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Допълнителна Информация

No added 
flavourings 

Teas with this symbol were reworked to natural flavouring for 
the catalogue 2018. Detailed information about flavouring you 

can find on pages 227 and 228. 

n/n 
n/n Teas and accessories with this symbol are net-net, 
i.e. not discountable. 

Protected EU quality mark for high-grade agricultural products 
and foods. At least one of the stages of production, i.e. cultiva- 

tion, processing or production, takes place in the area of origin. 

Recommendation for brewing time 

Recommendation for dosage referring to 150 ml water 

Teas marked like this are selected garden specialties which you 
receive in an original bundle, garden- packed in the origin. 

Recommendation for infusion temperature 

Teas  bearing  the  EU  Organic  Logo  originate  from  certified 
organic farms and meet  the  stringent  requirements  of  the 

EU Organic Regulations. We are certified by the DE-ÖKO-006 

Organic Certification Agency. 

Dishwasher-safe 

Accessories with this symbol (hand-painted) should 
Tea blends with this label do not contain any additional flavours. not be cleaned in the dishwasher. 



Последвайте ни до Китай и 

споделете страстта ни към 

родината на чая.



Класически черни чайове
Асам Непал Улонг Чаени смеси K  II C Popoff 

Шри Ланка Китай Специалитети

Дарджилинг Овкусени чайове Китай Избрани смеси
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Асам Цели Листа  Втора Беритба

Силчар (Област Качар) Плантацията е разположена в югоизточната част 
на Силчар, в покрайнините на обширна гора. След 
като дълго време там са отглеждали памук, това се 
е превърнало в дом на традиционното 
производство на чай от 1830 година насам. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00131 | Cachar TGFOP (Асам) | Пакет 2 кг

Асам – Североизточна Индия

С площ от около 360,000 км2, Асам е най-големият регион в 

света за отглеждане на чай. Тук се отглежда чай в повече от 

2,000 градини, още от 1837, предимно чрез метода  на 

производство “CTC”. Сезонът на беритба е между март и 

ноември, като най-добрите чайове се произвеждат по време 

на втората беритба през месеците май до юни. Чайовете от 

втората беритба на Асам имат силен до много силен аромат 

и плътен малцов характер. Те чудесно се съчетават с мляко 

или сметана и са основна съставка в много популярни чаени 

смеси. Нашата селекция от Асам предлага разнообразни 

видове от различните региони. 
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North Bank (Област Асам) Чаените земи се простират на северния бряг на 
река Брахмапутра в Централен Асам. Чаят носи 
името на река Дикори, която тече наблизо. Тук се 
произвежда само най-висококачествения чай на 
Асам.  

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Dibrugarh (Област Асам) 

2-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Област Асам (Горен) 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес Смес от различни видове чай от лятната реколта, 
внимателно подбрани от нашите дегустатори на чай. 
„Каймакът“ е знак за добро качество – след като чаят е 
бил запарен, етеричните масла, които съдържа, 
образуват лек „мазен“ слой на повърхността. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

South Bank (Област Асам) От прочута чаена плантация, разположена на юг от 
река Брахмапутра. Съвсем малко количество от този 
чай „orthodox” се произвежда специално за нас в пика 
на добива за сезона. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00121 | Bukhial FTGFOP1 (Асам) | Пакет 1 кг 

00104 | Асам GFOP | Пакет 1 кг 

00118 | Assam TGFOP1 Dikom | Пакет 2 кг 

00119 | Dirial TGFOP1 (Асам) | Пакет 1 кг 

00129 | Dekorai TGFOP (Асам) | Пакет 2 кг 

Малкият чаен имот принадлежи на известната 
компания „McLeod Russel Group”, която се 
занимава с производство на чай още от 1869 
година и днес е един от най-големите 
производители на чай в света. На логото им е 
изобразен слон, който символизира индийския 
произход на компанията. 

Чаеният имот „Dikom“ е разположен в сърцето 
на район Асам. Голяма част от чаените растения 
са клонирани, което придава характерната за 
този чай сладост и цветни нотки. 



Lakhimpur (Област Асам) Плантация с дългогодишна традиция в 
производството на висококачествен чай от Асам, 
разположена на северния бряг на река Брахмапутра.
Този чай се характеризира с високо съдържание на 
златни връхчета и лека медена нотка.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Зелен чай, Golaghat (Област Асам) Влажният тропически климат, плодородната почва и 
удивителното разнообразие от висококачествени 
чаени растения, предразполагат към производството 
на изключително качествени видове и предлагат 
един от редките зелени чайове на Асам. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00120 | Зелен Чай Jamguri GFTGFOP1 (Асам) Органик | Пакет 1 кг 

00135/42 | Асам TGFOP Koilamari | Пакет 1 кг

22  Черни Чайове 
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Lakhimpur (Област Асам) Плантация с дългогодишна традиция в 
производството на висококачествен чай от Асам, 
разположена на северния бряг на река Брахмапутра. 
Този чай се характеризира с високо съдържание на 
златни връхчета и лека медена нотка. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Dibrugarh (Област Асам) Sewpur” е малък чаен имот по бреговете на река 
Брахмапутра и е един от малкото сертифицирани 
органични чаени плантации в Асам. 

Асам Начупени Листа Втора Беритба

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес Смес от различни видове чай от лятната реколта, 
внимателно подбрани от нашите дегустатори на 
чай. Идеален, приготвен с мляко или сметана. 

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Смес Много ароматна смес от Асам CTC от органичната 
плантация "Jamguri". Чудесен заместител на кафето.

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

00133 | Асам „СРК" Органик | Пакет 2 кг 

00100 | Асам BOP | Пакет 2 кг 

00111 |  TGFOP1 Sewpur (Асам) Органик | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00135/24 |  TGFOP Koilamari  (Асам) | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Национален парк „Kaziranga National Park”, 
Golaghat (Област Асам)

Чаена плантация, разпростираща се в границите на 
прочутия национален парк „Kaziranga National Park”. 
Там е и домът на „носорогът еднорог“, който краси 
официалното чаено лого на Асам.

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Смес Традиционна композиция, състояща се от различни 
видове чай от лятната реколта на Асам. Внимателно 
подбрана от наште опитни дегустатори на чай.

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

00106 | Асам Малцов BOP | Пакет 2 кг 

00122 | Hathikuli GFBOP (Асам) Органик | Пакет 2 кг 
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Шри Ланка (Цейлон)

Отглеждането на чай се е превърнало в традиция на 

"слънчевия остров" от близо 150 години. Смята се, че първите 

чаени растения са посадени от Джеймс Тейлър (James Taylor) 

през 1867 година, и днес Шри Ланка е на четвърто място в 

световното чаено производство. Чаени растения растат във 

всеки регион на острова. Един от най-известните региони 

"Dimbula", разположен в западните планини, произвежда най-

висококачествените чайове през пролетта, а регионът "Uva" - 

през лятото. В Шри Ланка има само няколко органични 

градини и няколко плантации за зелен чай. 

1 Kandy 

2 Dimbula 

3 Nuwara Eliya 

4 Ratnapura 

5 Uva 

6 Ruhuna 
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Шри Ланка Цели Листа

Област Ратнапура, „Medium Grown“ Чаената плантация е разположена в основата на връх 
Адам – едно от най-важните будистки места за 
поклонение. Чаят расте на около 1000 метра 
надморска височина. Плантацията се намира и в 
близост до град Ратнапура, известен със своите 
скъпоценни камъни.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00209 | OP Pettiagala (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 
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Област Димбула (долен), 
Западни Планини 

В тази плантация се произвеждат най-
висококачествените и уникални за Шри Ланка чаени 
листа – те са много щателно обработвани и са 
изключително характерни. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Област  Ува,
Изт очни Планини 

Плантацията е известна най-вече с висококачествения 
си чай, който се произвежда в пика на сезона и 
притежава отличителния за Ува почерк.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Област Ува, 
Източни Планини

Основан през 1880 година, чаената плантция се 
намира на 1200 метра надморска височина. Видовете 
чай от тази плантация от години печелят национални 
и международни награди за техните изключителни 
качества. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Област Нувара Елия,
Централни Планини

Отглеждан при умерен климат, на приблизително 2000 
метра надморска височина, този чай притежава 
изключително деликатен вкус и аромат. Чаят „Lovers 
Leap” носи името на 30-метровия водопад в най-
високата планина в Шри Ланка. Това име произхожда 
от историята за някогашен принц и неговата любима. 
Принцът бил отхвърлен от поданиците си, когато се 
влюбил в чуждестранната красавица. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Тази градина се намира в Ува, Шри Ланка, и е една от 
първите сертифицирани чаени плантации в света. Това 
сертифициране  подобрява условията на труд за около 
1.100 служители. 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

00210 | OP Lovers Leap (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00204 | Shawlands OP1 (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00203 | Adawatte OP (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00205 | Kenilworth OP1 (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00225 | Цейлон BOP1 Indulgashina Органик| Пакет 1 кг 

Област Ува, Източни Планини  
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Шри Ланка Начупени Листа

Област Нувара Елия, 
Централни Планини,
Смес

Деликатна смес от Нувара Елия, растяща на около 
2000 метра надморска височина с изключително мек 
планински климат. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Област Ува, 
Източни Планини

Този фин чай от Ува се бере през пиковия период на 
реколтата (Август- Септември). Невероятният характер 
на този чай е високо ценен от любителите и може да се 
придобие само през този сезон. 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Област Ува, 
Източни Планини 

Безкофеинов. 
Съдържание на кофеин: максимум 0,4%

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00813 | Безкофеинов Чай (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00208 | BOP Ува, Източни Планини (Шри Ланка) | Пакет 1 кг 

00213 | Нувара Елия (Шри Ланка) | Пакет 2 кг 
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Дарджилинг, Северна Индия

Най-известният регион за отглеждане на чай се намира 

между Непал и Бутан, в сърцето на Хималаите.  Тук се 

отглеждат висококачествени чайове още от 1841 година до 

над 2,000 метра надморска височина. Първата беритба 

започва през пролетта и чайовете имат много наситен цветен 

аромат и вкус. Чайовете от втората беритбя - през лятото, се 

отличават с много по-плътния си вкус. Есенните чайове се 

събират чак до ноември и имат светла запарка и мек вкус.

3 2 
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1 6 
5 

7 
8 3 Pussimbing 

4 Dhajea 

5 Sourenee 

9 6  Margaret’s Hope 

10 7 Singbulli 

8 Castleton 

1 Okayti 

2 Maharani Hills 

9 Makaibari 

10 Longview 

Дарджилинг Maharani Hills

North Kurseong
(Област Дарджилинг)

Тази градина се намира на повече от 2000 метра 
височина и произвежда чай само от китайски храсти. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00335/71 | Дарджилинг FTGFOP1  Maharani Hills  Първа Беритба | Пакет 10 x 125 g ( дървен сандък) - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

A 

I 
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North Kurseong
(Област Дарджилинг) 

Втора беритба от чаената плантация в планината 
Махарани, специално подбрана за Алексман ЕООД. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

North Kurseong
(Област Дарджилинг)

Тази градина се намира на повече от 2000 метра 
височина и произвежда чай само от китайски храсти 
специално за Алексман ЕООД.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

North  Kurseong
(Област Дарджилинг)

Градината " Maharani Hills" се намира на повече от 2000 
метра височина и произвежда висококачествен чай 
специално за Алексман ЕООД.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Дарджилинг Първа Беритба

Kurseong, 
(Област Дарджилинг)

Плантацията се намира в южен Дарджилинг близо до 
Хималаите и е заобиколена от уникална флора и 
фауна и спиращи дъха гледки, което ѝ придава 
особен мистицизъм. Известна е с ранното започване 
на беритбата. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00361/71 | Дарджилинг  FTGFOP1  Highlands Първа Беритба Органичен | Пакет 10  x 125 g ( дървени сандъчета) - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00341/24 | Дарджилинг FTGFOP1 Maharani H  ills Първа Беритба | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00341/42 | Дарджилинг FTGFOP1 Maharani H  ills Първа Беритба | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00346/24 | Дарджилинг FTGFOP1  Maharani H  ills Втора Беритба | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Смес По плантациите на тези висококачествени градини в 
Дарджилинг се обръща голямо внимание на 
образованието на децата и се отпускат стипендии за 
тяхното обучение. Тази смес се отличава със свежест 
и силен аромат. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес Смес от първата беритба от различни плантации в 
Дарджилинг, Индия, специално направена от нашите 
чаени експерти. В памет на английската кралица 
Виктория, която се е наслаждавала на следобедния си 
чай с торта, масло и свежи малини – специалитет, 
известен днес като „Пандишпанова торта Виктория“. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Kurseong, 
Област Дарджилинг 

Чаеният имот "Longview " се намира в южната част на 
Дарджилинг сред естествена флора и фауна. От 145 
години градината произвежда ароматни флорални 
чайове. Благодарение на благоприятните климатични 
условия, беритбата започва много рано. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Kurseong, 
Област Дарджилинг 

Чаеният имот "Longview " се намира в южната част на 
Дарджилинг сред естествена флора и фауна. От 145 
години градината произвежда ароматни флорални 
чайове. Благодарение на благоприятните климатични 
условия, беритбата започва много рано. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

North Kurseong, 
Област Дарджилинг 

В тази плантация се отглеждат само най-
висококачествените китайски чаени растения. 
Легендата разказва, че посреднощ гостите 
могат да срещнат там призрака на Лейди 
Маргарет. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00330/24 | Дарджилинг FTGFOP1 Margaret’s Hope Първа Беритба | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00321/24 | Дарджилинг FTGFOP1  Longview  Първа Беритба | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00321/42 | Дарджилинг FTGFOP1  Longview Първа Беритба | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00324 | Дарджилинг TGFOP1 Първа Беритба Кралска Смес | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00358 | Дарджилинг FTGFOP1 Първа Беритба Смес | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ



Kurseong,
(Област Дарджилинг) 

Градината се намира в планинска част, разположена в 
южен Дарджилинг, близо до Хималаите. Има някаква 
особена мистика там – чаени растения заобиколени от 
уникална флора и фауна сред спиращите дъха пейзажи 
на долината Терай. Характерно за тази градина е 
ранното започване на беритбата.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Kurseong, 
(Област Дарджилинг) Градината се намира в планинска част, разположена в 

южен Дарджилинг, близо до Хималаите. Има някаква 
особена мистика там – чаени растения заобиколени от 
уникална флора и фауна сред спиращите дъха пейзажи 
на долината Терай. Характерно за тази градина е 
ранното започване на беритбата.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Mirik Valley, 
(Област Дарджилинг) 

Името „Saurenee” е съставено от „Saur” – името на 
чаените растения и „Rani”, което означава „кралицата 
на долината“. В тази плантация, разположена на 1600 
метра надморска височина, се отглеждат само 
органични видове чай.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00348/42 | Дарджилинг  FTGFOP1  Sourenee Първа Беритба Органик  | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00361/24 | Дарджилинг FTGFOP1 Highlands Първа Беритба Органик  | Пакет 2.5 кг  - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00361/42 | Дарджилинг FTGFOP1 Highlands Първа Беритба Органик | Пакет 1 кг  - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

32  Черни чайове 
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Mirik Valley, 
(Област Дарджилинг) 

Името „Saurenee” е съставено от „Saur” – името на 
чаените растения и „Rani”, което означава 
„кралицата на долината“. В тази плантация, 
разположена на 1600 метра надморска височина, се 
отглеждат само органични видове чай.

Дарджилинг Втора Беритба

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес По плантациите на тези висококачествени градини на 
Дарджилинг се набляга на образованието на децата и 
се подпомага чрез стипендии. Тази смес се отличава 
със своята свежест и аромат.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00359 | Дарджилинг FTGFOP1 Втора Беритба Смес | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00348/24 | Дарджилинг FTGFOP1  Sourenee Първа Беритба Органик  | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ 
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Смес Нашите опитни чаени дегустатори всяка година 
съставят тази смес от междинната беритба (април – 
май) на избрани видове чай от Дарджилинг. 

1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес Нашите опитни чаени дегустатори всяка година 
съставят тази смес от междинната беритба (април – 
май) на избрани видове чай от Дарджилинг. 

1 чаена лъжица с връх 100°C 

Kurseong, 
(Област Дарджилинг)

Тази плантация е „легенда“ сред градините на 
Дарджилинг. Това е първата семейна плантация, 
основана през 1859, която произвежда органично 
сертифициран чай.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес Класическа смес от различни видове чай от втората 
беритба, наричана още лятна реколта. Внимателно 
подбрана от нашите опитни чаени дегустатори.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

North Kurseong, 
(Област Дарджилинг) 

Изискан чай, събиран в най-доброто време за 
беритба (юни – юли), което му придава деликатен 
мускатов характер. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00314/24 | Дарджилинг FTGFOP1 Втора Беритба Надеждите На Маргарет  | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00301 | Дарджилинг FOP1 Втора Беритба Смес | Пакет 2 кг 

2-3 мин

00360 | Дарджилинг FTGFOP1 Makaibari Втора Беритба Органик | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

2-3 min 

00312/03 | Дарджилинг FTGFOP1 Междинен Чай На Годината | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00312/24 | Дарджилинг FTGFOP1 Междинен Чай На Годината| Пакет 20 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Green Tea, Rungbong, 
(Област Дарджилинг)

Значението на името на тази плантация се превежда 
като „мястото, където са разположени молитвени 
флагове“. Тези будистки символи се намират 
навсякъде в Дарджилинг. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Ghoom,
(Област Дарджилинг) 

Този чаен имот в Дарджилинг е един от най-важните 
участници в бързоразвиващата се тенденция за 
сертифициране на органични видове чай. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Mirik Valley, 
(Област Дарджилинг)  

Една от малкото чаени плантации, които все още 
произвеждат класическо есенно качество, като 
отбелязват и края на беритбите за годината в 
Дарджилинг.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Mirik Valley, 
(Област Дарджилинг)  

Тази чаена плантация, основана 1924 година, намираща 
се на 1500 метра надморска височина, е известна с това, 
че чаените растения са клонирани. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

North Kurseong, 
(Област Дарджилинг

Този чай произхожда от една от най-известните чаени 
плантации в Дарджилинг, разположена на повече от 
1900 метра надморска височина. Видовете чай от тази 
плантация редовно печелят международни награди и са 
високоценени от гастрономи от цял свят заради 
несравнимия им мускатов вкус. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00355 | Дарджилинг FTGFOP1 Castleton Muscatel Втора Беритба  | Пакет 2 кг 

00351 | Дарджилинг SFTGFOP1 Singbulli Втора Беритба  Органик | Пакет 1 кг 

00349 | Дарджилинг FTGFOP1 Okayti Втора Есенна Беритба  Органик | Пакет 2 кг 

00331 | Darjeeling FTGFOP1 Second Flush Pussimbing Organic Tea* | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00338/24 | Зелен Чай FTGFOP1 Dhajea (Високопланинските Части на Индия) Органик | Пакет 2.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Непал

1 Jun Chiyabari 

2 Maloom 

3 Guranse 

4 Mist Valley 

1 
2 

3 
4 

Непал

Dhankuta, Spring Harvest Този чаен имот се намира в Източен Непал на 
2,400 метра надморска височина и произвежда 
чайове от най-високо качество. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00625/42 Първа Беритба Guranse SFTGFOP1 (Непал) Органик | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Ilam Valley, 
Източен Непал

Малка чаена плантация в основата на Хималаите, 
наричана още „покривът на света“. Разположена на 
около 1800 метра надморска височина, плантацията 
произвежда отличен чай. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Ilam Valley, 
Източен Непал 

Тази плантация е разположена на 1300 – 1700 метра 
надморска височина и се намира в обвитите в мъгла 
планини на източен Непал. Плантацията е основана 
през 1989 година от бивш управник на Гуркха (Asal 
Bahadur Limbu), който освен всички други дейности, е 
служил в Британската армия по време на Втората 
Световна война. Този страстен любител на чая, 
изпълнил мечтата на живота си с производството на 
изключително висококачествени чайове, съставени 
основно от връхчета. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Green Tea, 
Eastern Valley 

Основана през 2001 година, разположена в източен 
Непал, тази плантация произвежда деликатни зелени 
чайове, обработени старателно и прецизно. Двамата 
основатели на плантацията посетили събиране на 
класа от училище „Mount Hermon School”, което било 
заобиколено от чаени растения. Атмосферата там 
силно им повлияла и ги вдъхновила. Така се родила 
идеята за основаването на плантацията. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00342 | Nepal SFTGFOP1 Second Flush Jun Chiyabari Himalayan Green | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00356 | Непал SFTGFOP1 Mist Valley Втора Беритба | Пакет 1 кг 

00308 | Златен Непал TGFOP Maloom Втора Беритба | Пакет 1 кг 
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Китай

Province Anhui Югоизточен Китай е известен най-вече с производството 
на деликатни черни чайове. Чаят „Keemun” е произведен 
за пръв път през 1875 година от неуспешен управник, 
който заминал за провинция Фудзиен, за да изучи 
тайните на производството на черния чай. Преди това в 
Анхуей са произвеждали само зелен чай.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00504 | Черен Чай Keemun Std 1243 | Пакет 2 кг 

Китай

1 

2 
3 

1 Anhui 

2 Hunan 

3 Zhejiang 

4 Yunnan 

5 Fujian 

6 Guangdong 

4 
5 

6 
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Разнообразие от органични видове на известния  
чай Keemun tот провинция Анхуей. Той се отличава 
със сладкия си вкус в съчетание с лека опушена 
нотка.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Провинция Юнан Изключително популярен чай със златни връхчета. 
Привинция Юнан е дом на последните 250 диви 
слонове в Китай, които са обявени за защитен вид. 
Естествената природа се характеризира с контраста 
между заснежени планински върхове с алпийска 
растителност и долини със субтропична до тропична 
растителност.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Черен чай,
Провинция Юнан 

Един от популярните чайове от провинция Юнан. 
Заради цвета на листата, този специалитет е известен 
още и като „червения чай“. Уникалният му вкус се 
дължи на специалния процес на ферментация, през 
който преминава.

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Добре познат органичен чай от Юнан.  За разлика от 
черния чай, зеленият е или неферментирал, или 
полуферментирал по време на съхранението му. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Хунан Този вид от провинция Хунан е приятно мек и особено 
нежен като за китайски чай. Наситен със златни 
върхове и интересни вкусови нюаси, той се 
характеризира и с наподобяващ какаов вкус.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00565 | Златен Черен Чай (Китай) Органик | Пакет 1 кг 

00508 | Пу Ер (Китай)| Пакет 2 кг 

00520 | Златен Чай Std 6112 Юнан (Китай) | Пакет 2 кг 

00587 | Китай Keemun Std. Органик | Пакет 2 кг 

Провинция Анхуей 

00588 | Китай Зелен Пу ЕР Шенг Ча Органик | Пакет 1 кг 

Зелен чай,
Провинция Юнан 

NEW

NEW
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Жълт чай, 
Провинция Хунан 

Специален и рядък вид чай, който се намира само в 
Китай. Доставя се само в малки количества.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Органичен чай от северната част на провинция Юнан. 
Само най-младите чаени пъпки се берат , които 
образуват  златни връхчета. Вкусът  на чая е насит ен 
на шоколадови и какаови нот ки. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусени Чайове Китай

Province Anhui A classic among “Scented Teas“: Black China tea refined 
with rose petals. “To scent“ means a pleasant fragrance, 
perfumed. This method coming from East Asia is the 
oldest way of flavouring tea. 

Ingredients: Black tea, rose petals 

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Провинция Гуандун Класически овкусен чай – черен китайски чай, овкусен 
с рози, придаващи приятен аромат. Използван е най-
старият метод за овкусяване на чай, познат от Източна 
Азия.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00514 | Lapsang Souchong (Китай) | Пакет 1 кг 

10512 | Китайска Роза Std 707 | Пакет 2 кг 

00584 | Жълт Чай (Китай) Std Y1008| Пакет 2 кг 

00586 | Златни Връхчета Органик | Пакет 1 кг 

NEW  Провинция Ю нан 
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Улонг

Тайван Чай от североизточен Тайван. Островът е известен 
също така и с предишното си име „Формоза“, което 
идва от португалски мореплаватели и означава 
“красив остров” (Ilha Formosa). През 16-ти век 
китайски имигранти намират диворастящите чаени 
растения на острова.

2-4 min 2 равни чаени лъжици 100°C 

Провинция Фудзиен, 
Китай

Висококачествен чай Улонг, произведен по специална 
технология. Листата са ферментирали до около 40%, 
после се свиват плътно на гъсти перли. Легендата 
гласи, че богиня Гуанин е подарила чаеното растение 
на един фермер, в знак на благодарност за 
доброволната му работа по поддръжката на нейния 
храм.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Провинция Фудзиен, 
Китай 

Този Улонг чай се отличава с липсата на характерните 
цветни и плодови нотки, както и с примамливия 
аромат на сладко мляко. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10743 | Млечен Улонг| Пакет 1 кг 

00523 | Ти Куан Ин Улонг (Китай) | Пакет 2 кг 

00521 | Улонг Формоза | Пакет 1 кг 

Улонг

“Черен Дракон” или “Черна Змия” е значението на 

китайското име на този вид чай – един от най-

традиционните и необикновени видове чай.
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Moshi,
Северна Танзания, регион Килиманджаро

Отличен африкански чай оолонг, специалитет на 
планината Килиманджаро. Засаждането на малки 
масиви в подножието на планината започва като 
експеримент, който днес произвежда едни от най-
изключителните видове чай.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Тайван Този внимателно навит зелен Оолонг чай произхожда 
от планинската част на Тайван. Този чай е сред най-
известните висококачествени чайове на Тайван и е 
почти изцяло неферментирал. 

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Тайван Умело съчетение от най-добрите Оолонг чайове, 
отглеждани в планинската част на Тайван. Легендата 
разказва за един земеделец, който обработвал чаени 
земи, и един ден, както си работил, се уплашил от 
черен дракон и изпуснал целия сноп чаени листа, 
които бил набрал. Дни по-късно, когато се 
пристрашил и се върнал на мястото, установил, че чаят 
се е окислил и е придобил нов аромат и вкус.

2-4 min 2 равни чаени лъжици 100°C 

00522 | Улонг Формоза Черен Дракон | Пакет 1 кг 

00615 | Улонг Донг Динг Формоза| Пакет 2 кг 

00440 | Улонг Усамбара (Танзания) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Специалитети

Travancore, Kerala, 
Южна Индия 

Атрактивен черен чай цели листа от индийските 
планински райони. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Руанда,
Източна Африка

„Rukeri” е част от чаеният имот „Sorwathe” – най-
високата плантация в Африка. Освен климата 
високото съдържание на китайски чаени растения 
допринася за уникалния характер на този чай, който 
е нетипичен за африканските видове чай.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Tetulia,
Рангпур, Бангладеш 

Нова плантация, намираща се в северната част на 
Бангладеш, точно до границата с Индия. Основана едва 
2000 година, тази плантация произвежда непознатия 
досега в Индия органично сертифициран чай 
„orthodox“.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00437 | Черен Чай GFOP Teatulia (Бангладеш) | Пакет 2 кг 

00403 | Руанда OP Rukeri Органик | Пакет 1 кг 

00446 | Thengakal FOP | Пакет 2 кг 21,45лв/кг  42,90лв/пакет 

Специалитети
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Palakkad, Kerala, 
Южна Индия 

Мек, ароматен, органичен чай от градината 
“Seethargundu“, разположена в природния 
резерват “Nelliyampathy Hills“.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Nadi /Rift Valley,
Кения, Източна Африка

Това е една от малкото плантации в Кения, които 
произвеждат чай „orthodox”. Високопланинският 
климат предоставя идеални условия за отглеждането на 
чай – ярко сутришно слънце и почти ежедневни валежи 
от дъжд.

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Northwest Highlands Този органичен виетнамски чай расте на над 900 
метра надморска височина и се отличава с лек меден 
вкус и чудесен вид (дълги листа със златисти 
връхчета).

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Matigara, Siliguri, Terai 
(Индия)

Градината "Nishintapur" е почти на един век и се 
намира в индийската част на района "Terai".

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Moshi,
Северна Танзания, регион Килиманджаро

Отличен африкански чай улонг, специалитет на 
планината Килиманджаро. Засаждането на малки 
масиви в подножието на планината започва като 
експеримент, който днес произвежда едни от най-
изключителните видове чай.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00441 | Черен Чай Усамбара (Танзания) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00444/42 | Terai FTGFOP1 Nishintapur | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00443 |Червен Чай (Виетнам) Органик | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00428 | Kaimosi TGFOP (Кения) | Пакет 1 кг 

00445 | Nelliyampathi FBOP Органик| Пакет 2 кг
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East Sikkim,
Северна Индия 

„Sikkim“ е федерален щат на Индия, разположен в 
Източни Хималаи. Тази чаена плантация е 
единствената в района и от 1969 година насам 
произвежда деликатен чай, който се доближава до 
този от Дарджилинг, но има свой собствен характер.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Избрани Смеси

Избрани Смеси

Черен чай смес, 
начупени листа

Типичен сутришен чай – тази плътна и силна смес е 
почитана не само в Англия. По традиция този черен 
чай се консумира с мляко. Въпросът дали чаят да се 
сипе в млякото или обратно е разделил цялата 
империя на последователи и на двата метода. 

 2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черен чай смес, 
цели листа

Този чай е традиционна смес от превъзходно 
качество златисти върхове и фини сортове 
„Keemun”

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

00410 | Руска Чаена Смес | Пакет 2 кг 

00414 | Английска Закуска | Пакет 2 кг 

00319 | Sikkim TGFOP1 Втора Беритба Temi | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Черен чай смес,
цели листа

Отлично съчетание на пикантен шриланкийски чай 
от район Ува и плътни чайове от втората беритба от 
Асам и Дарджилинг. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Черен чай смес,
начупени листа

Особено силен чай, много хармонично балансиран 
и с малки количества начупен чай (CTC). В 
Ирландия, също както и във Великобритания, чаят 
обикновено се консумира с мляко.

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черен чай смес, 
начупени листа

Смес от силни видове чай от Асам. Пиенето на чай за 
удоволствие се разпространява в Източна Фризия в края 
на 18-ти век и първоначално е било популяризирано от 
Федерик II. Започвайки през 1768 година, след провалът 
на Източноазиатската търговска компания, той се 
опитва да отучи фризийците от така любимия им днес 
чай. Конфликтът с териториалните имоти, който 
продължил до 1780 година, е познат като „чаената 
война“ (Teekrieg)

2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черен чай смес, 
цели /начупени листа 

Ароматна високопланинска смес, направена от 
различни видове чай от Шри Ланка и Дарджилинг. 
Този следобеден чай се поднася с традиционните 
английски хлебчета с масло и сандвичи. 

 2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черен чай смес, 
цели листа

Смес от силни чайове от Асам с фини златисти 
върхове. Поради особената важност на чая в Източна 
Фризия, чаената култура там все повече се развива и 
обогатява с годините. „Времето за чай“ (Teetied) 
заема важна роля в социалния живот във Фризия. С 
около 300 литра чай, Източна Фризия се слави с най-
голямото в света потребление на чай на глава от 
населението. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00108 | Смес от Източна Фризия - Цели Листа | Пакет 1 кг 

00415 | "Следобеден чай" | Пакет 2 кг 

00107 | Смес от Източна Фризия - Начупени Листа  | Пакет 2 кг 

00418 | Ирландска Закуска | Пакет 2 кг 

00417 | Английска Смес Цели Листа | Пакет 2 кг 
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Черен чай смес, 
начупени листа

Автентична и изключително висококачествена 
композиция от най-добрите CTC чайове на Африка и 
силните чайове „orthodox” на Асам. С мляко и захар е 
идеален за сутришен чай – истинска наслада!

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00432 | Шотландска Закуска Премиум Начупени Листа | Пакет 2 кг 
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Смес от черен и зелен чай, цели листа Балансирана композицжия от органични индийски и 
китайски чайове с деликатна жасминова нотка.  Тази 
смес е естествено овкусена, чрез добавяне на 
жасминови цветчета, които ще бъдат отделени от чая 
по време на сушенето. Този метод на овкусяване се 
използва от близо 1,000 години.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Черен чай смес, 
начупени листа

Класическа, ароматна и вкусна плътна смес от добре 
познатите региони на Асам, Дарджилинг и Шри Ланка.

 2-4 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черен чай смес, 
начупени листа 

Този чай въплъщава най-доброто от изкуството на 
Източна Фризия да съчетава различни видове чай. 
Думата „lecker” (вкусен) в наименованието на този 
чай говори за плътна и малцова запарка, направена 
по традиционна рецепта. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Черен чай смес, 
цели листа  

Традиционна смес от силни чаени листа от Асам и най-
фината естествена ванилия. Перфектният чай за 
следобедна неделна наслада. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Китайска смес,
втора беритба 

Шедьовър на традиционното изкуство за съчатаване на 
видове чай. В тази смес са съчетани Дарджилинг 
чайове от три периода на беритба и китайски чайове 
„Keemun”. Тази смес носи името на планинския връх 
„Tiger Hill“ в Западен Бенгал, Индия, който се намира в 
близост до местността „Ghum”, където е най-високата 
железница между Дхалпайгури и Дарджилинг - 
„Darjeeling Himalayan Railway”.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

00313 | Tigerhill TGFOP1 Смес | Пакет 2 кг 

00115 | Неделен Чай (Източна Фризия) | Пакет 2 кг 

00113 | Lecker Teetiet (Източна Фризия) | Пакет 2 кг 

00419 | Английска Смес Органик | Пакет 2 кг 

00448 | Фин Жасминов Бленд Органик | Пакет 2 кг

NEW 
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Смес от черен и зелен чай, цели листа Композиция от висококачествени органични чайове, 
естествено овкусени чрез добавяне на жасминови 
цветчета, които биват отстранени от чая в процеса 
на сушене. Този метод на овкусяване се използва от 
близо 1,000 години.

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Чаени Смеси K II C Popoff

Смес от черен и бял чай,
цели листа

Смес от чаени листа „Keemun” и китайски сребърни 
върхове. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Смес от черен и зелен чай, 
цели листа

Изключително качествени чайове от Китай и 
Асам, примесени с Чум Ме, придават 
специфичнен вкус на тази руска смес. 

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Избрани чайове от провиниция Юнан. Изобилието 
от нежни чаени пъпки придава на тази смес 
необикновено нежен вкус.  

 2-4 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00549 | „Руски Керван“ Попоф| Пакет 2 кг 

00543 | „Санкт Петербург Смес“ Попоф | Пакет 2 кг 

00449 | Върховен Жасминов Бленд Органик | Пакет 1 кг

NEW 

00541 | „Зелен Чай Делукс“ Попоф | Пакет 2 кг 

Смес от  зелен чай, 
цели листа
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Овкусени Черни Чайове

Ърл Грей Специалитети

Овкусен черен чай 
Аромат: бергамот

Овкусен черен чай 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10810 | Ърл Грей| Пакет 2 кг 
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Естествено овкусен черен чай
Аромат: бергамот

Състав: черен чай, естествен аромат

Овкусен безкофеинов черен чай
Аромат: бергамот

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: безкофеинов чай, аромат
Съдържание на кофеин: макс. 0.4 %

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусен черен чай
Аромат: бергамот

Състав: черен чай*, бял чай*, естествен аромат на 
бергамот

Естествено овкусен черен чай
Аромат: бергамот

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: черен чай, естествен аромат на бергамот

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай
Аромат: бергамот

Състав: черен чай, аромат на бергамот и слънчогледови листа 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10882 | Английски Ърл Грей Синьо Цвете | Пакет 2 кг 

10867 | Ърл Грей Цели Листа Органик | Пакет 1 кг 

10942 | Ърл Грей Органик | Пакет 1 кг 

10855 | Безкофеинов Ърл Грей (Шри Ланка) | Пакет 2 кг 

10757 | Английски Ърл Грей | Пакет 2 кг 
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Овкусен зелен чай
Аромат: бергамот

Състав: зелен чай, аромат 

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Черни Чайове Овкусени

Овкусен черен чай
Аромат: ванилия, канела

Състав: черен чай, аромат, канела, ябълка, 

бадеми, ванилия

Може да съдържа следи от ядки. 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай
Аромат: касис 

Сустав: черен чай, аромат, касис, листа от къпина и 
касис

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от черен чай и 
билки
Аромат: лайм, мента

Състав: ерен чай, листа от сладка къпина, изсушен 
екстракт от естествено масло от лайм, канела, мента, 
лайм, грейпфрут (кора от грейпфрут, захар, лимонена 
киселина (окислител), бял хибискус, лимонена трева, 
женско биле, слънчогледови листа, малсо от лай, 
масло от мента.

100°C 3-5 min 1 чаена лъжица с връх 

10727 | Черно Мохито| Пакет 1 кг

10806 | Касис| Пакет 2 кг 

10894 | Адвент  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10956 | Ърл Грей Специалитет | Пакет 2 кг 
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Овкусен черен чай
Аромат: къпина

Състав: чай, черни боровинки, аромат, листа 
от къпина

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и ядки
Аромат: бадем, канела

Състав: черен чай, бадеми, канела, аромат, 

шафран

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10936 | Черен Чай Захаросани Бадеми | Пакет 2 кг 

10807 | Къпина| Пакет 2 кг 
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Овкусен черен чай
Аромат: карамел

Състав: чай, парченца карамел (захар, кондензирано 
мляко, сироп от глюкоза, пълномаслено мляко на прах), 
аромат /може да съдържа следи от соя, глутен, ядки.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: подправки

Състав: черен чай*, канела*, джинджифил*, семена 
от кардамон*, карамфил*, копър*, черен пипер*, 
женско биле*, естествен аромат на канела

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: подправки, портокал

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: Черен чай*, пипер, канела, семена от 
кардамон, джинджифил, карамфил, аромат 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: сладки, шоколад, ванилия

Състав: чай Оолонг, черен чай, какаови люспи, рожков, 
кокосови стърготини, бели парченча какаово масло 
(захар, какаово масло, пълномаслено мляко на прах, 
гликоза),  канела, листа от сладка къпина, шоколадови 
късчета (захар, какаово масло, какао на прах), естествено 
оцветени захарни сърца (захар, бадеми, инвертна захар, 
сироп от глюкоза, екстракт от оцветяващо растение: 
цвекло, концентрат от лимонов сок, оцветител), 
оцветител, естествено оцветени захарни конфети 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: подправки, портокал, 
ванилия

Състав: чай*, кора от цитрусов плод, бадеми, 
карамфил, аромат, роза, ванилия, семена от 
кардамон

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10897 | Коледен Чай (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10748 | Шоколадов Трюфел| Пакет 1 кг 

10826 | Чай Органик| Пакет 2 кг 

10824 | Карамел | Пакет 2 кг 

10827 | Чай Tea | Пакет 2 кг 
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Естествено овкусен черен чай 
Аромат: канела

Състав: черен чай, канела, естествен аромат

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай, бял чай и 
плодове
Аромат: портокал, кола

Състав: черен чай*, парченца манго (манго, захар, 
лимонена киселина (окислител), ябълка, портокал, 
листа от сладка къпина, хибискус, парченца ябълка, 
масло от лайм, естествен аромат, лимонова мирта, 
семена от гуарана, шафран, невен, портокал.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай, бял чай и 
плодове
Аромат: канечервена боровинка, синя 
боровинка, сметана

Състав: черен чай, бял чай, амарант, аромат, роза, бъз, 
червени боровинки (червени боровинки, захар, 
слънчогледово масло), хибискус, сини боровинки, 
слънчогледови листа

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай, карамел, 
подправки
Аромат: марципан, портокал, шоколад

Състав: черен чай (59 %), парченца карамел (захар, 
кондензирано мляко, захарен сироп, пълномаслено 
мляко на прах), какаови ядки, парченца бадеми, 
аромат, звездовиден анасон, карамфил, метличина.

Може да съдържа следи от ядки. 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусен черен чай 
Аромат: джинджифил

Съст ав: чай, джинджифил, ест ест вен аромат  от  
джинджифил

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10821 | Джинджифил | Пакет 2 кг

10761 | Домино (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10714 | Сметана - Боровинка| Пакет 2 кг

10734 | Кола - Гуарана| Пакет 2 кг

10823 | Канела | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от черен чай и 
подправки 
Аромат: дъб, ванилия, уиски

Състав: черен чай (30 %), какао, канела, рожков, 
кокосов чипс, аромат, нарязани бадеми, кардамон, 
макадамия, парченца екстракт от ванилия, 
метличина, скоч (1 %).

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1½ чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: дъбова гора, ванилия, 
уиски 

Състав: чай, джинджифил, естествен аромат от 
джинджифил 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и подправки
Аромат: карамел, женско биле

Състав: черен чай (72 %), корен от женско биле,
парченца карамел (захар, кондензирано мляко, 
захарен сироп, пълномаслено мляко на прах) (10 
%), аромат , мет личина.

Съдържа женско биле - да се избягва прекомерната 
консумация при високо кръвно налягане.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествена смес от черен чай и 
подправки 
Аромат: подправки, мента

Състав: черен чай (30 %), канела, корен от женско 
биле, синя жлъчка, мента листа от роза, пъпки от 
роза, звездовиден анасон, резенчета смокиня

Съдържа женско биле - да се избягва прекомерната 
консумация при високо кръвно налягане.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от черен чай и 
плодове
Аромат: боровинки

Състав: черен чай (73 %), боровинки, арония, сини 
боровинки, естествен аромат, пъпки от роза, листа 
от моринга, касис, червено френско грозде

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10763 | Горска Магия | Пакет 2 кг

10760 | Магичен Маракеш чай| Пакет 2 кг 

10768 | Лакрамел | Пакет 2 кг 

10925 | Ирландска Сметана | Пакет 2 кг 

10812 | Златен Глобус | Пакет 2 кг 

NEW 

NEW 

No added 
flavourings 
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Овкусен черен чай 
Аромат: манго

Състав: чай, парченца от манго (манго, захар, 
лимонена киселина (окислител)) (3%), аромат, 
слънчоглед

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай 
Аромат: маракуя

Състав: Черен чай, парченца праскова (праскова, 
захар), аромат, слънчогледови листа

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10878 | Маракуя | Пакет 2 кг 

10869 | Манго - Индика | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от черен и подправки
Аромат: подправки, джинджифил

Състав: индийски черен чай, джинджифил, 
цитрусови парченца, бахар, семена от кардамон, 
розов пипер, аромат, карамфил, анасон 

3-5 min ½-1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и билки
Аромат: чили, манго

Състав: черен чай, цветчета от кактус, амарант, 
парченца манго (манго, захар, лимонена киселина 
(окислител), чили, аромат, шафран

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен и зелен чай
Аромат: бергамот, ванилия

Състав: черен чай, зелен чай, аромат, чаени 
цветчета, ванилия

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от чай улонг 
и плодове
Аромат: ванилия, канела, цитрус

Състав: чай улонг, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина (окислител), кокосови стърготини, 
естествен аромат, червени боровинки (червени 
боровинки, захар, слънчогледово масло), парченца 
цитрус, пъпки от рози, листа от рози, нар, нарязан 
кокос, парченца ванилия, цветчета от чай.

3-5 min 2-3 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусен черен чай
Аромат: портокал

Състав: черен чай, кора от цитрус, аромат

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10837 | Портокалови Кори | Пакет 2 кг 

10607 | Улонг Розова Прелест| Пакет 1 кг

10833 | Чаят на Монаха | Пакет 2 кг 

10850 | Мексиканско Манго | Пакет 1 кг 

10931 | Масала чай | Пакет 2 кг 
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Овкусен черен чай
Аромат: портокал

Състав: чай, кора от цитрус, аромат, портокалови 
парченца

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен и зелен чай
Аромат: жасмин

Състав: черен чай, зелен чай, аромат, рози, 
слънчогледови листа, чаени цветчета

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
плодове
Аромат: годжи бери, нар, облепиха

Състав: черен чай, листа от рози, хибискус, аромат, 
годжи бери, малини, семена от гуарана, облепиха, 
слънчогледови листа, естествен аромат, концентрат от 
сок от нар

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай 
Аромат: малини, лавандула

Състав: чай, малини (2%), аромат, листа от къпина, 
листа от касис, парченца малини (1%), цветчета от 
лавандула (0.5%) 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от черен чай и 
плодове
Аромат: праскова

Състав: черен чай, грозде*, парченца ябълка*, 
невен, естествен аромат

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

10605 | Червено Вино Праскова Органик | Пакет 2 кг

10738 | Малина - Лавандула| Пакет 1 кг

10715 | Нар - Малина| Пакет 2 кг

10922 | Ориенталски Чай | Пакет 1 кг 

10876 | Портокалови Кори и Цветчета | Пакет 2 кг 
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Овкусен черен чай
Аромат: ревен, сметана 

Състав: чай, аромат, парченца ревен

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
плодове
Аромат: марципан, роза

Състав: черен чай, бадеми, пъпки от роза, листа от 

роза, аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусен черен и зелен чай
Аромат: ревен

Състав: черен чай, зелен чай, цветчета от кактус, 
атомат, слънчогледови листа

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай, бял чай и 
плодове
Аромат: праскова

Състав: черен чай, бял чай, парченца праскова с 
оризово брашно, аромат, слънчогледови листа

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкудена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: подправки, ванилия

Състав: черен чай (88 %), карамфил, естествен аромат, 
парченца ванилия

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10754 | Императорски Подправки| Пакет 2 кг 

10717 | Пивка Праскова| Пакет 1 кг

10905 | Самба Па| Пакет 1 кг 

10857 | Рози и Марципан | Пакет 2 кг 

10901 | Ревен и Сметана | Пакет 2 кг 
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Овкусен черен чай
Вкус: ягода, сметана 

Състав: чай, аромат, ягоди, листа от къпина

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай
Аромат: цитрус

Състав: чай, кора от цитрусов плод, аромат, 
лимонена киселина

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от Оолонг, зелен чай и 
подправки
Аромат: бадем, мляко, канела

Състав: Оолонг, зелен чай, канела, кокосови 
стърготини, бадеми, пукан ориз, листа от сладка 
къпина, аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: какао, шоколад

Състав: чай (85%), какао, аромат

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен черен чай
Аромат: джакфрут

Състав: черен чай, листа от рози, аромат 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10881 | Тропически Пожар | Пакет 2 кг 

10834 | Съкровището на Маите | Пакет 2 кг 

10835 | Сладко-Пикантен Милкшейк | Пакет 2 кг 

10851 | Сладки Лимонови Кори | Пакет 2 кг 

10896 | Ягода и Сметана | Пакет 1 кг 
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Овкусена смес от черен чай и ядки
Аромат: шоколад, трюфел

Състав: Черен чай, парченца макадамия (макадамия, 

захар), какао, аромат, кокосови стърготини.

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусен черен чай 
Аромат: ванилия

Състав: черен чай, парченца ванилия (1 %), естествен 
аромат

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и ядки  
Аромат: сладкиш и ванилия

Състав: черен чай (76 %), амарант, нарязани бадеми, 
макадамия, аромат, цвят от бяла акация, чаени 
цветчета, ванилия (1 %) 

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и ядки
Аромат: сладкиш, ванилия

Състав: Черен чай, амарант, бадеми, хрупкави парченца 
от лешници и захар, парченца макадемия, аромат, 
цветчета от кактус, чаени цветчета, парченца ванилия 

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от черен чай и 
подправки
Аромат: ябълка, ванилия, канела

Състав: черен чай, аромат, парченца ябълка, канела, 

бадеми, парченца ванилия.

Може да съдържа следи от ядки.

3-5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10888 | Зимен Сън (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10858 | Дива Череша | Пакет 2 кг

10860 | Ванилов Кроасан  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10755 | Ванилия| Пакет 2 кг 

10911 | Трюфел | Пакет 2 кг 



Класически Зелени и Бели Чайове 



66 Зелени и Бели Чайове

Китай

Провинция Джъдзян Класически зелен чай известен в цял свят. В превод 
„Chun Mee“ означава „хубава вежда“, тъй като 
листото наподобява формата на класическите 
китайски хубавици.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

00500 | Чун Ме (Китай)| Пакет 2 кг 

Китай

1 

2 
3 

1 Anhui 

2 Hunan 

3 Zhejiang 

4 Yunnan 

5 Fujian 

6 Guangdong 

4 
5 

6 
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Провинция Джъдзян Безспорна класика и най-консумиран зелен чай в 
света. Името му идва от кръглата форма на листата, 
която е резултат от изпичането на чая в специални 
барабани.

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Провинция Джъдзян Превъзходно качество. 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Провинция Джъдзян Този чай се обработва по методът на па́рата. Процесът 
на оформяне, който предхожда сушенето, придава 
тази характерна форма на листата.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Класически зелен чай известен в цял свят. В превод 
„Chun Mee“ означава „хубава вежда“, тъй като листото 
наподобява формата на класическите китайски 
хубавици. 

2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Провинция Джъдзян Класически китайски зелен чай с „Японски корени“. 
Произведен според японския стил, който се нарича 
още методът на па́рата: чаят се обработва с гореща 
пара за около 2 минути, което предотвратява 
ферментацията, и листата запазват красивия си зелен 
цвят. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00568 | Банча (Китай) | Пакет 1 кг 

00515 | Сенча (Китай) | Пакет 2 кг 

00563 | Гънпаудър "Небесен Храм" (Китай) | Пакет 2 кг 

00501 | Гънпаудър (Китай) | Пакет 2 кг 

00524 | Чун Ме (Китай) Органик | Пакет 2 кг 

Провинция Джъдзян 
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Провинция Джъдзян Този чай се обработва по методът на па́рата. 
Процесът на оформяне, който предхожда сушенето, 
придава тази характерна форма на листата.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Джъдзян Безспорна класика и най-консумиран зелен чай в 
света. Името му идва от кръглата форма на листата, 
която е резултат от изпичането на чая в специални 
барабани.

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Провинция Юнан Провинция Юнан обхваща най-голямото географско 
разнообразие в Китай. Естествената природа се 
характеризира с контраста между заснежени планински 
върхове с алпийска растителност и долини със 
субтропична до тропична растителност. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00518 | Юнан (Китай) | Пакет 1 кг 

00510 | Гънпаудър (Китай) Органик  | Пакет 2 кг 

00572 | Сенча (Китай) Органик | Пакет 1 кг 
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Провинция Джъдзян Зелен чай специалитет. По време на обработката 
листата се затоплят внимателно и нежно, за да се 
потисне процесът на ферментация.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Wuyi Mountains,
Провинция Фудзиен

Вискокачествен продукт, обработен като зелен чай, но 
поради мъхестите си върхове е с повече 
характеристики на бял чай.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Джъдзян Зелен чай специалитет. По време на обработката 
листата се затоплят внимателно и нежно, за да се 
потисне процесът на ферментация.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00502 | Лунг Чинг (Китай) Органик  | Пакет 1 кг 

00516 | Зелена Маймуна (Китай) | Пакет 1 кг 

00507 | Лунг Чинг (Китай)| Пакет 1 кг 
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Овкусени Чайове Китай

Провинция Фудзиен Методът на „овкусяване“ се използва вече около 
1000 години. Този чай е естествено овкусен чрез 
добавяне на свежи цветчета жасмин, които по време 
на процеса на сушене се премахват от чая. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен Методът на „овкусяване“ се използва вече около 
1000 години. Този чай е естествено овкусен чрез 
добавяне на свежи цветчета жасмин, които по време 
на процеса на сушене се премахват от чая. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен Този чай е естествено овкусен чрез добавяне на 
свежи цветчета жасмин, които по време на процеса 
на сушене се премахват от чая. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°

C 

Провинция Джъдзян Свеж благ зелен чай с леко ръждив аромат и нотки на 
жасмин. Заема своето почетно място сред 
традиционните овкусени китайски чайове.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

10562 | Облачен Жасмин (Китай)| Пакет 1 кг

10564 | Жасмин Висококачествен (Китай)  | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

10553 | Жасмин (Китай) Органик | Пакет 2 кг 

10502 | Жасмин (Китай) | Пакет 2 кг 
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Провинция Фудзиен Методът на „овкусяване“ се използва вече около 1000 
години. Този чай е естествено овкусен чрез добавяне 
на свежи цветчета жасмин, които по време на процеса 
на сушене се премахват от чая.

2-3 min                 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен Методът на „овкусяване“ се използва вече около 1000 
години. Този чай е естествено овкусен чрез добавяне 
на свежи цветчета жасмин, които по време на процеса 
на сушене се премахват от чая.

2-3 min ½ чаена лъжичка 70°C 

10560 | Жасмин Тай Му Лонг Жу (Китай) | Пакет 1 кг 

10511 | Жасмин Чун Хао (Китай)| Пакет 1 кг 
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Япония

1 Kagoshima 

2 Kyushu 

3 Kyoto 

4 Shimoyama 

5 Aichi 

6 Shizuoka 

4 
3 

5 6 
2 

1 

Япония

Киото Лист ат а (Санбанча) са ръчно събрани и внимат елно 
обработени чрез гранитни мелници. Тази кулинарна 
смес може да се използва за креативно овкусяване 
както на храни, така и на напитки. Дозировката може да 
варира според рецептата. 

1-2 min ½ чаена лъжичка 80°C 

00629 | Матча Класик - за кулинарни изкушения Органик  | Пакет 6 x 40 g (Tin)  -  ПРИ ЗАПИТВАНЕ 
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Префектура Айчи Висококачествена японска матча от Айчи, на която 
може да се наслаждавате ежедневно. 

 1-2 min ½ чаена лъжичка 80°C 

Префектура Кагошима Японска матча от Кагошима с изключително 
качество - за истински познавачи. 

 1-2 min ½ чаена лъжичка 80°C 

00627 | Матча ИМПЕРАТОРСКА - за церемонии Органик | Пакет 6 x 40 g (Tin)  -  ПРИ ЗАПИТВАНЕ 

00628 | Матча Премиум - за ежедневно ползване Органик  | Пакет 6 x 40 g (Tin) -  ПРИ ЗАПИТВАНЕ 
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Prefecture Kagoshima Много интересно разнообразие от традиционен 
японски зелен чай (Japanese “kuki”, English “stalk”),
което се състои главно от стебла и жили на листа, 
които му придават типичната тревиста нотка. 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Истинска класика сред японските чайове. Листата се 
събират след беритбата на „Sencha“. В Япония този 
чай по традиция се поднася към всички ястия. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Prefecture Kagoshima Популярен печен японски чай със специфичен 
орехов, опушен вкус.

1 minute 1 равна чаена лъжица 70°C 

Префектура Кюшу В Япония е широко разпространена традицията да се 
смесва зелен чай с изпечен, „пукан“ кафяв ориз 
(Genmaicha) и свеж „Bancha”. Този процес придава 
специфичния за този чай малцов характер, напомнящ 
изпечени ядки или възхитителния аромат на кафе. 

Състав: чай*, ориз* 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Префектура Киото През 12ти век един монах днеся в Япония чаени 
семена от Китай, които засажда в местността 
„Uji”, Киото. Това се смята за началото на 
японската чаена култура. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00621 | Сенча Uji (Япония) Органик | Пакет 2 кг 

00617 | Генмайча (Япония) Органик | Пакет 1 кг 

00634 | Япония Houjicha Органик | Пакет 1 кг

00635 | Японска Kukicha Органик| Пакет 1 кг          66,00лв/кг   66,00лв/пакет 

NEW 

NEW 

00603 | Банча (Япония) Органик | Пакет 1 кг 

Префектура Кюшу



Prefecture Kagoshima Превъзходна композиция от японска Сенча и 
органична Матча.

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Prefecture Kagoshima Този чай е от втората беритба на растението 
"Saemidori". "Saemidori" означава "чисто зелено". 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

Префектура Кюшу „Tokiwa“ е древна японска дума, която изразява 
вечнозеления цвят на природата. Плодовият аромат 
на този чай се усеща постепенно, докато го пиете. 

 2 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00618 | Гиокуро Токива (Япония) Органик | Пакет 1 кг 

00638 | Японска Сенча Midori Органик Зелен чай | Пакет 1 кг

00637 | Японска Сенча Матча Бленд Органик | Пакет 1 кг

76 Зелени и Бели Чайове

NEW 

NEW 
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Зелени Чайове Специалитети

Ява, Индонезия Традиционо печен на тиган чай „Гънпаудър“, навит по 
китайска технология.  Характерни за този вид чай са 
мекия „опечен“ аромат с отличителен характер и 
тъмни плътно навити листа. 

 2-3 min 1 равна чаена лъжица 70°C 

00632 | Ява Гънпаудър| Пакет 2 кг

Зелен Чай Специалитети
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Northwest  Highlands Този зелен чай на листа привлича със сребърните 
си връхчета.

2-4 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Зелен чай, Golaghat,
Област Асам

Влажният тропически климат, плодородната почва и 
удивителното разнообразие от висококачествени 
чаени растения, предразполагат към производството 
на изключително качествени видове и предлагат 
един от редките зелени чайове на Асам. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Зелен чай, Rungbong, 
Област Дарджилинг

Значението на името на тази плантация се превежда 
като „мястото, където са разположени молитвени 
флагове“. Тези будистки символи се намират 
навсякъде в Дарджилинг. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Moshi (Северна Танзания, регион 
Килиманджаро)

Отличен африкански зелен чай специалитет на 
планината Килиманджаро. Засаждането на малки 
масиви в подножието на планината започва като 
експеримент, който днес произвежда едни от най-
изключителните видове чай.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Зелен чай Основана през 2001 година, разположена в източен 
Непал, тази плантация произвежда деликатни зелени 
чайове, обработени старателно и прецизно. Двамата 
основатели на плантацията посетили събиране на 
класа от училище „Mount Hermon School”, което било 
заобиколено от чаени растения. Атмосферата там 
силно им повлияла и ги вдъхновила. Така се родила 
идеята за основаването на плантацията. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00342 | Зелен Чай Jun Chiyabari SFTGFOP1 Втора Беритба (Хималаи) | Пакет 1 кг 

00442 | Зелен Чай Усамбара (Танзания) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00338/24 | Indian Highlands FTGFOP1 Dhajea Green Organic Tea* | Пакет 2.5 кг 

00120 | Зелен Чай Jamguri GFTGFOP1 (Асам) Органик | Пакет 1 кг 

00650 | Виетнам Зелен чай ОП Органик | Пакет 2 кг

NEW 
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Taoyuan,
Тайван

Този чай се нарича още „ зеленият пролетен охлюв“ и 
расте в южен Тайван. Един от най-качествените 
чайове, произвеждани в този район. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Бели Чайове Китай

Провинция Фудзиен Стандартният чай 6901 се бере през пролетта и се 
произвежда по дългогодишна почитана китайска 
традиция. След като е събран, чаят се суши на 
слънце и после внимателно се изпича. Името на 
чая „Pai Mu Tan” означава „бял божур“.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Юнан Много изискан бял чай – специалитет, от южен Юнан. 
Използват се само целите листа от първата беритба 
през Април и Май, затова този чай е наличен само в 
ограничени количества. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен „Пай Му Тан” е сред най-известните чайове в Китай и 
се произвежда в провинция Фудзиен. В процеса на 
обработка този чай леко ферментира, което е 
необичайно за белите чайове. 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

00509 | Пай Му Тан (Китай) | Пакет 1 кг 

00519 | Мао Фенг (Китай) | Пакет 1 кг 

00550 | Пай Му Тан (Китай) | Пакет 1 кг 

00545 | Пи Ло Чун (Тайван) | Пакет 1 кг 
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Провинция Юнан Много изискан бял чай – специалитет, от южен Юнан. 
Използват се само целите листа от първата беритба 
през Април и Май, затова този чай е наличен само в 
ограничени количества. 

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен Стандартният чай 6901 се бере през пролетта и се 
произвежда по дългогодишна почитана китайска 
традиция. След като е събран, чаят се суши на 
слънце и после внимателно се изпича. Името на 
чая „Pai Mu Tan” означава „бял божур“.

Смес от бял и зелен чай, 
цели листа
Провинция Фудзиен

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Този чай е отлична смес от най-фините бели чайове, 
допълнен с мек зелен чай от планините в Китай. 
Грижливо обработен на ръка по стар традиционен 
метод.

 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 70°C 

Провинция Фудзиен Един от най-фините бели китайски чайове. За този 
специалитет се подбират само най-фините, покрити с 
бял мъх, нежни връхчета. Бавен и изключително 
деликатен процес на сушене превръщат този бял чай 
в живописно наименувания чай „Сребърна Игла“ (Yin 
Zhen Bai Hao).

 2 min 2 равни чаени лъжици 70°C 

Anji (Джъдзян) Този чай произхожда от традиционната за зеления чай 
провинция Джъдзян. Този специалитет е от бели 
чаени листа, но е обработен по класическия за 
зеления чай метод и произведен само в началото на 
пролетната беритба през април /май. В Китай се 
поднася само на специални поводи.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 80°C 

00540 | Китайски Бял Чай (Anji) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00562 | Сребърни Игли (Китай) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

00511 | Пай Му Тан (Китай) Органик  | Пакет 1 кг 

00578 | Мао Фенг (Китай) Органик | Пакет 1 кг 

00570 | China White Dragon (Bai Long) | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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Зелени Чайове Овкусени

Овкусена смес от зелен чай и 
подправки
Аромат: бадем, канела

Състав: зелен чай, бадеми, цветчета от лайм, 

аромат, канела.

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10953 | Зален Чай Захаросани Бадеми | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от зелен чай и 
подправки
Аромат: подправки, ванилия

Състав: зелен чай, цитрусови кори, канела, аромат, 
розови листа, нарязани бадеми, карамфили, парченца 
ванилия, семена от кардамон.

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естествено овкусен зелен чай 

Аромат: лимон 

Състав: зелен чай (86 %), лимонена трева, 
парченца ябълка, естествен аромат

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай, бял чай и 
плодове
Аромат: праскова

Състав: зелен чай, бял чай, парченца праскова с 
оризово брашно, аромат, чаени цветчета, лопен

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: асаи (познато в България 
като акай), годжи бери

Състав: чай (65%), хибискус, розови листа, парченца 
ябълка, годжи бери (4%), аромат, малини, акай на 
прах

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен зелен чай
Аромат: ябълка, канела 

Състав: чай, аромат, парченца ябълка, канела, 

нарязани бадеми, парченца ванилия.

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

10959 | Добра Реколта | Пакет 2 кг 

10713 | Годжи Бери - Асаи | Пакет 2 кг

10933 | Танцът на Сънищата | Пакет 2 кг 

10758 | Цитронела | Пакет 2 кг 

10966 | Канелелна Звезда | Пакет 2 кг 
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Овкусен зелен чай 
Аромат: манго, ревен

Състав: зелен чай, аромат, слънчогледови листа, 
листа от рози, метличина

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и 
подправки
Аромат: подправки, джинджифил, 
канела

Състав: зелен чай, джинджифил, канела, кардамон, 
пипер, карамфил, аромат

3-4 min 1 ½ чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и чай улонг
Аромат: ягода, портокал

Състав: чай, аромат, чаени цветчета, слънчогледови 
листа

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусен зелен чай 
Аромат: портокал, сметана

Състав: чай, листа от гинко билоба (4%), аромат, 
портокал

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествена смес от зелен чай и 
подправки
Аромат: джинджифил, лимонена 
трева

Състав: зелен чай, джинджифил, коприва, 
лимонена трева, алойзия (лимонова върбинка), 
зелено мате, моринга, черен чай Пу Ер, бял 
равнец, невен, метличина

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10749 | За Отслабване| Пакет 1 кг 

10982 | Зелен Чай с Гинко Билоба | Пакет 2 кг 

10955 | Зеленият Скачач | Пакет 1 кг 

10985 | Зелен Чай Chai | Пакет 2 кг 

10960 | Добро Утро | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 
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Естествен зелен чай Гънпаудър с 
мента и джоджен

Състав: зелен чай,мента и джоджен 

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естествено овкусена смес от зелен 
чай и подправки 
Аромат: борови иглички 

Състав: зелен чай (45 %), смърчови иглички, 
плодове на хвойна, листа от черна боровинка, 
листа на бреза (4 %), естествен аромат

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от зелен 
чай и подправки
Аромат: джинджифил, лайм

Състав: зелен чай*, цитрусови кори*, 
джинджифил*, канела*, лимонена митра*, 
морковени пръчици*, женско биле*, естествен 
аромат

Естествено овкусен зелен чай 
със захарни сърца
Аромат: ягода, сметана

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Съст ав: зелен чай (87 %), ест ест вено овкусени 
захарни сърца (захар, бадеми, захарен сироп,
екст ракт  от  сок от  цвекло, концент рат  от  лимонов 
сок), лист а от  рози, пъпки от  рози, ест ест вен аромат .

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: манго

Състав: зелен чай, парченца манго (манго, захар, 
лимонена киселина (окислител)) (5%), аромат, 
парченца папая (папая, захар, лимонена киселина 
(окислител)), самобайка, невен, слънчоглед

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

10918 | Манго и Индика Премиум | Пакет 2 кг 

10779 | Лайм и Джинджифил Органик| Пакет 2 кг 

10762 | Танцуващи Цветя | Пакет 1 кг 

10965 | Свежа Мента | Пакет 2 кг

NEW 

No added 
flavourings 

10756 | Любов| Пакет 1 кг 
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Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: бял шоколад

Състав: Зелен чай, парченца бяло какаово масло 
(захар, какаово масло, пълномаслено мляко на прах, 
гликоза), парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина (окислител), аромат, нарязани бадеми, 
японска Матча, метличина. 

Може да съдържа мляко и следи от ядки.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

10742 | Матча Целувка| Пакет 1 кг
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Овкусена смес от зелен чай и билки
Аромат: джинджифил, лимон

Състав: зелен чай, лимонена митра, цитрусови кори, 
джинджифил, лимонена трева, парченца портокал, 
чаени цветчета, аромат

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай, бял чай и 
плодове
Аромат: подправки, портокал

Състав: чай (53%), парченца ябълка, нарязани 
бадеми, цитрусови кори, кориандър, аромат, 
шамфъстък, розов пипер, самобайка.

Може да съдържа следи от ядки.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: какао, портокал, трюфел

Състав: чай, парченца ябълка, цитрусови кори, какао, 
аромат, парченца портокал, слънчогледови листа 

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и 
подправки
Аромат: джинджифил, портокал

Състав: чай (77%), джинджифил (8%), парченца 
портокал (4%), цитрусови кори, аромат, лимонена 
митра, слънчоглед

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естествено овкусен зелен чай
Аромат: нар, магнолия

Състав: зелен чай*, чаени цветчета*, естествен 
аромат

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10943 | Ябълкови Цветчета от Рая Органик | Пакет 1 кг 

10945 | Портокал и Джинджифил | Пакет 1 кг 

10783 | Портокал и Шоколад| Пакет 2 кг 

10718 | Оазис на Сетивата| Пакет 2 кг

10990 | Джинджифил и Митра | Пакет 1 кг 
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Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: манго, маракуя

Състав: зелен чай, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина (окислител)), парченца манго 
(манго, захар, лимонена киселина (окислител), 
аромат, портокал, роза

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: опунция, мангостин

Състав: зелен чай, парченца манго (манго, захар, 
лимонена киселина (окислител), мангостин, аромат, 
лопен

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естествено овкусена смес от зелен чай и 
плодове
Аромат: праскова, сметана

Състав: зелен чай Misty Green (35 %), парченца 
ябълка, зелен чай (15 %), парченца праскова, 
естествен аромат, листа от рози, листа от 
слънчоглед, пъпки от роза

2-3 min 1 ½ чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и 
плодове
Аромат: ябълка, джинджифил, дюля

Състав: зелен чай (84 %), парченца ябълка, 
джинджифил (5 %), аромат, лопен и слънчогледови 
листа

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: ябълка, джинджифил, дюля

Състав: зелен чай, парченца ябълка, джинджифил, 
аромат, лопен, слънчогледови листа.

Може да съдържа следи от мляко.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10759 | Червен Дракон Chai| Пакет 2 кг 

10996 | Дюля и Джинджифил | Пакет 2 кг 

10753 | Кралицата на Розите| Пакет 1 кг

10716 | Круша - Мангостин| Пакет 2 кг 

10997 | Маракуя и Манго | Пакет 2 кг 
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Естествено овкусена смес от зелен 
чай и плодове
Аромат: мандарина, канела

Състав: зелен чай*, цитрусови кори*, чипс от ананас*, 
естествен аромат, невен*, канела*, парченца ябълка*

Естествено овкусена смес от зелен 
чай и плодове
Аромат: грозде

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: зелен чай, парченца ябълка, грозде, 
естествен аромат, рози, червена боровинка

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естествено овкусена смес от зелен чай и 
плодове
Аромат: ананас, куркума

Състав: зелен чай, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина (окислител), естествен аромат, 
чипс от ананас, куркума на прах, чаени цветчета.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от зелен чай и 
плодове
Аромат: тропически плодове

Състав: зелен чай (52 %), ябълка, лимонена трева, 
цитрусови кори, естествен аромат, коприва, 
цитрусови резени, гуарана, слънчогледови листа 

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусен зелен и бял чай 
Аромат: ванилия

Съст ав: зелен и бял чай, аромат , парченца ванилия, 
слънчогледови листа

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10932 | Ванилия | Пакет 2 кг 

10789 | "Успокой се" | Пакет 1 кг 

10746 | Сладка Куркума| Пакет 2 кг 

10986 | Сенча Мандарина Органик | Пакет 2 кг 

10751 | Слънчево Грозде| Пакет 2 кг 
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Естествено овкусена смес от зелен чай и 
плодове
Аромат: джинджифил, мандарин

Състав: зелен чай, джинджифил, парченца ябълка, 
парченца мандарина (мандарина, тръстикова захар, 
лимонена киселина (окислител), лимонена трева, 
естествен аромат, китайска матча, парченца помело 
(помело, захар, лимонена киселина (окислител), 
рози, слънчогледови листа, метличина

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусена смес от зелен чай и плодове
Аромат: кисело мляко, череша

Състав: зелен чай, грозде, парченца ябълка, парченца 
бяло какаово масло (захар, какаово масло, 
пълномаслено мляко на прах, гликоза), череши, листа 
от сладка къпина, аромат, червено френско грозде, 
слънчогледови листа.
Може да съдържа следи от мляко или ядки.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Бели Чайове Овкусени

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: червена боровинка

Състав: бял чай, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина), рози, червени боровинки, 
лимонена трева, аромат, метличина

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: сладкиши, кокос

Състав: бял чай (48 %), парченца ананас (ананас, 
захар, лимонена киселина), парченца смокиня с 
оризово брашно, парченца ябълка, аромат, кокосов 
чипс (3 %), резенчета смокиня

100°C 2-3 min 1 чаена лъжица с връх 

10790 | Шоко Макарон (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

10774 | Селекция от Боровинки| Пакет 1 кг 

10745 | Кисело Мляко - Амарена Череша| Пакет 1 кг 

10726 | Топло Сърце| Пакет 2 кг



90 Зелени и Бели Чайове

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: кокос, трюфел

Състав: бял чай, кокосови стърготини, кокосов чипс, 
кокосови ядки, парченца ябълка, листа от сладка 
къпина, чай Лапачо, рожков, аромат

3 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от бял чай, 
зелен чай и плодове
Аромат: Креман, рози, грозде

Състав: бял и зелен чай, парченца ананас (ананас, 
захар, лимонена киселина (окислител)), парченца 
ябълка, хибискус, кокосов чипс, женско биле, 
парченца ябълка, естествен аромат, грозде, листа от 
рози, божур.

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от бял чай и билки
Аромат: маракуя

Състав: бял чай, аромат, кокосов чипс, листа от 
сладка къпина, листа от рози, невен, слънчогледови 
листа

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10772 | Екзотичен Рай| Пакет 1 кг

10782 | Кремант Сорбет| Пакет 1 кг 

10784 | Кокосов Трюфел| Пакет 2 кг 



Зелени и Бели Чайове 91

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат:  ябълка, канела, калвадос

Състав: бял чай, парченца ябълка, канела, 
аромат, лопен

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Естестевно овкусен бял чай
Аромат: череша

Състав: чай, естествен аромат череша, чаени 
цветчета, листа от рози

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от бял 
чай, зелен чай и билки
Аромат: бергамот, лимон

Овкусен бял чай 
Аромат: лавандула, ванилия 

Състав: чаена смес (бял чай*, зелен чай*) (72 %), 
лимонена трева*, рожков*, цитрусови 
резенчета*, листа от рози*, масло от бергамот*, 
метличина*, масло от лимон*

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: бял чай, цветчета лавандула, аромат, 
парченца ванилия

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от бял чай 
и плодове
Аромат: нар, магнолия

Състав: бял чай, нар, естествен аромат, листа от рози, 
сок от нар - концентрат

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10929 | Нар и Магнолия | Пакет 1 кг 

10788 | Мис Роза Органик | Пакет 1 кг 

10926 | Цвят от Японска Череша | Пакет 1 кг 

10731 | Гореща Канела Ябълка (сезонен чай) | Пакет 1 кг

10927 | Нощи в Париж | Пакет 1 кг 
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Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: малина, физалис

Състав: бял чай, малини, парченца праскова 
(праскова, захар), аромат, лопен

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: грейпфрут, манго

Състав: бял чай, бананов чипс (банан, кокосово масло, 
захар, аромат), рожков, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина), листа от сладка къпина, питая, бял 
хибискус, физалис, аромат, розов пипвр, листа от рози, 
слънчогледови листа, невен, метличина.

2-3 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

Овкусен бял и зелен чай
Аромат: личи, лимон

Състав: бял и зелен чай, чаени цветчета, божур, 
аромат, лимонена трева

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен бял чай 
Аромат: личи и лимон

Състав: бял и зелен чай, божур, аромат

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от бял чай и плодове
Аромат: асаи, ананас, манго

Състав: бял и зелен чай, парченца ябълка, рози, чипс 
от ананас, парченца манго с оризово брашно, червено 
грозде, аромат, хибискус, листа от сладка къпина, 
листа от рози, асаи на прах (асаи, малтодекстрин)

2-3 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

10771 | Тропическа Топлина| Пакет 1 кг 

10998 | Сълза от Божур (Дан Лей)| Пакет 1 кг 

10934 | Източник на Мъдрост | Пакет 1 кг 

10733 | Сафари Залез| Пакет 1 кг

10923 | Малина и Физалис | Пакет 1 кг 
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Плодови Смеси

Овкусена плодова смес 
Аромат: опунция, киви 

Състав: хибискус, рози, парченца манго (манго, захар, 
лимонена киселина), парченца ананас (ананас, 
лимонена киселина), парченца морков, парченца 
мандарина (мандарина, тръстикова захар, лимонена 
киселина), кокосов чипс, резенчета ябълка, аромат, 
бял чай „Anji White“, парченца ягода.

8-10 min 3 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: амарето

Състав: хибискус, рози, парченца ябълка, грозде, 
касис, аромат, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ябълка, лимон

Състав: парченца ябълка, рози, хибискус, цитрусови 
кори, парченца ванилия, естествен аромат 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: кайсия, мед

Състав: парченца ябълка*, цитрусови кори*, 
кардамон*, лимонена трева*, ябълкови пръчици*, 
канела*, естесвен аромат, парченца кървав 
портокал*, малини*, шафран, лимонена митра*

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40184 | Кайсиев Цвят Органик | Пакет 1 кг 

40019 | Ябълка и Лимон | Пакет 2 кг 

40032 | Амарето | Пакет 2 кг 

40001 | Ямайка | Пакет 1 кг 
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Естествено овкусена плодова смес 

Аромат: боровинки 

Състав: бъз, грозде, арония, боровинки, хибискус, 
касис, сини боровинки, черница, г оджи бери, 
ест ест вен аромат , червени боровинки, червено 
г розде, малини

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 

Аромат: боровинки, сметана
Състав: ябълка, хибискус, грозде, листа от рози, бъз, 
мента, пукан ориз, естествен аромат, гуарана, 
малина, ягода, касис

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: къпина, бъз 

Състав: бъз, хибискус, къпина, грозде, арония, рожков, 
листа от сладка къпина, метличина

8-10 min 1 ½ чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 

Аромат: кървав портокал
Състав: ябълка, хибискус, листа от рози, 
цитрусови резени (5 %), метличина, естествен 
аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: боровинка, кисело мляко

Състав: парченца ябълка, боровинка, рози, хибискус, 
листа от боровинка, листа от касис, аромат, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40055 | Синя Боровинка и Кисело Мляко | Пакет 2 кг 

40209 | Кървав Портокал | Пакет 2 кг 

40163 | Къпина и Бъз | Пакет 2 кг 

40208 | Бъди Щастлив| Пакет 1 кг

40215 | 12 Боровинки| Пакет 2 кг

NEW 

No added 
flavourings 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: череша, марципан 

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, череши, 
захарни сърца (захар, бадеми, гликоза, лимонов сок – 
концентрат, аромат), аромат, женско биле.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: карамфил, канела

Състав: хибискус, рози, парченца ябълка, грозде, 
аромат, бъз, бадеми, канела, парченца ананас 
(ананас, захар, лимонена киселина), карамфил, 
цитрусови кори, парченца манго (манго, захар, 
лимонена киселина), парченца папая (папая, захар, 
лимонена киселина), касис, боровинка.

Може да съдържа следи от ядки.

100°C 8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 

40010 | Коледна Плодова Смес (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

40157 | Череша и Трюфел | Пакет 2 кг
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Овкусена плодова смес 
Аромат: червена боровинка 

Състав: парченца ябълка, хибискус, червена 
боровинка (червена боровинка, захар, 
слънчогледово олио), аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: канела

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, бадеми, 
канела, чай ройбос, естествен аромат, парченца 
ванилия.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: кайсия, праскова

Състав: хибискус, рози, парченца ябълка, цитрусови 
кори, слънчогледови листа

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: ванилия

Състав: парченца ябълка*, хибискус*, рози*, 
бъз*, парченца ванилия*

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: боровинки

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: хибискус, арония, рози, грозде, рожков, 
канела, листа от сладка къпина, естествен аромат, 
бъз, къпина, червена боровинка, малина

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

No added 
flavourings 

40070 | Плодова Смес Органик - За Деца | Пакет 2 кг 

40041 | Плодова Градина | Пакет 2 кг 

40020 | Камина | Пакет 2 кг 

40053 | Червена Боровинка | Пакет 2 кг 

40203 | Плодова Смес | Пакет 2 кг 



98  Плодови Смеси

Естествено овкусена плодова смес
Аромат: ябълка 

Състав: парченца ябълка (53 %), хибискус, шипка, 
резени ябълка (5 %), листа от сладка къпина,
естествен аромат, червено грозде, метличина, 
листа от стевия

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: изпечена ябълка

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, грозде, 
аромат, канела, парченца ванилия

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ананас, праскова

Състав: хибискус, грозде, рози, парченца ананас 
(ананас, захар, лимонена киселина (окислител)), 
парченца папая, цитрусови кори, парченца манго, 
аромат.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: малина

Състав: парченца ябълка*, хибискус*, рози*, 
малини*, естествен аромат, листа от къпини* 

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: годжи бери, цитрус

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка, хибискус, бъз, рози, годжи 
бери, естествен аромат, витамин C (1%), корен от 
ехинацея, джинджифил, цветчета от слез, масло от 
лайм.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

40071 | Райски Малини Органик| Пакет 2 кг 

40048 | Хавайски Коктейл | Пакет 2 кг 

40027 | Гурме Ябълка | Пакет 2 кг 

40218 | Захаросана Ябълка | Пакет 2 кг 

NEW 

40193 | За Сила | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 

Аромат: боровинки, подправки 

Състав: бъз, хибискус, арония, червена боровинка,
листа от сладка къпина, канела, аромат, цитрусови 
резени, карамфил, сини боровинки, резенчета 
бадеми

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: банан, череша 

Състав: хибискус, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина), грозде, парченца банан, 
череши, аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40016 | Киба Коктейл | Пакет 2 кг

40222 | Коледен Глог | Пакет 2 кг

NEW 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: манго

Състав: хибискус, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина), грозде, парченца манго 
(манго, захар, лимонена киселина), аромат, 
метличина.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: праскова, сметана

Състав: парченца праскова с оризово брашно, 
хибискус, парченца ябълка, бъз, аромат, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ананас, кокос 

Състав: хибискус, рози, парченца ябълка, парченца 
ананас (ананас, захар, лимонена киселина), кокосови 
стърготини, аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: грейпфрут

Състав: парченца ябълка*, рози*, хибискус*, 
цитрусови кори*, резенчета ананас*, естествен 
аромат, метличина*

Естествено овкусена плодова 
смес 
Аромат: нар, мента

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка*, грозде*, рози*, хибискус*, 
джоджен*, естествен аромат, женско биле*, резенчета 
ябълка*, рози*

8-10 min 1-1 ½ чаени лъжици с връх 100°C 

40049 | Розов Грейфрут Органик | Пакет 2 кг 

40044 | Пина Колада | Пакет 2 кг

40017 | Мелба Праскова | Пакет 2 кг 

40015 | Коктейл от Манго | Пакет 2 кг 

40129 | Нар и Египетска Мента Органик | Пакет 1 кг 



Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, малина, череша

Състав: хибискус, грозде, бъз,аромат, касис, синя 
боровинка

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес с подправки
Аромат: ванилия, канела, червени 
плодове

Състав: хибискус, грозде, парченца ябълка, канела, 
рози, джинджифил, женско биле, аромат, бадеми, 
резенчета цитруси, кардамон, ягоди, карамфил, 
червени плодове, божур.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: агода, малина, ром

Състав: хибискус, грозде, бъз, аромат, ягоди, 
малини

100°C 8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 

40030 | Ром и Сметана | Пакет 2 кг 

40176 | Червен Зимен Пунш  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

40007 | Червени Плодове | Пакет 2 кг

Плодови Смеси  101
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Овкусена плодова смес 
Аромат: сацума

Състав: парченца ябълка, парченца ананас (ананас, 
захар, лимонена киселина), цитрусови кори и 
резенчета, рози, лимонена трева, лимонена киселина 
(окислител), шафран, аромат.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: червена боровинка, 
облепиха

Състав: парченца ябълка, парченца морков, хибискус, 
лимонена митра, рози, облепиха, естествен аромат, 
листа от сладка къпина, червено френско грозде, 
червени боровинки, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: подправки, портокал, 
ванилия 

Състав: парченца ябълка, хибискус, грозде, рози, 
цитрусови кори,аромат, кардамон, макадамия, 
бадеми, кориандър, парченца ванилия, розов пипер.

Може да съдържа следи от други ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, сметана

Състав: хибискус, парченца ябълка, рози, парченца 
ягоди, аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, сметана, сладкиши

Състав: парченца ябълка, рози, хибискус, грозде, 
листа от сладка къпина, парченца ягода, естествен 
аромат, метличина

100°C 8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 

40205 | Ягода, Сметана и Сладкиши | Пакет 1 кг 

40012 | Ягоди и Сметана | Пакет 2 кг 

40056 | Разходка с Шейна  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

40168 | Облепиха и Червена Боровинка | Пакет 1 кг 

40180 | Сацума | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, киви 

Състав: парченца ябълка, рози, хибискус, аромат, 
парченца киви, парченца ягода

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, лайм, ревен 

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, листа от 
сладка къпина, аромат, парченца ягода, розов пипер, 
лимонена митра, ревен, божур, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, малина

Състав: парченца ябълка, хибискус, грозде, парченца 
папая (папая, захар, лимонена киселина, парченца 
ананас, рози, череши, аромат, малини.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: джакфрут

Състав: грозде, хибискус, рози, аромат 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ябълка

Състав: парченца ябълка, аромат, лимонена киселина 
(окислител) 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40068 | Турска Ябълка | Пакет 2 кг 

40038 | Тропически Сънища | Пакет 2 кг 

40034 | Сладки Плодове | Пакет 2 кг 

40173 | Пунш от Ягода и Ревен | Пакет 2 кг 

40045 | Ягода и Киви | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: ябълка

Състав: парченца ябълка*, естествен аромат

Овкусена плодова смес 
Аромат: диви боровинки, касис, бъз

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, бъз, листа 
от бъз, листа от касис, аромат, сини боровинки

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: череша

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, грозде, 
череши, аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Плодови Смеси нискокиселинни

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ябълка, джинджифил

Състав: парченца ябълка (53 %), парченца папая, 
джинджифил (10 %), рожков, естествен аромат, 
листа от боровинки, листа от рози

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40210 | Ябълка и Джинджифил | Пакет 2 кг 

40003 | Дива Череша | Пакет 2 кг 

40083 | Турска Ябълка Органик | Пакет 2 кг 

40004 | Диви Боровинки | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: смокиня, марципан

Състав: парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина), парченца смокиня с оризово брашно, 
парченца ябълка, рози, хибискус, бадеми, аромат. 

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 

Аромат: ябълка, подправки, ром
Състав: парченца ябълка (44 %), парченца ананас, 
парченца шипка, парченца круша, парченца 
карамел (захар, кондензирано мляко, захарен 
сироп, пълномаслено мляко на прах), аромат, 
цитрусови резени, канела, червено грозде

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: къпина, синя боровинка, 
касис

Състав: грозде, рози, парченца ябълка, хибискус, 
къпини, касис, сини боровинки, аромат, цвекло, 
листа от къпини, листа от касис, трънка

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: бадем

Състав: парченца ябълка, канела, бадеми, цвекло, 

аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес с 
подправки
Аромат: джинджифил

Състав: парченца джинджифил (захар, джинджифил), 
рози, парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина), парченца манго, парченца ябълка, 
джинджифил, бял хибискус, естествен екстракт от 
джинджифил.

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

40066 | Захаросан Джинджифил | Пакет 2 кг 

40069 | Плодов Чай със Захаросани Бадеми  | Пакет 2 кг 

40103 | Боровинков Секстет | Пакет 2 кг 

40214 | Печена Ябълка (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

40156 | Арабски Марзипан | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова /билкова смес
Аромат: карамел, ядки

Съст ав: парченца ябълка, шипки, ройбос , канела, 
аромат, нарязани бадеми (3 %), листа от сладка къпина, 
натрошени лешници  (2 %), цикория.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес с билки
Аромат: ананас, банан

Състав: лимонена трева, парченца ябълка, бананов чипс 
(банан, кокосово масло, захар, аромат), кокосов чипс, 
парченца манго (манго, загар, лимонена киселина, чипс 
от ананас, аромат, бял чай „Anji White”, парченца 
портокал.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: череша, касис

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, парченца 
ананас (ананас, захар, лимонена киселина 
(окислител)), череши, арония, естествен аромат, 
червени боровинки, червено френско грозде, 
метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 

Аромат: шоколад, червени плодове
Състав: ябълка, круша, парченца масло от бяло какао 
(захар, какаово масло, гроздова захар) (11 %), 
парченца ананас (ананас, захар, лимонена киселина), 
какаови ядки, парченца банан, аромат, резенчета 
ягоди (2 %), малини.

Може да съдържа следи от мляко.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ананас, кокос

Състав: парченца ябълка*, бананов чипс* (банан*, 
кокосово масло*, тръстикова захар*, мед*), кокосов 
чипс*, копър*, рози*, естествен аромат, амарант*, 
метличина*

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40050 | Кокосова Целувка Органик | Пакет 2 кг 

40220 | Шоколадови Плодове | Пакет 2 кг 

40113 | Череша и Касис | Пакет 2 кг 

40151 | Карибска Любов | Пакет 1 кг 

40219 | Захаросани Ядки | Пакет 2 кг 

NEW 

NEW 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: червена боровинка, годжи бери, 
нар 

Състав: порченца ябълка, хибискус, бъз, рози, нар, 
женско биле, аромат, червени боровинки (червени 
боровинки, захар, слънчогледово олио), годжи 
бери, сини боровинки, метличина, асаи на прах 
(асаи, малтодекстрин)

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от плодове и подправки 
 Аромат: сладкиши, карамел, канела

Състав: ябълка, круша, шипка, канела, листа от сладка 
къпина, женско биле, аромат, пукан ориз, парченца 
ванилия, индийско орехче 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: босилек, смокиня

Състав: парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина (окислител), рожков, парченца смокиня с 
оризово брашно (10%), бял чай (10%), листа от сладка 
къпина, бял хибискус, червен хибискус, естествен 
аромат, резенчета смокиня (3%), питая, босилек (2%), 
пъпки от рози, листа от рози.

6 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: смокиня, карамел, бадем

Състав: парченца смокиня с оризово брашно, 
парченца ябълка, парченца ананас (ананас, захар, 
лимонена киселина), хибискус, смокини, бадеми, 
аромат, цвекло, пъпки от рози, листа от рози.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествена плодова смес 
Аромат: ябълка, бъз

Състав: грозде*, бананов чипс* (банани*, кокосово 
масло*, тръстикова захар*, мед*), хибискус*, 
ябълка*, бъз*, цитрусови парченца*, морковени 
пръчици*, лимонена митра*, облепиха*, череши*, 
чипс от ананас*, малини*

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40039 | Кошница с Плодове Органик | Пакет 2 кг 

40158 | Смокиня и Роза | Пакет 2 кг 

40182 | Бразилска Смокиня | Пакет 2 кг 

40221 | Палачинка | Пакет 2 кг 

40134 | Червена боровинка и Гренадин | Пакет 2 кг 

NEW 

No added 
flavourings 
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Овкусена плодова смес с билки
Аромат: кайсия, ягода, праскова

Състав: парченца ябълка, ройбос, цитрусови 
парченца, цитрусови кори, лимонена трева, бял чай 
„Tai Mu Long Zhu“, аромат, лимонена митра, 
слънчогледови листа, алойзия, метличина, рози

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, сметана

Състав: парченца ябълка*, рози*, грозде*, хибискус*, 
бананов чипс* (банан*, кокосово масло*, тръстикова 
захар*, мед*), кокосов чипс*, женско биле*, чипс от 
ананас*, ягоди*, естествен аромат

Овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, ревен

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка, бъз, цвекло, хибискус, 
къпини, касис, аромат, малини, листа от къпина, 
парченца ягода, червено френско грозде

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 

Аромат: екзотични плодове
Състав: ябълка, бъз, рожков, шипка, хибискус, 
парченца ананас (ананас, захар, лимонена киселина), 
кокосов чипс, естествен аромат, киви, листа от 
дамяна, червена боровинка, листа от моринга, 
метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ябълка, карамел

Състав: парченца ябълка, парченца ананас (ананас, 
захар, лимонена киселина), рози, макадамия, аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40011 | Горещ Пухкав Ябълков Пудинг | Пакет 2 кг 

40207 | Забавлявай се | Пакет 2 кг 

40064 | Гурме Ягода Органик | Пакет 2 кг 

40135 | Плодова Симфония | Пакет 1 кг 

40002 | Плодовите Градини на Дядо | Пакет 2 кг 
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Естествено овкусена плодова смес с 
подправки
Аромат: шоколад, ванилия

Състав: парченца ябълка, рожков, какаови зърна, 
ройбос, шоколадови пръчици (захар, парче какао, 
какао на прах), листа от сладка къпина, цикория, 
канела, естествен аромат, конопени листа, парченца 
ванилия „Тахинесис“, рози, слънчогледови листа, 
метличина. 

Може да съдържа следи от мляко. 

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 

Аромат: сладкиш, червени плодове
Състав: ябълка, ананас, шипка, парченца масло от 
бяло какао, рожков, цитрусови резени, червено 
френско грозде, аромат.

Може да съдържа следи от мляко.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: кайсия, круша, смокиня

Състав: парченца ябълка, парченца морков, грозде, 
листа от сладка къпина, цикория, кайсия, круша, 
естествен аромат, червено френско грозде, касис, 
резенчета смокиня, слънчогледови листа

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: ягода, лайм

Състав: парченца ябълка, рози, цотрусови кори, 
парченца ягода, слънчогледови листа, лимонена 
трева, естествен аромат, лимонена киселина

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: круша

Състав: парченца круша*, парченца ябълка*, 
рожков*, червено френско грозде*, хибискус*, 
морковени стърготини*, цитрусови кори*, грозде*, 
лимонена трева*, естествен аромат, слънчогледови 
листа*

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

40202 | Сочна Круша Органик | Пакет 2 кг 

40164 | Лайм и Ягода | Пакет 1 кг 

40204 | Сочни Плодове | Пакет 1 кг 

40213 | Сладка Курабийка (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

40198 | За Щастие | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: подправки, манго

Състав: парченца манго (манго, захар, лимонена 
киселина), парченца ябълка, кокосов чипс, 
звездовиден анасон, канела, кардамон, джинджифил, 
женско биле, карамфил, розов пипер, аромат.

-180 min ea2phed tea spoons 100°C 

Естествена плодова смес 
Аромат: лимон

Състав: парченца ябълка*, грозде*, рози*, 
лимонена митра*, невен*

-180 min -21heaped tea spoons 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: бъз, стафида

Състав: парченца ябълка*, хибискус*, бъз*, черна 
стафида*, естествен аромат, чипс от ананас*, 
червено френско грозде*

-180 min -21heaped tea spoons 100°C 

40098 | Сладка Стафида Органик | Пакет 1 кг 

40105 | Еликсирът на Мерилин Органик | Пакет 2 кг 

40141 | Манго Преживяване | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 
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Естествена плодова смес с 
подправки
Аромат: ябълка, джинджифил, кокос

Състав: парченца ябълка*, кокосов чипс*, лимонена 
трева*, джинджифил*, канела*, лимонена митра*, 
цитрусови парченца*, невен*, червено френско 
грозде*

Естествено овкусена смес от плодове 
и подправки
Аромат: боровинки, подправки, какао

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Състав: арония, рожков, какаови ядки, канела, 
цикория, сини боровинки, бъз, женско биле, 
джинджифил, кардамон, естествен аромат, карамфил, 
черен пипер,  индийско орехче, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от плодове 
и зеленчуци
Аромат: ябълка, морков, праскова

Състав: парченца ябълка, парченца морков, пръчици 
от морков, рози, парченца праскова с оризово 
брашно, естествен аромат, слънчогледови листа, 
лимонена трева, парченца праскова (праскова, захар)

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40183 | Праскова - Ябълка – Морков | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 

40154 | Май Тай Органик | Пакет 1 кг 

40211 | Скандинавска Боровинка Chai | Пакет 2 кг 
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Flavoured fruit melange 

Flavour: Peach 

• Classic, popular for years

• Low in acid

• Also as iced tea a real treat

Ingredients: Apple bits, pineapple bits (pineapple, 
sugar, acidifier: citric acid), rosehip peels, peach bits with 
separating agent rice flour (10 %), flavour, sunflower 
petals, tea blossoms, lemon myrtle 
Nutritional labelling necessary in the EU 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: праскова

Състав: парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина (окислител)) парченца ябълка, рози, парченца 
праскова с оризово брашно (10%), аромат, слънчоглед, 
лимонена митра, чаени цветчета

Овкусена плодова смес с подправки
Аромат: слива, канела 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка, канела, хибискус, 
парченца слива с оризово брашно, цвекло, 
аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес с билки
Аромат: боровинки, мента

Състав: ябълка, хибискус, рози, мента, къпини, 
червено френско грозде, ягоди, цвекло, джоджен, 
малини,листа от сладка къпинина, аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от плодове и 
билки
Аромат: круша, звездовиден анасон

Състав: ябълки, рози, копър, звездовиден анасон, бял 
хибискус, круши, анасон, листа от сладка къпина, 
естествен аромат, слънчогледови листа, метличина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40172 | Отпусни се | Пакет 2 кг 

40107 | Кралицата на Ментата | Пакет 1 кг 

40037 | Круша и Джинджифил Органик | Пакет 2 кг 

40097 | Прасковени Сънища | Пакет 2 кг 

40074 | Слива и Канела | Пакет 2 кг 
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Овкусена плодова смес 
Аромат: рози, грозде

Състав: ябълки, хибискус, рози, пъпки от рози, 
аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 

Аромат: боровинки, сметана 

Състав: череши, червено френско грозде, ябълка, 
хибискус, ягода, аромат 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: портокал, шафран

Състав: ябълки, грозде, цитрусови кори, естествен 
аромат, шафран, цитрусови парченца, пукан ориз, 
слънчогледови листа, шафран 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от плодове и 
ройбос
Аромат: джинджифил, облепиха

Състав: ябълки, рози, ройбос, облепиха, 
джинджифил, моркови, бял хибискус, естествен 
аромат, шафран

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена плодова смес 
Аромат: ананас, лимон 

Състав: парченца ябълка, рози, парченца ананас 
(ананас, захар, лимонена киселина), лимонена 
трева, кокосов чипс, цитрусови парченца, аромат, 
киви, чипс от ананас, лимонена митра

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40104 | Слънце Да Капо | Пакет 1 кг 

40023 | Облепиха и Джинджифил | Пакет 2 кг 

40194 | Шафран – Портокал | Пакет 2 кг 

40223 | Боровинки и Сметана  Пакет 2 кг 

40166 | Розова Приказка | Пакет 1 кг 

NEW 
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Овкусена смес от плодове, ройбос и 
подправки
Аромат: сладкиш, подправки, 
захаросани плодове

Състав: ройбос, рожков, парченца папая (папая, захар, 
лимонена киселина), манго, хибискус, ябълки, канела, 
моркови, семена от тиква, кориандър, мандарини, 
аромат, парченца цитрусови плодове, червено 
френско грозде.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес 
Аромат: череша 

Състав: грозде, хибискус, ябълка, шипка, улонг, листа 
от рози, червени боровинки, бял чай "Anji White" (1
%), пасифлор, естествен аромат, пъпки от роза

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от плодове 
и подправки
Аромат: подправки, карамел

Състав: грозде, шипка, червена боровинка, какаови 
ядки, канела, джинджифил, парченца карамел, 
карамфил, естествен аромат, розов пипер, 
кардамон,  екстракт от боб тонка 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес
Аромат: ябълка, розмарин

Състав: парченца ябълка, рози, бял хибискус, 
розмарин, листа от сладка къпина, естествен аромат, 
алойзия, джинджифил, розов пипер, шафран

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена плодова смес
Аромат: портокал

Състав: парченца ябълка, хибискус, рози, цвекло, 
цитрусови парченца, цитрусови кори, естествен 
аромат, парченца портокал, слънчогледови листа

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

40115 | Див Портокал | Пакет 2 кг

40170 | Уелнес | Пакет 1 кг 

40212 | Ден на Благодарността Chai | Пакет 2 кг 

40206 | Сладка Роза| Пакет 2 кг 

40025 | Сладък Пай и Тиква | Пакет 2 кг 
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Ройбос /Хънибуш

Естествено овкусена смес от ройбос и 
подправки
Аромат: подправки, кафе, карамел

Състав: ройбос, джинджифил, хънибуш, канела, 
цикория, бананов чипс, листа от сладка къпина, 
кафе на зърна, кардамон, естествен аромат, черен 
пипер, розов пипер, метличина, невен, самобайка

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: ябълка, канела

Състав: ройбос, парченца ябълка, канела, аромат

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от ройбос и 
плодове
Аромат: ябълка, лимон

Състав: ройбос*, парченца ябълка*, цитрусови 
кори*, естествен аромат

93 

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: ябълков щрудел, шамфъстък

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

 

Състав: ройбос, парченца ябълка, грозде, нарязани 

бадеми, шамфъстък, аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43265 | Ябълка и Лимон Органик | Пакет 2 кг 

43260 | Печена Ябълка | Пакет 2 кг 

43340 | Сафари чай  | Пакет 2 кг 

43284 | Ябълков Щрудел с Шам-фъстък  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: арония, ацерола

Състав: ройбос, арония, аромат, листа от къпина, 
шафран, аскорбинова киселина, асай на прах (асаи, 
малтодекстрин), ацерола на прах (ацерола, 
малтодекстрин, аскорбинова киселина (окислител)) (1%)

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от ройбос и 
плодове
Аромат: портокал

Състав: ройбос*, цитрусови кори*, хибискус*, 
естествен аромат, чаени цветчета* 

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43307 | Кървав Портокал Органик | Пакет 2 кг 

43313 | Арония и Ацерола | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от ройбос и ядки
Аромат: бадем

Състав: ройбос, естествено оцветени захарни сърчица 
(захар, бадеми, сироп от глюкоза, екстракт от 
оцветяващо растение: цвекло, концентрат от 
лимонов сок, аромат), нарязани бадеми, аромат.

Може да съдържа следи от ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос 
Аромат: манго, маракуя

Състав: ройбос, аромат, хибискус, рози, невен, 
метличина

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествена смес от ройбос и подправки
Аромат: подправки

Състав: ройбос, канела, кардамон, цитрусови 
кори, джинджифил, пипер, звездовиден анасон, 
карамфил

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: кокос, шоколад

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: кокос, шоколад

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос 
Аромат: карамел, сметана 

Състав: ройбос, парченца карамел (захар, 
кондензирано мляко, сироп от глюкоза, пълномаслено 
мляко на прах), аромат, шафран.
Може да съдържа следи от соя, глутен и ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43059 | Крем Карамел | Пакет 2 кг 

43278 | Шоколад и Кокос | Пакет 2 кг 

43077 | Масай | Пакет 2 кг 

43056 | Кейптаун | Пакет 2 кг 

43262 | Захаросани Бадеми  | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 



Ройбос  121

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: карамел, ванилия

Състав: ройбос, рожков, аромат, листа от сладка 
къпина, пукан ориз, слънчогледови листа, екстракт от 
боб тонка, парченца ванилия, амарант

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: портокал, облепиха

Състав: ройбос, облепиха, цитрусови кори, аромат, 
невен

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: лешник, карамел, ванилия

Състав: ройбос, карамелизирани лешници, рожков, 
парченца ябълка, аромат, джинджифил, канела, 
цикория, листа от сладка къпина, карамфил, 
кактусови цветчета, кардамон, котешка стъпка.

Може да съдържа следи от ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос 
Аромат: портокал, канела

Състав: ройбос, аромат, карамфил

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и билки
Аромат: копър, лайка, маточина

Състав: ройбос, мента, лайка, копър, лимонена 
трева, маточина, кардамон, корен от валериан, 
цветен прашец, цветчета от лавандула, градински 
чай

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43299 | Вечерен Чай | Пакет 2 кг 

43055 | Домашно Огнище | Пакет 2 кг 

43336 | Лешников Сладкиш | Пакет 2 кг 

43295 | Повелителят на сънищата | Пакет 2 кг 

43061 | Крем Брюле | Пакет 2 кг

No added 
flavourings 
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Традиционен южноафрикански чай, 
който се събира от диви храсти
Аромат: хънибуш

Фин, благоуханен, леко сладък. Запазва добрия си 
вкус независимо дали е поднесен топъл или студен. 
Чаят хънибуш не съдържа кофеин, което го прави 
подходящ за консумация през деня, а също и от деца.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: подправки, какао, шоколад

Състав: ройбос, какао, джинджифил, кардамон, 
канела, аромат, пипер

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43301 | Горещ Шоколад | Пакет 2 кг 

43080 | Хънибуш | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 
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Естествено овкусена смес от ройбос и 
билки
Аромат: лайка, портокал

Състав: ройбос, лайка, листа от дамяна, корен от 
валериан, маточина, розмарин, портокал, естествен 
аромат

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: портокал, шоколад

Състав: ройбос, какао, хибискус, аромат, лимонена 
трева

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от хънибуш и подправки
Аромат: шоколад

Състав: хънибуш, какаови ядки, рожков, парченца 
ябълка, парченца бяло какаово масло, шоколадови 
парченца, цикория, аромат, кафе на зърна.

Може да съдържа следи от мляко.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос
Аромат: йогурт, лимон

Състав: ройбос, аромат, лимонена трева, невен

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: ананас, манго, лимон

Състав: ройбос, аромат, цитрусови парченца, 
бананов чипс (банан, кокосово олио, захар), 
лимонови корички (лимонов сок концентрат, 
малтодекстрин, захар, модифицирано нишесте, 
дикарбонат фосфат, сгъстяващ агент - натриев 
алгинат, оцветител – рибофлавин), чипс от ананас, 
парченца манго с оризово брашно, лимонена митра, 
лимонена трева 

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43296 | Вълшебната Пустиня | Пакет 2 кг 

43074 | Лимонова Любов | Пакет 2 кг

43189 | Усмихвай се  | Пакет 2 кг 

43051 | Калахари | Пакет 2 кг 

43335 | За Спокойствие | Пакет 1 кг 



124 Ройбос

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: лешник, марципан

Състав: ройбос, бадеми, аромат, пъпки от 

роза, кокосов чипс, листа от рози.

Може да съдържа следи от ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от ройбос и плодове
Аромат: боровинки, къпини

Състав: ройбос, хвойна, къпина, листа от касис, 
листа от къпина, аромат, червени боровинки, сини 
боровинки

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос
Аромат: портокал

Състав: ройбос, цитрусови кори, аромат

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос 
Аромат: малина, ванилия 

Състав: ройбос, аромат, парченца малини

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Чист ройбос 
Аромат: ройбос

Чист ройбос от Южна Африка. Мек и приятен на вкус.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43060 | Ройбос | Пакет 2 кг 

43082 | Малина и Ванилия | Пакет 2 кг 

43064 | Портокал | Пакет 2 кг 

43317 | Северни Плодове | Пакет 2 кг 

43297 | Марципан и Ядки | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 
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Чист ройбос 
Аромат: ройбос

Чист ройбос; не натоварва стомаха; мек и интензивен 
на вкус

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: портокал, ядки и подправки

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: ройбос, кориандър, аромат, нарязани бадеми, 

цитрусови кори (5%), шамфъстък, розов пипер.

Може да съдържа следи от ядки.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос 
Аромат: ягода, сметана

Състав: ройбос, листа от къпина, аромат, 
парченца ягода

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос
Аромат: ром, трюфел

Състав: ройбос, грозде, аромат, какао

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен ройбос
Аромат: ванилия

Състав: ройбос, парченца ванилия (3%), аромат

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43062 | Ванилия | Пакет 2 кг 

43255 | Трюфели | Пакет 2 кг 

43072 | Ягода и Сметана | Пакет 1 кг 

No added 
flavourings 

43070 | Ройбос Органик | Пакет 2 кг 

43300 | Коледни Звънчета (сезонен чай) | Пакет 2 кг 
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Естествено овкусен ройбос
Аромат: ванилия

Състав: ройбос*, естествен аромат, невен*, 
бърбън ванилия* 

Овкусена смес от ройбос и подправки
Аромат: ванилия, канела

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: ройбос, аромат, канела, парченца ванилия, 
слънчогледови листа, розов пипер

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Зелен Ройбос

Овкусена смес от зелен ройбос и 
плодове
Аромат: червена боровинка, 
мандарина, сметана 

Състав: зелен ройбос, парченца ябълка, парченца 
пъпеш (пъпеш, захар, лимонена киселина), манго, 
лимонена трева, мента, аромат, парченца червени 
боровинки, парченца мандарини.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Зелен ройбос
Аромат: ройбос

Зеления ройбос се обработва по специална технология 
– растенията внимателно се захващат, клонките нежно 
се връзват на хлабав сноп, после се отрязват и се 
изсушават веднага, без да се добавя допълнително 
вода. По време на сушенето клонките трябва да се 
въртят и местят непрекъснато. Резултатът е много 
освежаващ, мек и сладък вкус.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43090 | Зелен Ройбос | Пакет 2 кг 

43068 | Червена Боровинка и Мандарина | Пакет 2 кг 

43101 | Ванилия Органик | Пакет 1 кг 

43293 | Нежна Топлина  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 
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Естествено овкусена смес от зелен 
ройбос и плодове
Аромат: морков, маточина, портокал

Състав: зелен ройбос, морков, ябълка, маточина, 
цитрусови кори, портока

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен ройбос и 
плодове
Аромат: мангостин, комбуча

Състав: зелен ройбос, паренца манго (манго, захар, 
лимонена киселина), морков, мангостин, аромат, 
рози, слънчогледови листа, екстракт от чай от 
комбуча, метличина.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусен зелен ройбос
Аромат: праскова

Състав: зелен ройбос, парченца праскова с 
оризово брашно, аромат

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен ройбос и 
боровинки
Аромат: боровинки

Състав: зелен ройбос, касис, сини боровинки, 
аромат, парченца ягоди, череши

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес от зелен ройбос и 
плодове
Аромат: карамел, сметана, облепиха

Състав: зелен ройбос, облепиха, парченца карамел 
(захар, кондензирано мляко, глюкозен сироп, 
пълномаслено мляко на прах), аромат, шафран.

6-8 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43099 | Облепиха и сметана | Пакет 2 кг 

43261 | Червени Плодове | Пакет 2 кг 

43092 | Нектар от Праскови | Пакет 2 кг 

43329 | Магическо Зелено | Пакет 2 кг 

43311 | Ал Каротта | Пакет 2 кг 
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Ароматни Смеси

Овкусена смес от билки и плодове
Аромат: къпина, касис

Състав: рози, къпини, листа от къпини, листа от касис, 
листа от глог,  глог, касис, пирен, сини боровинки, бъз, 
аромат, лопен

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от билки и плодове
Аромат: къпина, мента, касис 

Състав: лимонена трева, хибискус, лайка, мента, 
женско биле, касис, бъз, аромат, кактусови 
цветчета, джинджифил

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от 
билки и плодов
Аромат: лайка, портокал

Състав: шипка, портокалови кори, цвят от лайка
(18 %), лимонена т рева, хибискус, мент а, 
ест ест вен аромат

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от 
билки и плодове
Аромат: маточина, лимон

Състав: парченца ябълка*, лимонена трева*, 
маточина*, цитрусови резенчета*, хибискус, цитрусови 
парченца* (цитрусови кори*, лимонена киселина*, 
естествен аромат от лайм), естествен аромат, 
метличина*.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43149 | Цитрус Органик  | Пакет 1 кг 

43191 | Камило | Пакет 1 кг 

43026 | Къпина и Билки | Пакет 1 кг 

43013 | Къпина и Касис | Пакет 1 кг
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Овкусена билкова смес 
Аромат: анасон

Състав: листа от къпина, копър, лопен, маточина, 
анасоново семе, листа от живовляк,парченца 
ябълка, листа от рози,невен, аромат, бъз, божур, 
мента

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки 
и плодове
Аромат: лайка, портокал, ванилия 

Състав: листа от рози*, цитрусови кори*, лайка*, 
лимонена трева*, хибискус*, естествен аромат, 
мента*

Естествено овкусена смес от 
билки и плодове
Аромат: папая

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: парченца ябълка, цветчета от лайм, лимонена 
трева, маточина, хибискус, рози, естествен аромат

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43138 | Мадонна Органик | Пакет 1 кг 

43047 | Циклон | Пакет 1 кг 

43043 | Вечерна Звезда | Пакет 1 кг 
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Естествена смес от билки 
Аромат: билки

Състав: маточина, алойзия, ябълка, листа от къпина и 
касис, рози, лайка, градински чай, цветчета от 
лавандула, слънчогледови листа, слез, божур, невен, 
шафран, маргаритка

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Смес от билки и подправки, 
естествено овкусена с портокалов сок
Аромат: джинджифил, лимонена 
трева, портокал

Състав: парченца джинджифил (джинджифил, захар), 
лимонена терва, парченца папая (папая, захар, 
лимонена киселина (окислител)), джинджифил,листа 
от сладка къпина, парченца портокал (7%), лопен, 
самобайка.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естественa смес от билки и плодове
Аромат: бъз, мента

Състав: бъз, лимонена трева, копър, мента, 
кактусови цветчета, лопен.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки 
Аромат: джинджифил, ванилия, 
канела 

Състав: рожков, какао на зърна, цикория, канела, 
женско биле, черен пипер, карамфил, кардамон, 
естествено масло от канела, индийски орех, екстракт 
от ванилия, екстракт от дъб, екстракт от джинджифил

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки, 
плодове и подправки
Аромат: подправки

Съст ав: парченца ябълка, цвят  от  лайка, рожков, 
лист а от  коприва, канела, индийско орехче, 
джинджифил, карамфил, кардамон, звездовиден 
анасон, ест ест вен аромат

10-12 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43192 | Хербал чай | Пакет 2 кг 

43178 | Щастливият | Пакет 1 кг

43027 | Свеж Бриз | Пакет 1 кг 

43169 | Във Форма | Пакет 1 кг 

43185 | Прекрасно Чувство  | Пакет 1 кг 

No added 
flavourings 

No added 
flavourings 



Билки и Подправки 133

Естествено овкусена смес от билки и 
подправки
Аромат: канела

Състав: чай ройбос, черен чай, какаови зърна, рожков, 
джинджифил, канела, цикория, парченца 
джинджифил (захар, джинджифил), гуарана, естествен 
аромат, метличина

5 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки и 
плодове
Аромат: праскова

Състав: листа от къпина, парченца ябълка, алойзия, 
копър, парченца алое вера (гел алое вера, захар, 
лимонена киселина (окислител)), божур, лавандула, 
градински чай, естествен аромат, спирулина

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествена смес от билки и зелен чай
Аромат: анасон, копър

Състав: зелен чай (20%), копър, анасоново семе, листа 
от бреза, лимонена трева, парченца ябълка, 
кориандър, женско биле, ечемик, листа от сладка 
къпина, листа от коприва, репей, корен от глухарче, 
слънчоглед

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествено овкусена билкова смес 
 Аромат: мента и евкалипт

Състав: лимонена трева, евкалиптови листа, мента, 
женско биле, исоп, метличина, естествен ментов 
аромат

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естественa смес от билки и плодове
Аромат: облепиха

Състав: парченца ябълка, рози, листа от къпина, листа 
от касис, алойзия, маточина, облепиха, парченца 
ананас (ананас, захар, лимонена киселина), парченца 
червен портокал, хибискус, лимонена трева, парченца 
ябълка, слънчогледови листа, невен, шафран.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43135 | Сочна Облепиха | Пакет 1 кг 

43183 | За Освежаване | Пакет 1 кг

43181 | За Пречистване | Пакет 1 кг 

43179 | За Красота | Пакет 1 кг 

43180 | За Пробуждане | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 

No added 
flavourings 
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Естествено овкусена смес от 
подправки и плодове
Аромат: подправки, мандарина, 
канела

Състав: ябълка, джинджифил, копър, анасон, 
лимонена трева, канела, мандарина, кориандър, 
женско биле, цит русови резени, ест ест вен аромат , 
шафран, ечемик, лют а чушка, амарант , невен

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки 
Аромат: бергамот, лайм, лимон

Състав: лимонена трева, алойзия, цветчета от лайм, 
естествен цитрусов аромат, цитрусови кори, 
слънчогледови листа, невен, масло от лайм

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от 
подправки и плодове
Аромат: джинджифил, мандарина, канела 

Състав: джинджифил, ябълка, цитрусови резени (11 
%), канела, коприва, ечемик, карамфил, куркума, 
морковени пръчици, облепиха, естествен аромат, 
шафран, индийско орехче

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

43199 | Mandarin Drøm | Пакет 2 кг 

43168 | Вълшебен Пунш | Пакет 1 кг 

43193 | Луз де Луна чай  | Пакет 2 кг 

NEW 
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Естествена смес от билки и плодове
Аромат: лимонена трева, мента, 
лимонена митра

Състав: пипер*, хибискус*, лимонена митра*, 
лимонена трева*

Естествено овкусена смес от билки и 
плодове
Аромат: грейпфрут

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: лимонена трева, хибискус, пипер, естествен 
аромат

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки и 
плодове
Аромат: ванилия

Състав: лимонена трева, ябълка, цвят от лайм, 
парченца ананас (ананас, захар, лимонена 
киселина), хибискус, коприва, цикория, естествен 
аромат, роза, божур (1 %), лавандулови цветчета

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Естествена смес от подправки и билки 
Аромат: джинджифил, лимонена трева

Състав: джинджифил*, парченца ябълка*, лимонена 
трева*, женско биле*, невен*, метличина*, шафран*

Естествена смес от подправки и 
билки
Аромат: канела, куркума

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Съст ав: г лухарче, женско биле, джинджифил, рожков, 
цикория, куркума (11 %), ест ест вен аромат .

Съдържа женско биле - да се избягва прекомерната 
консумация при високо кръвно налягане.

8-10 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

No added 
flavourings 

43184 | Свежи Билки Органик | Пакет 1 кг 

43188 | Божур | Пакет 1 кг 

No added 
flavourings 

43037 | Утринна Роса Органик | Пакет 1 кг 

NEW 

43041 | Утринна Звезда | Пакет 1 кг 

43196 | Силни корени | Пакет 2 кг 
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Овкусена смес от билки и подправки
Аромат: ванилия, канела, захаросани 
плодове

Състав: парченца ябълка, маточина, зелен ройбос, 
пипер, лайка, рожков, канела, рози, аромат, анасон, 
цитрусови кори, екстракт от ванилия

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от билки и плодове
Аромат: праскова

Състав: парченца ябълка, парченца праскова с 
оризово брашно, цитрусови кори, пипер, маточина, 
хмел, цветчета от лавандула, корен от валериан, 
аромат, чаени цветчета, метличина

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Natural blend of herbs and fruits 

Flavour: Lemon grass, Lemon myrtle, 
Lemon verbena 

• A real eyecatcher

• Classic, popular for years

• Also as iced tea a real treat

Ingredients: Apple bits, citrus slices, lemon verbena, 
lemon grass, marigold petals, lemon myrtle 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествена смес от билки и плодове
Аромат: лимонена трева, лимонена 
митра, алойзия

Състав: парченца ябълка, цитрусови парченца, 
лимонена трева, лимонена митра, алойзия, невен

Естествена смес от билки и подправки
Аромат: анасон

Състав: звездовиден анасон, женско биле, мента, 
хвойна, орехче, листа от къпина.

Да се има предвид, че съдържа женско биле – 
избягвайте консумация, ако имате високо кръвно 
налягане.

100°C flavourings 8-10 min 1 чаена лъжица с връх 

43177 | Звезден Микс | Пакет 1 кг

No added 
flavourings 

43142 | Греяно Вино  (сезонен чай) | Пакет 2 кг 

43034 | Източник на Късмет | Пакет 1 кг 

43136 | Тишина | Пакет 1 кг 

43146 | Нежни Моменти | Пакет 1 кг 

No added 
flavourings 

No added 
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Овкусена смес от билки и плодове
Аромат: ягода, мента

Състав: парченца ябълка, боб, коприва, листа от 
къпина, листа от касис, мента, парченца ягода, 
аромат.

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от 
билки и плодове
Аромат: ананас, манго, папая

Състав: листа от боровинки и касис, ананас, ябълка, 
папая, парченца бял боб, естествен аромат, рожков, 
листа от сладка къпина, шафран 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от 
подправки и зелен чай
Аромат: подправки, канела

Състав: копър*, джинджифил*, зелен чай*, ечемик*, 
женско биле*, рози*, канела*, анасон*, черен пипер*, 
шафран*, карамфил*, естествен аромат.

Да се има предвид, че съдържа женско биле – 
избягвайте консумация, ако имате високо кръвно 
налягане.

Естествено овкусена смес от 
билки и плодове
Аромат: череша

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Състав: хибискус, рози, канела, листа от къпина, 
мента, маточина, естествен аромат, цветчета от лайм, 
шафран

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Овкусена смес от билки и подправки
Аромат: сладкиши, канела 

Състав: хънибуш, грозде, маточина, джинджифил, 
канела, листа от сладка къпина, цикория, аромат, 
кардамон, метличина, невен, карамфил 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

43198 | Svenska Kanelbullar | Пакет 1 кг 

43182 | Слънчев Поздрав Органик  | Пакет 2 кг 

43190 | Летен Пунш | Пакет 1 кг

43144 | Ягоди и Мента | Пакет 1 кг 

NEW 

43012 | Залез | Пакет 1 кг 
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Естествена смес от билки и плодове
Аромат: копър, мента, канела

Състав: чай хънибуш, копър, парченца ябълка, 
цитрусови кори, канела, зелено мате, мента, слюпки 
от бял боб, слънчогледови листа

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествено овкусена смес от билки и 
плодове
Аромат: мандарина

Състав: парченца ябълка, маточина, листа от къпина, 
рози, хибискус, лимонена трева, цитрусови кори, листа 
от маслина, мента, естествен аромат, бяла акация, 
парченца мандарина (мандарина, тръстикова захар, 
лимонена киселина), шафран

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Естествена смес от билки и плодове
Аромат: лавандула, лимонена 
трева, маточина

Състав: джинджифил, парченца папая (папая, захар, 
лимонена киселина (окислител)), парченца ананас 
(ананас, захар, лимонена киселина), лимонена трева, 
бял равнец, шапиче, полски хвощ, парченца алое вера 
(гел алое вера, захар, лимонена киселина (окислител)), 
коприва, маточина, маргаритка, роза, цветчета от 
лавандула, червена боровинка, метличина.

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

Мате &  Лапачо 

Зелено мате
Аромат: мате

От векове зеленото мате е широко разпространено в 
много от страните в Южна Америка. Традиционно чаят 
мате се консумира със сламка (бомбила) от плитка 
кратуна (калабаса). Този чай е характерен със своя 
земен аромат

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43021 | Зелено Мате| Пакет 1 кг

43170 | Женска Сила | Пакет 1 кг 

43187 | Мандарини и Билки  | Пакет 1 кг 

43133 | Сладост | Пакет 2 кг 

No added 
flavourings 

No added 
flavourings 

No added 
flavourings 
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Лапачо
Аромат: лапачо

„Лапачо“ е разговорното име на няколко вида 
дървета от Централна и Южна Америка. Екстрактът 
от дървото е бил използван още от инките, а по-
късно и от местните жители на Перу, Боливия и 
Парагвай за медицински цели или просто за 
удоволствие. Този чай е познат основно с плътния 
си тръпчив вкус с дървесен привкус. 
Приготвяне: Две пълни чаени лъжици се слагат в 1 
литър студена вода. Вари се за около 5 минути и 
после се запарва за 15-20 минути..

15-20 min 100°C 

Естествена смес от мате и билки 
Аромат: мента, женско биле, канела 

Състав: зелено мате, цитрусови кори, канела, цикория, 
женско биле, пипер, рози.

Да се има предвид, че съдържа женско биле – 
избягвайте консумация, ако имате високо кръвно 
налягане.

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Овкусена смес с мате 
Аромат: маракуя, портокал

Състав: зелено мате, лимонена трева 

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43019 | Изгрев | Пакет 1 кг 

43162 | Мате Мароко | Пакет 1 кг 

43050 | Лапачо | Пакет 1 кг 

No added 
flavourings 

No added 
flavourings 
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Овкусена смес от мате и плодове
Аромат: мангостин

Състав: зелено мате, парченца ананас (ананас, 
захар, лимонена киселина (окислител)), парченца 
манго (манго, захар, лимонена киселина), 
мангостин, цитрусови кори, аромат, слънчогледови 
листа

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

Селекция Билки

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43207 | Сладък Копър Органик, цели семена | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43103 | Лайка | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43105 | М ат очина, нарязан | Пакет 0.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43163 | Сладко Мате | Пакет 2 кг 
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8-10 min 1 равна чаена лъжица 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

8-10 min 1-2 чаени лъжици с връх 100°C 

43119 | Лимонена Трева, нарязан | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43208 | Мурсалски Чай Органик | Пакет 0.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43107 | Джинджифил, нарязан | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43003 | Хибискус | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

43112 | Коприва, нарязан | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

8-10 min 1 чаена лъжица с връх 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43108 | Лютива Мент а, цели лист а | Пакет 0.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43109 | Лютива Мент а, нарязан | Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43110 | Лимонова Върбинка, нарязан | Пакет 0.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

8-10 min 2 чаени лъжици с връх 100°C 

43005 | Мента, Нарязани Листа Органик| Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43004 | Мента, Нарязани Листа| Пакет 1 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43002 | Дива Роза | Пакет 2 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ

43106 | Мента, Цели листа | Пакет 0.5 кг - ПРИ ЗАПИТВАНЕ
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