
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam 
BOP*, μαύρο τσάι Κεϋλάνης* BOP*, μαύρο τσάι Κεϋλάνης* 

2 g 200ml 3-5

λ 
cap-100

Γεύση τριαντάφυλλο-μένταΓεύση τριαντάφυλλο-μέντα
 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας 

Sencha*, μέντα*, πράσινο τσάι Κίνας Sencha*, μέντα*, πράσινο τσάι Κίνας 
Gunpowder*, λευκό τσάι Pai Mu Gunpowder*, λευκό τσάι Pai Mu 

Tan*, πράσινο τσάι Darjeeling OP*, Tan*, πράσινο τσάι Darjeeling OP*, 
jasmine Κίνας Dragon Pearls*, ροζέ jasmine Κίνας Dragon Pearls*, ροζέ 
πιπέρι*, πέταλα τριαντάφυλλου* , πιπέρι*, πέταλα τριαντάφυλλου* , 

φυσικές αρωματικές ύλες φυσικές αρωματικές ύλες 

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-70-80

Γεύση ξηροί καρποί-σοκολάταΓεύση ξηροί καρποί-σοκολάτα
πράσινο τσάι China Sencha, πράσινο τσάι China Sencha, 

πράσινο τσάι Houjicha, κανέλα, πράσινο τσάι Houjicha, κανέλα, 
πιπερόριζα, φυσικές αρωματικές πιπερόριζα, φυσικές αρωματικές 

ύλες, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ,ΚΑΡΥΔΙ, ύλες, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ,ΚΑΡΥΔΙ, 
ινδοκάρυδο, bourbon βανίλιαινδοκάρυδο, bourbon βανίλια

2 g 200ml 2-4

λ 
cap-75-80

Γεύση κόκκινα φρούταΓεύση κόκκινα φρούτα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam, 

φύλλα βατόμουρου, φυσικές φύλλα βατόμουρου, φυσικές 
αρωματικές ύλες, λουίζα, σταφύλι, αρωματικές ύλες, λουίζα, σταφύλι, 
σαμπούκος, σμέουρα, βατόμουρα, σαμπούκος, σμέουρα, βατόμουρα, 
φράουλα, μαύρο φραγκοστάφυλο, φράουλα, μαύρο φραγκοστάφυλο, 

κόκκινο φραγκοστάφυλοκόκκινο φραγκοστάφυλο

2 g 200ml 3-6

λ 
cap-100

Γεύση περγαμόντο.Γεύση περγαμόντο.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam*, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μαύρο τσάι Assam*, 

φύσικές αρωματικές ύλες*, κυανή φύσικές αρωματικές ύλες*, κυανή 
κενταύρια* κενταύρια* 

2 g 200ml 3-5

λ 
cap-100

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας 
Gunpowder*Gunpowder*

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-80

Γεύση μανταρίνι-γκρέιπφρουτΓεύση μανταρίνι-γκρέιπφρουτ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας 
Sencha*, καλέντουλα*, φυσικές Sencha*, καλέντουλα*, φυσικές 

αρωματικές ύλες, φλούδα αρωματικές ύλες, φλούδα 
πορτοκαλιού*, μελισσόχορτο*, πορτοκαλιού*, μελισσόχορτο*, 

λουίζα*, μανταρίνι*, λουλούδι του λουίζα*, μανταρίνι*, λουλούδι του 
πάθους*,πράσινο τσάι γιασεμί Κίνας πάθους*,πράσινο τσάι γιασεμί Κίνας 
Dragon Pearls*, μάνγκο*, άνθη λάιμ*Dragon Pearls*, μάνγκο*, άνθη λάιμ*

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-75-80

classic

S E R V I N G              G U I D ES E R V I N G              G U I D E

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 11 κουταλάκι του γλυκού κουταλάκι του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 11 κουταλάκι του γλυκού κουταλάκι του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 22 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 11 κουταλάκι του γλυκού κουταλάκι του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 1,51,5 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 22 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 1,51,5 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού



Γεύση πιπερόριζα-πορτοκάλιΓεύση πιπερόριζα-πορτοκάλι
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας 
Sencha*, πιπερόριζα*,  φλούδα Sencha*, πιπερόριζα*,  φλούδα 

πορτοκαλιού* , φυσικές αρωματικές πορτοκαλιού* , φυσικές αρωματικές 
ύλες, καλέντουλα*ύλες, καλέντουλα*

2 g 200ml 2-370-80

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κανέλα*, πιπερόριζα*, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κανέλα*, πιπερόριζα*, 
γλυκάνισος*, αστεροειδής γλυκάνισος*, αστεροειδής 

γλυκάνισος*, φλούδες κακάο*, γλυκάνισος*, φλούδες κακάο*, 
μαύρο τσάι Darjeeling second μαύρο τσάι Darjeeling second 
flush*, φλούδες πορτοκαλιού*, flush*, φλούδες πορτοκαλιού*, 

κάρδαμο*, γαρίφαλο*, κάρδαμο*, κάρδαμο*, γαρίφαλο*, κάρδαμο*, 
ροδοπέταλα*, γκουαράνα*, τσίλι *ροδοπέταλα*, γκουαράνα*, τσίλι *

  

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-100

Γεύση βιολέτα-σμέουροΓεύση βιολέτα-σμέουρο
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πράσινο τσάι Κίνας 

Sencha*, λευκό τσάι Pai Mu Sencha*, λευκό τσάι Pai Mu 
Tan*, φυσικές αρωματικές ύλες, Tan*, φυσικές αρωματικές ύλες, 

λευκό τσάι Κίνας White Monkey*, λευκό τσάι Κίνας White Monkey*, 
σμέουρα*, μολόχα*σμέουρα*, μολόχα*

2 g 200ml 2-4

λ 
cap-75-80

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: γλυκάνισος*, άνθη ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: γλυκάνισος*, άνθη 
λάιμ*, μέντα*, κυνόροδο*, λάιμ*, μέντα*, κυνόροδο*, 

γλυκόριζας*, θυμάρι*, ευκάλυπτος*, γλυκόριζας*, θυμάρι*, ευκάλυπτος*, 
δυόσμος*, αστεροειδής δυόσμος*, αστεροειδής 

γλυκάνισος*, καλέντουλα*γλυκάνισος*, καλέντουλα*

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-70-80

Γεύση πορτοκάλιΓεύση πορτοκάλι
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: χαμομήλι ανθός,  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: χαμομήλι ανθός,  
φλούδα πορτοκάλι, φυσικές φλούδα πορτοκάλι, φυσικές 

αρωματικές ύλεςαρωματικές ύλες

2 g 200ml 8-12

λ 
cap-100

Γεύση ΒανίλιαΓεύση Βανίλια
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: rooibos*, φυσικές ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: rooibos*, φυσικές 

αρωματικές ύλες, bourbon βανίλια* αρωματικές ύλες, bourbon βανίλια* 

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-100

Γεύση λεμόνιΓεύση λεμόνι
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: τσάι του βουνού ανθός,  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: τσάι του βουνού ανθός,  
φλούδα λεμόνι, φυσικές αρωματικές φλούδα λεμόνι, φυσικές αρωματικές 

ύλεςύλες

2 g 200ml 8-12

λ 
cap-100

classic flavor women’s favorite greek flavor organic

*Πιστοποιημένο Βιολογικό

Μέθοδος σερβιρίσματος:Μέθοδος σερβιρίσματος:
Α. Α. Γεμίζουμε φίλτρο μιας χρήσης με την ενδεδειγμένη ποσότητα μείγματος. Τοποθετούμε στο φλυντζάνι/Γεμίζουμε φίλτρο μιας χρήσης με την ενδεδειγμένη ποσότητα μείγματος. Τοποθετούμε στο φλυντζάνι/

κανάτα. Ρίχνουμε το νερό μέσα στο φίλτρο. κανάτα. Ρίχνουμε το νερό μέσα στο φίλτρο. Β.Β. Γεμίζουμε το παρεχόμενο φίλτρο της κανάτας με την  Γεμίζουμε το παρεχόμενο φίλτρο της κανάτας με την 
ενδεδειγμένη ποσότητα. Ρίχνουμε το νερό μέσα στο φίλτρο. ενδεδειγμένη ποσότητα. Ρίχνουμε το νερό μέσα στο φίλτρο. ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ στις αναλογίες νερού/μείγματος. στις αναλογίες νερού/μείγματος.

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 11 κουταλάκι του γλυκού κουταλάκι του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 1,51,5 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 11 κουταλάκι του γλυκού κουταλάκι του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 1,51,5 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 22 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 33 κουταλάκια του γλυκού κουταλάκια του γλυκού

Εναλλακτικά περίπου Εναλλακτικά περίπου 33 κουταλάκια του γλυκού ή φιλτράκι γεμάτο μέχρι την μέση κουταλάκια του γλυκού ή φιλτράκι γεμάτο μέχρι την μέση

chai
flakes

snow


