IMBRYK HERBATY ORGANICZNE OFERTA
Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować nasze herbaty, które doskonale
wpiszą się w kanon herbaciany waszych restauracji. Prezentujemy starannie
wyselekcjonowaną gamę herbat organicznych, tzn. uprawianych w warunkach przyjaznych
środowisku. W procesie produkcji nie używa się sztucznych nawozów, pestycydów, ani
szkodliwych konserwantów. W efekcie możemy Państwu zaproponować najwyższej jakości
herbaty z ekologicznych upraw z najczystszych zakątków świata.

1. China Jasmine Mao Jian Organic Bio
China Jasmine Mao Jian Organic Bio to wysokiej jakości chińska herbata organiczna. Liście zielonej
herbaty są poddawane długotrwałemu procesowi aromatyzowania naturalnym jaśminem, stąd jej
bogaty aromat i delikatny smak. Idealna propozycja dla miłośników herbat z kwiatowym posmakiem.
2. Darjeeling SFTGFOPI Oaks Organic Bio
Darjeeling SFTGFOPI Oaks Organic Bio to herbata z plantacji herbaty Oaks, która znajduje się na
wysokości 1600 m nad poziomem morza, blisko miasta Kurseong. Uprawia się tam tylko chińskie
krzewy herbaciane. Napar ma jasnozłoty kolor i urzekający, miodowy zapach.
3. Gunpowder Special Organic
Gunpowder Special Organic to chińska zielona herbata z prowincji Guangxi o liściach zwiniętych w kulki,
stąd nazwa (proch strzelniczy). Ma wyrazisty, lekko cierpki smak. Z uwagi na wysoką zawartość kofeiny
może działać pobudzająco, ma korzystny wpływ na przewód pokarmowy, pomaga zapobiegać
osteoporozie i próchnicy zębów.
4. Japan Kabusecha Baisen Organic
Japan Kabusecha Baisen Organic to japońska herbata organiczna o liściach w kształcie ciemnozielonych
igiełek. Złotożółty napar ma przyjemny, a zarazem orzeźwiający smak, z wyczuwalną nutą orzecha
włoskiego. Herbata najwyższej jakości, podczas jej zbiorów zrywane są jedynie najświeższe listki.
5. Japan Sencha Genji Organic
Japan Sencha Genji Organic to japońska herbata organiczna najwyższej jakości. Jej liście mają regularny
kształt, są lekko zwinięte. Po zaparzeniu powstaje przejrzysty napar o szmaragdowej barwie i
harmonijnym smaku. Wyczuwalne nuty mleka i orzechów.
6. Korea Sencha Jeoncha Organic
Korea Sencha Jeoncha Organic to zielona herbata uprawiana na bogatych, wulkanicznych glebach
wyspy Jeju u wybrzeży Korei Południowej. Napar ma żółto-zielony kolor i łagodny, słodkawy smak.
Zachwyca kwiatowym aromatem.
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7. Organic Japan Gyokuro Yutaka
Organic Japan Gyokuro Yutaka to szlachetna zielona herbata z Japonii, produkowana ze starannie
wyselekcjonowanych młodych liści. Liście są wielokrotnie zwijane, dzięki czemu uzyskują kształt
cienkich, zielonych igieł. Napar ma piękny szmaragdowy kolor, jego smak jest świeży z wyczuwalną
kwiatową nutą. Herbata doskonale nadaje się na wyjątkowe okazje. Gyokuro (po japońsku, oznacza
„Szlachetne Krople Rosy”) to herbata najwyższej jakości, uważana za najlepszą zieloną herbatę na
świecie.
8. Rooibos Green
Nie jest herbatą, a właściwie ziołowym naparem przygotowywanym z liści czerwonokrzewu
uprawianego w Republice Południowej Afryki. Zielony rooibos nie jest poddany tradycyjnej
fermentacji dzięki czemu jest bogatszy w przeciwutleniacze niż czerwony rooibos.
9. Rooibos Organic
Nie jest herbatą, a właściwie ziołowym naparem przygotowywanym z liści czerwonokrzewu
uprawianego w Republice Południowej Afryki. Dojrzałe liście są suszone i następnie cięte na niewielkie,
ok. 2-milimetrowe kawałki. Po zaparzeniu uzyskuje się napój o miodowym smaku bez wyczuwalnej
goryczy, tak charakterystycznej dla niemal wszystkich odmian herbaty. Jest całkowicie pozbawiony
kofeiny, dlatego mogą go pić także kobiety w ciąży i dzieci.

Wybierając nasze herbaty otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości. W naszej ofercie znajdują się
szlachetne herbaty z najróżniejszych zakątków świata, a każda z nich ma swój niepowtarzalny smak i aromat.
Walory tych mieszanek docenią zarówno wytrawni smakosze herbaty, jak i wszyscy, którzy zamiast małej
czarnej wolą filiżankę aromatycznej Senchy, Darjeelinga, czy Earl Greya. Zapraszamy do współpracy.
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