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Το τσάι είναι τρόπος ζωής και εμείς στη Salveotea με την πείρα μας και την καλύτερη διάθεση να προωθήσουμε
αυτή την τάση, προσφέρουμε υπέροχες συνταγές τσαγιών για περισσότερη απόλαυση και υγεία.
Τσάι και μείγματα τσαγιών που προτείνουμε για ζεστό τσάι αυτή την εποχή:

Bancha Earl Grey

(ΚΩΔ. 00864)
Tσάι πράσινο Bancha με κομμάτια πορτοκαλιού και φυσικό
άρωμα περγαμόντου.

Rose

(ΚΩΔ. 01062)
Τσάι πράσινο αρωματισμένο φυσικά με πέταλα και άνθη
τριαντάφυλλου.

Φθινοπωρινό (ΚΩΔ. 01008)
Το πράσινο τσάι με φυσικό άρωμα από φθινοπωρινά μήλα,
πορτοκάλι, κομμάτια κανέλλας, γαρύφαλλο και αρωματικά
ροδοπέταλα.

Λουλούδια στο τσάι

(ΚΩΔ. 01065)
Πράσινο και άσπρο τσάι Bai Mu Dan με φυσικό άρωμα
λουλουδιών, στολισμένο με άνθη από τριαντάφυλλο,
κενταύριο, γιασεμί, καλέντουλα, χρυσάνθεμο, λίλιουμ.

Λεμόνι - Τζίνσενγκ

(ΚΩΔ. 00864)
Τσάι πράσινο εμπλουτισμένο με καρπούς γκουαρανά,
τζίνσενγκ, αστράγαλο, λεμονόχορτο, φλoύδα λεμονιού,
άνθη ηλίανθου, ακακία, ελίχρυσο, φυσικά αρωματισμένο.

Τροπική γεύση

(ΚΩΔ. 00828)
Τσάι πράσινο και άσπρο Bai Mu Dan με παπάγια,
φραγκοστάφυλλο, κράνμπερυ, ροδοπέταλα και κενταύριο
με γεύση τροπικών φρούτων.

Βανίλια – Λεμόνι

(ΚΩΔ. 02153)
Τσάι πράσινο με κομμάτια φλούδας λεμονιού, βανίλια και
απολαυστική γεύση.

Άνθη γιασεμιού

(ΚΩΔ. 00926)
Τσάι πράσινο με άνθη γιασεμιού, φυσικά αρωματισμένο.

Χιώτικη ευωδία

(ΚΩΔ. 01587)
Μαύρο τσάι με φλούδα λεμονιού, φυστίκι Αιγίνης,
αμύγδαλο με φυσική γεύση μαστίχας.

Κρόκος

(ΚΩΔ. 01559)
Τσάι μαύρο εμπλουτισμένο με στήμονες κρόκου και
σαφλάουερ με γλυκιά γεύση καραμέλας.

Christmas tea

(ΚΩΔ. 01013)
Η κλασική γεύση και τα αρώματα των Χριστουγέννων
συγκεντρώθηκαν σε αυτό το μαύρο τσάι που περιέχει
κανέλλα, τζίντζερ, γαρύφαλο και για ακόμη καλύτερη
εμφάνιση έχει στολιστεί με άνθη πορτοκαλιάς,
καλέντουλας και με κομμάτια αμυγδάλου.

Cranberry

(ΚΩΔ. 00929)
Μαύρο τσάι με καρπούς κράνμπερυ και μύρτιλλο,
ροδοπέταλα και φυσική γεύση των καρπών του δάσους.

Κεράσι – Σοκολάτα

(ΚΩΔ. 00876)
Μαύρο τσάι με κεράσι, καρπούς κακάο, άνθη όσμανθου και
κενταύριου με φυσική γεύση φρούτων και σοκολάτας.

Αρχοντικό μείγμα

(ΚΩΔ. 00931)
Μαύρο τσάι στολισμένο με άνθη τριαντάφυλλου, λωτού και
όσμανθου, φυσικά αρωματισμένο.

Πανδαισία Μπανάνας

(ΚΩΔ. 00998)
Μαύρο και πράσινο τσάι με κομμάτια μπανάνας,
πορτοκάλι, καρότο, κομμάτια καραμέλας και πέταλα
ηλίανθου.

Πορτοκάλι Special

(ΚΩΔ. 01349)
Μαύρο τσάι με άνθη και κομμάτια πορτοκαλιάς με φυσικό
άρωμα.

Maple Tea ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 01550)
Μαύρο τσάι με κομμάτια μήλου, σταφίδα με φυσική γεύση
από τα φρούτα του χειμώνα.

Ρόδι της τύχης ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 02159)
Μαύρο τσάι με κομμάτια ροδιού, κράνμπερυ και φυσική
γεύση ροδιού.

Rooibos κόκκινο Super Grade

(ΚΩΔ. 00141)
Τσάι από την Νότια Αφρική, χωρίς καφεΐνη με φυσική,
γλυκειά γεύση.

Rooibos Honey

(ΚΩΔ. 01386)
Τσάι Rooibos με κομμάτια κακάο, κανέλλα, γαρύφαλλο,
γλυκάνισο και γλυκόριζα, γύρη μελισσών με φυσική γεύση
μελιού.

Dancing Flowers

(ΚΩΔ. 00949)
Τσάι rooibos κόκκινο με φύλλα μύρτιλλου και φασκόμηλου,
κυνόροδο, ροδοπέταλλα και άνθη bluet, λεβάντας και
ηλίανθου με φρουτώδη, λουλουδάτη γεύση.

Rooibos Όσμανθος

(ΚΩΔ. 02160 )
Τσάι rooibos κόκκινο με ευωδιαστά άνθη όσμανθου και
φυσική γεύση.

Rooibos Pina Colada

(ΚΩΔ. 01428)
Τσάι Rooibos με ανανά, καρύδα, παπάγια, σταφίδα,
κομμάτια πορτοκαλιού, κυνόροδου και μήλου και κλασική
γεύση καρύδας Salveotea.

Pu Erh Lemon

(ΚΩΔ. 02161)
Πεπαλαιωμένο τσάι Pu erh με κομμάτια και άνθη από
εσπεριδοειδή, λεμονόχορτο και θαυμάσια γεύση λεμονιού.

Oolong Whole Leaf

(ΚΩΔ. 00453)
Φύλλα πράσινου τσαγιού περίτεχνα τυλιγμένα, πολύ καλής
ποιότητας, που ξετυλίγονται καθώς εμβαπτίζονται στο νερό,
αποκαλύπτοντας το άρωμά τους.

Oolong Ginseng

(ΚΩΔ. 02041)
Φύλλα εκλεκτού τσαγιού Oolong με κομμάτια ρίζας
τσίνσενγκ και πέταλλα ηλίανθου.

Lapacho Εξωτικό

(ΚΩΔ. 02052)
Ιππέροξο (lapacho) με κομμάτια μάνγκο, παπάγιας ,ανανά,
κομμάτια πορτοκαλιού και καλέντουλα.

Romantic Nights ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 01599)
Τσάι φρούτων με άνθη υβίσκου, μήλο, σταφίδα, κυνόροδο
και καρπούς φραγκοστάφυλλου με εξαιρετική, φυσική
γλυκόξινη γεύση

Kerala Power ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 02127)
Τσάι με κομμάτια τζίντζερ και γλυκόριζας, καρπούς κακάο,
κάρδαμο, πορτοκάλι και ροζ πιπέρι, με φυσική, εκρηκτική
γεύση!

Indian Blend ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 02162)
Η φυσική γεύση της κανέλλας, της πιπερόριζας, του
κάρδαμου και του γαρύφαλλου σε τέλεια αρμονία, μέσα σε
ένα τσάι.

Lemon Detox ΝΕΟ!

(ΚΩΔ. 02128)
Τσάι με λεμονόχορτο, κυνόροδο, μήλο, ιβίσκο και φλούδα
λεμονιού, στις σωστές αναλογίες για ξεχωριστή εμπειρία
τσαγιού!

Κρύο του χειμώνα

(ΚΩΔ. 01351)
Μείγμα με Ελληνικό τσάι βουνού, θυμάρι, άνθη λεβάντας
και πορτοκαλιάς, με φυσική γλυκιά γεύση.

All year round

(ΚΩΔ. 00905)
Μείγμα με ελληνικό τσάι βουνού, θυμάρι, φασκόμηλο,
φλούδα λεμονιού, ευωδιαστά άνθη, με φυσική γλυκιά
γεύση

Winter star

(ΚΩΔ. 01022)
Μείγμα με ελληνικό τσάι βουνού, φασκόμηλο, αστεροειδή
γλυκάνισο, κανέλλα, ευωδιαστά άνθη χαμομηλιού και
ροδοπέταλα με φυσική γλυκιά γεύση και υπέροχο άρωμα
που διαχέεται από τα συστατικά του

Cretan winter

(ΚΩΔ. 01016)
Μείγμα με ελληνικό τσάι βουνού, φασκόμηλο, κρητικό
δίκταμο, ευωδιαστά άνθη χαμομηλιού και κενταύριου με
φυσική γλυκιά γεύση και υπέροχο άρωμα που διαχέεται
από τα συστατικά του

