
HERBATY PORCJOWANE
W PAPIEROWYCH SASZETKACH
Na konferencje, śniadania i do stref 
samoobsługowych wymagany jest duży
i znakomity wybór herbat. Nasze herbaty 
ekspresowe mają indywidualne opakowania 
papierowe, są praktyczne i higieniczne oraz 
utrzymują świeży aromat herbaty. Zgodnie
z naszą filozofią „HERBATA EILLES TEE spełni 
najwyższe oczekiwania”, oferujemy najwyższej 
jakości herbaty ekspresowe dla ekspertów i dla 
smakoszy. Klasyczny miłośnik herbaty jest 
jednak dość konserwatywny i woli jej 
tradycyjne rodzaje. Herbata jest w modzie, 

HERBATY CZARNE I ZIELONE
DARJEELING ROYAL – HERBATA KLASYCZNA
Najwyższej jakości herbata z podnóża Himalajów. Gładki i łagodny smak oraz jasnożółty kolor w filiżance.
Czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 415037:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

ENGLISH SELECT CEYLON – HERBATA KLASYCZNA 
Herbata z terenów górskich ze Sri Lanki. Energiczna i aromatyczna o złotobrązowym kolorze w filiżance – 
doskonała o każdej porze dnia.
Czas parzenia: 2-4 min.

Art. nr 415036:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

MIESZANKA INDIAN HIGHLAND, EKOLOGICZNA i FAIRTRADE
Herbata ekologiczna z herbacianych ogrodów Indii – niezwykle aromatyczna, o złotym 
kolorze w filiżance. Z certyfikatem FAIR TRADE!
Czas parzenia: 3-4 min.

Art. nr 405100:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

ENGLISH BREAKFAST, EKOLOGICZNA i FAIRTRADE
Klasyka gatunku – odżywcza mieszanka czarnych herbat, którą można delektować się
w postaci czystej, z mlekiem i/lub cukrem.
Czas parzenia: 3-4 min.

Art. nr 405099:  8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

ASSAM SPECIAL – HERBATA KLASYCZNA  
Najmocniejsza herbata z północnych Indii. Charakterystyczny słodowy aromat
i ciemnobrązowy kolor. Herbata, która znakomicie komponuje się z mlekiem i cukrem.
Czas parzenia: 3-4 min.

Art. nr 4026:  8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

HERBATA ZIELONA AZJA SUPERIOR – HERBATA KLASYCZNA  
Z Azji Środkowej, o delikatnie słodkiej i cierpkiej nucie oraz jasnożółtym kolorze w filiżance. 
Czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 405094:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

HERBATA ZIELONA Z CYTRYNĄ I IMBIREM, EKOLOGICZNA i FAIRTRADE¹ 
Herbata zielona w połączeniu z orzeźwiającą cytryną i pikantnym imbirem.
Czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 405099:   8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie

SŁOŃCE AZJI – HERBATA SPECJALNA ¹
Delikatna herbata zielona o owocowo-świeżym aromacie cytrusowym. Azjatycko uwodzi 
wszystkie zmysły!
Czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 415094:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo = porcji na szklankę w kartonie
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szczególnie wśród osób młodych, nowoczesnych i innowacyjnych, które wybierają 
produkty o cechach ekologicznych i wellness. Spełniając oba te wymagania oferujemy 
fascynującą i zróżnicowaną gamę herbat, HERBATĘ linii CLASSIC, HERBATĘ linii SPECJAL,
a także herbaty z certyfikatem sprawiedliwego handlu (Fairtrade). Klienci zagraniczni mają 
również łatwy dostęp do swoich ulubionych herbat, ponieważ nasze opakowania 
zawierają informacje i instrukcje w 9 językach. Świadomi ochrony środowiska 
zrezygnowaliśmy z metalowych spinaczy. W efekcie oferujemy pełną przyjemność:
od rośliny, aż do filiżanki! 



ww

HERBATA JAŚMINOWA – HERBATA SPECJALNA
Herbata zielona najwyższej jakości w połączeniu z niezwykle 
aromatycznymi kwiatami jaśminu: wyrafinowana przyjemność.
Czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 405090:  8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo
              = porcji na szklankę w kartonie

EARL GREY – HERBATA KLASYCZNA ¹
Najlepsza mieszanka czarnych herbat, delikatnie aromatyzowana 
zapachem bergamotki – klasyczny wybór!
Czas parzenia: 3-4 min.

Art. nr 4028:    8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo 
= porcji na szklankę w kartonie

ZIMOWE MARZENIE – HERBATA SPECJALNA ¹
Harmonijna mieszanka czarnej herbaty z kawałkami cynamonu, skórką
z pomarańczy i uwodzicielskim korzennym aromatem. Herbata sezonowa 
od września do marca.
Czas parzenia: 3-4 min.

Aromatyzowana herbata czarna o kuszącym owocowym 
smaku owoców leśnych.
Czas parzenia: 3-4 min.

Art. nr 405098:  8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo
= porcji na szklankę w kartonie

YOGI TEA® BLACK CHAI, EKOLOGICZNA 
Pikantna ajurwedyjska mieszanka czarnej herbaty i egzotycznych przypraw: 
cynamonu, anyżu, imbiru, czarnego pieprzu i goździków. Z odrobiną mleka 
i cukru/miodu można rozsmakować się w oryginalnym ceremoniale herbacianym.
Czas parzenia: 3-10 min.

Art. nr 4030: 8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo 
= porcji na szklankę w kartonie

NAPARY OWOCOWE – NATURALNE
LUB AROMATYZOWANE
OWOC DZIKIEJ RÓŻY Z HIBISKUSEM – HERBATA KLASYCZNA        
Pełny, naturalny smak. Owocowy i aromatyczny.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415000:  8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

OWOCE NATURY – HERBATA KLASYCZNA
Starannie skomponowana naturalna mieszanka owoców – smakowita i owocowa.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415017:  8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

OWOCE LATA – HERBATA SPECJALNA ¹
Wspaniała mieszanka owoców o smaku letnich truskawek i malin.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415032:  8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

OWOCE JABŁONI – HERBATA SPECJALNA ¹
Owocowy i świeży smak. Pyszna na gorąco i na zimno!
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415034:  8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

VITA ORANGE – HERBATA SPECJALNA ¹
Kwaskowata mieszanka owoców o smaku pomarańczy i 10 niezbędnych witamin. 
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr  415062:  8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
                                   = porcji na szklankę w kartonie

CZARNA PORZECZKA – ŻURAWINA, EKOLOGICZNA I FAIRTRADE ¹
Odżywcza mieszanka herbat owocowych uszlachetniona różnorodnymi 
aromatami: lekko kwaśną żurawiną i słodko-aromatyczną czarną porzeczką. 
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405095:      8 x 25 porcji po 2,5 g pakowanych pojedynczo
= porcji na szklankę w kartonie
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NAPARY ZIOŁOWE – NATURALNE
LUB AROMATYZOWANE
ROOIBOS WANILIA – HERBATA SPECJALNA ¹
Południowoafrykański rooibos z delikatnym aromatem waniliowym – 
modny napój wellness bez kofeiny.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415055:  8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

ROOIBOS CYTRYNOWA ŚWIEŻOŚĆ – HERBATA SPECJALNA ¹
Rooibos z trawą cytrynową i świeżym aromatem cytryny: przyjemna 
ochłoda, szczególnie w gorące letnie miesiące.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415093:  8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

ROOIBOS TRUSKAWKA-MIĘTA, EKOLOGICZNA I FAIRTRADE ¹ 
Południowoafrykański rooibos o letnim smaku 
truskawkowo-miętowym. Słońce Afryki i orzeźwiający 
owocowy melanż.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405096:  8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
= porcji na szklankę w kartonie

RUMIANEK – HERBATA KLASYCZNA
Drobno krojony suszony kwiat rumianku. Przyjemna ulga.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415024:  8 x 25 porcji po 1,25 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

MIĘTA PIEPRZOWA – HERBATA KLASYCZNA
Drobno krojone wyselekcjonowane liście mięty pieprzowej – pyszne i orzeźwiające!
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415031:  8 x 25 porcji po 1,75 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

ZIOŁOWY OGRÓD – HERBATA SPECJALNA
Starannie dobrana mieszanka orzeźwiających ziół, m.in. trawy cytrynowej, 
mięty nana, rooibosa i lukrecji o słodkim i pikantnym smaku.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415048:  8 x 25 porcji po 1,7 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

KOPER WŁOSKI–ANYŻ–KMINEK – HERBATA KLASYCZNA  
Pochodzące z nasion olejki eteryczne są bardzo aromatyczne i można je 
stosować jako dobrze znany lek domowy.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415026:  8 x 25 porcji po 1,75 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

AYURVITAL RELAKS – HERBATA SPECJALNA
Harmonijna i przyjemna, ostra ziołowa mieszanka korzenna z kilkoma 
składnikami z kuchni ajurwedyjskiej.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 415035:  8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
                                  = porcji na szklankę w kartonie

YOGI TEA® KLASYCZNY CYNAMON, EKOLOGICZNA
Siła i ciepło orientu – pikantność, słodycz i inspiracja. Skosztuj naparu
z ajurwedyjskich przypraw: cynamonu, kardamonu, imbiru, goździków
i pieprzu z odrobiną mleka i cukru/miodu.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 4031:        8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
                                 = porcji na szklankę w kartonie

YOGI TEA® PROMIENNY NASTRÓJ, EKOLOGICZNA
Pierwszym krokiem do pozytywnego stanu ducha jest radosny spokój. 
Ajurwedyjski napar z ziół i przypraw z chmielem, lawendą, anyżem, 
cynamonem i kardamonem – mieszanka tryskająca energią.
Czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 4032: 8 x 25 porcji po 2,0 g pakowanych pojedynczo
= porcji na szklankę w kartonie
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AKCESORIA
AKRYLOWY STOJAK NA 
HERBATĘ
na 5 rodzajów herbaty ekspresowej
Art. nr: 6672

STOJAK AKRYLOWY
na 6 rodzajów herbaty 
ekspresowej
Art. nr: 6666
ZESTAW PREZENTACYJNY
W DREWNIE
na 6 rodzajów herbaty ekspresowej
Art. nr: 6574, buk
Art. nr: 65741, wenge
(bez ilustracji) 

ZESTAW PREZENTACYJNY W DREWNIE
na 8 rodzajów herbaty ekspresowej
Art. nr: 66281, wenge

ZESTAW PREZENTACYJNY W DREWNIE
na 15 rodzajów herbaty ekspresowej
Art. nr: 6629, buk (bez ilustracji)
Art. nr: 66291, wenge (bez ilustracji)

MODUŁ DODATKOWY 
na 5 rodzajów herbaty ekspresowej do 
drewnianego pudełka chroniącego aromat
Art. nr: 6567, buk (bez ilustracji)
Art. nr: 65671, wenge (bez ilustracji)

HERBATA CZARNA OWOCE LEŚNE, EKOLOGICZNA I FAIRTRADE ¹

Art. nr 415079:     8 x 25 porcji po 1,5 g pakowanych pojedynczo
                                   = porcji na szklankę w kartonie


