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Wigilijny Zestaw Herbat
Świątecznych 4x50g EZ
Cena

50,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Skromny a zarazem elegancki zestaw wybranych herbat o świątecznym aromacie. Całość to cztery opakowania gustownych
torebek zapakowane do kartonika z tektury falistej. Zawartość widoczna przez okienko w kształcie choinki.
Gdy brak Ci pomysłu na prezent dla najbliższych, to te herbaty będą idealnym rozwiązaniem. Opakowanie z dołączoną
czerwoną kokardą stanowi wytworny upominek a zestaw oczaruje obdarowaną osobę, na długo pozostawiając magiczny
zapach Świąt.
Zestaw zawiera 4 opakowania herbat po 50g każda (Świąteczna Gwiazdka, Królewna Śnieżka, Goździki w
Pomarańczy, White Christmas)
Pełen opis, wraz ze składem i wymienionymi alergenami poniżej.

ŚWIĄTECZNA GWIAZDKA
Typowo świąteczna pozycja, która powinna znaleźć się na wigilijnym stole każdego miłośnika zielonych herbat. W zapachu
bardziej przypomina herbaty owocowe niż zielone. W smaku delikatnie korzenna, z wyczuwalną przyjemną ostrością na
podniebieniu. Idealna jako nietuzinkowy prezent pod choinkę.
Smak: Przyjemny, owocowo migdałowy, delikatnie ostry.
Aromat: Owocowo kwiatowy z nutą goździka.
Sposób Parzenia:
Na 1 filiżankę (150ml.) należy wykorzystać 1 łyżeczkę suszu. Woda o temperaturze 75-80 stopni Celsjusza, a czas
potrzebny do przygotowania naparu to 2,5-3 minuty. Można zaparzać 3 razy.
Składniki:
Zielona herbata liściasta Ceylon OPA, MIGDAŁY, skórka pomarańczy, goździki, płatki róży, liść maliny, aromat.
Masa Netto:
50g
Kraj produkcji:
Polska
Kraj pochodzenia herbaty:
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Sri Lanka

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
Większość herbat tego typu to delikatne owocowe mieszanki z przewidywalnym aromatem. Ta pozycja do nich nie należy. Nie
dość że urzeka swoim wyglądem (cukrowe płatki śniegu) to zaskakuje wyraźnym zapachem migdałów z przyprawami
korzennymi oraz oczarowuje smakiem, lekko kwaskowym z pikantną nutą. Świetna na gorąco jaki na zimno, z cukrem lub bez.
Polecam.
Sposób Parzenia:
1 łyżeczkę suszu zalewamy 1 filiżanką (150 ml.) wrzątku i parzymy pod przykryciem do 10 minut, dla mocniejszego
smaku należy dodać więcej suszu.
Składniki:
Hibiskus, cukrowe dekoracje (cukier, mąka ryżowa, olej ryżowy, skrobia ziemniaczana, aromat), skórka róży, jabłko,
Migdały, żurawina kandyzowana (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), cynamon, skórka pomarańczy,
nagietek, aromat. (kompozycja owoców 49%)
Masa Netto:
50g
Kraj pochodzenia herbaty:
Polska

GOŹDZIKI W POMARAŃCZY
Herbata owocowa na bazie hibiskusa z dodatkiem skórki róży, skórki pomarańczy, żurawiny, goździków, truskawki
liofilizowanej i aromatu. Jest herbatą typowo rozgrzewającą na chłodne dni.
Kolor: Ciemno rubinowy, klarowny.
Smak i aromat: Wyraźnie owocowy, lekko kwaskowaty i delikatnie pikantny z nutą pomarańczy i goździka.
Sposób Parzenia:
1 łyżeczkę suszu zalewamy 1 filiżanką (150 ml.) wrzątku i parzymy pod przykryciem do 10 minut.
Składniki:
Hibiskus, skórka róży, skórka pomarańczy, żurawina, goździk, truskawka liofilizowana, aromat. (kompozycja owoców
45%)
Masa Netto:
50g
Kraj pochodzenia:
Polska.

WHITE CHRISTMAS
Typowo świąteczna pozycja, która powinna znaleźć się na wigilijnym stole każdego miłośnika zielonych herbat. Dzięki
dekoracjom w postaci białych gwiazdek, jest równie przyjemna dla oka jak i dla podniebienia. W smaku delikatnie słodka o
przyjemnym korzennym zapachu. Idealna jako nietuzinkowy prezent pod choinkę.
Smak: Delikatny, korzenny, delikatnie słodki,
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Aromat: Goździk i migdał z nutą cytrusową.
Sposób Parzenia:
Na 1 filiżankę (150ml.) należy wykorzystać 1 łyżeczkę suszu. Woda o temperaturze 75-80 stopni Celsjusza, a czas
potrzebny do przygotowania naparu to 2,5-3 minuty. Można zaparzać 3 razy.
Składniki:
Zielona herbata liściasta, dekoracje cukrowe (cukier, mąka ryżowa, olej ryżowy, skrobia ziemniaczana, aromat), anyż,
skórka pomarańczy, cynamon, jabłko, żurawina kandyz (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), goździk,
aromat.
Masa Netto:
50g
Kraj produkcji:
Polska
Kraj pochodzenia herbaty:
Chiny
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