайка*, семена от кардамон*, корен 
от глухарче*, спирулина* (1%) и аромати. 
*Съставки от биологично производство,
**Съдържа корен от женско биле - хората, страдащи от хипертония, трябва да избягват 
прекомерната консумация на този продукт
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 115.51 лв. 
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19-0-001-01 Зелено мате Насипния чай Мате е освежаваща, тонизираща напитка и печели все повече почитатели в 
Европа. Поради многостранното си въздействие матето е наречено "питието на боговете" или 
"зеленото злато на индианците". Кофеинът е свързан с танина и се приема в тялото постепенно. 
Неговото тонизиращо действие продължава подълго, отколкото при кафето. Говори се, че матето 
потиска чувството на глад и затова е поджодяща напитка при диети за отслабване. 
Състав: зелено йерба мате. 
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 79.49 лв.   

19-0-009-01 Mате
Лимон
Лайм

Ароматизирана матебилкова-плодова смес Кисел и цитронен вкус функционират безотказно. 
Така е и при това мате с вкус на лимон и лайм. Състав: зелено мате, ябълков чипс*, лимонена 
трева*, корен от сладко дърво*, лимонени кори*, естествен аромат, лимонена киселина, парчета 
лайм*, лимонен храст*, цвят от слънчоглед*. 
*(отбелязаните продукти са от контролирано биологично производство)
Прекомерната консумация на продукти, съдържащи корен от сладко дърво, не се препоръчва на 
хора с високо кръвно налягане.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 192.51 лв. 

19-0-011-01 Печено мате Печено мате Опаковка: насипен чай. 1 кг. 82.90 лв.   

22-0-001-01 Плодова смес - Детски плодове, 
биологично производство

Плодова смес не-ароматизирана, биологично производство
Подобрена рецепта.
Естествен плодов меланж, без добавен аромат. Истинско плодово изживяване. С доказан 
биологичен произход. Плодов чай без добавен аромат, подходящ за бебета над 6-месечна 
възраст. Богат на витамини Био чай. 
Състав: парчета ябълка, цвят хибискус, кори шипка, стафиди, частици ягода, малини
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 103.71 лв. 

15-0-044-01 Коледен плодов чай -Snowflake Ново комбинация плодов коледен чай, която носи в себе си познатия любимколеден аромат. 
Седна чаша от този чай се пренасяме на любимо място, в компанията на най-добрите ни 
приятели, в най-големият уют. Въпреки това този чай може да ви радва с палитрата от вкусове и 
аромати не само през зимата и по Коледа. Богатия аромат на канела, бадем и ябълка е 
облагороден от сладкия вкус напортокал. Още помирисвайки този чай ще серазнесете в коледно 
благоухание! Насладете му се!
Състав: хибискус, шипка, ябълка, канела, бадем, кори от портокал, звездовиден анасон, 
карамфил, коледен аромат.
Опаковка: насипен чай.

1 кг. 71.42 лв.   
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