TEA BROTHERS jest firmą importującą herbatę z najlepszych rejonów Sri Lanki takich jak Dimbula,
Nuwara Eliya, Kandy, znanych na całym świecie z produkcji najlepszych czarnych herbat cejlońskich.
BASILUR to wprawdzie na wskroś tradycyjna mieszanka herbat, a jednak zawierająca w sobie
bogactwo nieznanych dotąd walorów smaku i aromatu. Odkrywcze, oryginalne kompozycje smaków,
niepowtarzalne opakowania – to współczesny wizerunek firmy i cejlońskiej herbaty.

Herbaty Basilur - oryginalna marka cejlońskich herbat Premium.
Firma Basilur powstała w kraju, który produkuje najlepszą
herbatę na świecie – Sri Lance. Dawniej znana jako Cejlon,
wyspa Sri Lanka posiada idealne warunki klimatyczne oraz
odpowiednią glebę do uprawy tej szlachetnej rośliny, która
szczyci się 5000-letnią tradycją. Basilur Tea Export posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby odnaleźć najlepsze
liście herbaty i wznieść je na wyżyny tworząc
najbardziej eklektyczne mieszanki herbaciane
oraz korzysta z nowoczesnych technik,
aby zabezpieczyć ich świeżość i wysoką jakość.

Basilur tworzy unikalne mieszanki herbaciane połączone z najbardziej egzotycznymi składnikami takimi jak
różnorodne zioła i owoce. Basilur wierzy w siłę innowacji i wyjątkowości, dzięki którym znalazł swoją niszę
na rynku herbat. Łącząc w sobie te dwa elementy powstają jedne z najbardziej ekskluzywnych opakowań
herbaty na świecie. Zgodnie z najwyższymi standardami wszystkie obiekty firmy Basilur posiadają
certyfikaty HACCP I ISO oraz spełniają warunki najsurowszych kontroli jakości.

OFERTA HERBAT BASILUR
Tea Brothers Sp. z o.o. Sp.k. oferuje bezpośrednio w Polsce całą gamę ponad 300 mieszanek herbat
produkowanych i konfekcjonowanych przez cejlońskiego producenta Basilur Tea Export.
W ofercie znajdują się czyste, klasyczne herbaty cejlońskie, wspaniałe smakowe mieszanki herbat z owocami,
herbaty czarne i zielone oraz napary owocowe. Herbaty podzielone są na kolekcje, w których znajdziemy
poszczególne linie produktów.
Przekrój kolekcji:
Kolekcja „Specialty Classics”
– herbaty klasyczne

Kolekcja „Orientalna”
– smaki Orientu

Kolekcja „Magiczne owoce”
– herbaty z dodatkami
owoców i kwiatów

Kolekcja „Liść Cejlonu” oraz „Mapa Cejlonu”
– klasyczne herbaty cejlońskie

Kolekcja „Bukiet”
– herbaty zielone

Kolekcja „Fruit Infisions”
- napary owocowe

Kolekcja „Festival” - świąteczna

Kolekcja „Herbaciane Księgi”

Produkty okazyjne – Kolekcje „With Love”,
„Treasure”, „2w1”, „Music Concert”,
„Window”

Kolekcja „Cztery Pory Roku” –
herbaty na każdą porę roku

System sprzedaży na przykładzie Kolekcji ORIENTALNEJ
Produkty z kolekcji
Orientalnej w ramach
jednej linii produktowej
występują w
opakowaniach:
1. Puszka 100g
2. Kartonik stożek 100g
3. Saszetki kopertowane
20 szt.
4. Saszetki kopertowane
10 szt.
5. Saszetki zwykłe 25 szt.
6. Saszetki kopertowane
HoReCa 100 szt.

Dobór produktów możemy dostosować do profilu
sklepu, portfela klienta, nie ograniczając smaków i
rodzajów herbat w asortymencie.

Formy ekspozycji herbat BASILUR
Oferujemy wiele możliwych form ekspozycji
produktów:
1. Stand Basilur
2. Stand mini
3. Półka Basilur
4. Ekspozytory drewniane
5. Ekspozytory kartonowe

Porcelana Basilur
W naszej ofercie dla rynku HoReCa
znajduje się także markowa porcelana.

Sposoby zaparzania herbat
Herbaty czarne
Łyżeczkę herbaty lub jedną saszetkę zalać 200 ml gorącej wody
o temp. 95 st. C (tzw. biały wrzątek; gorąca niewrząca), parzymy
na dwa sposoby:
- Przy parzeniu krótkim do 3 minut , napar jest orzeźwiający
i pobudzający.
- Przy parzeniu dłuższym do 5 minut, daje napar o działaniu
relaksującym.
Zbyt długie parzenie, powoduje cierpkość w smaku naparu.
Liście czarnej herbaty nadają się wyłącznie do jednokrotnego
zaparzenia.

3-5 min
albo
95°C

Sposoby zaparzania herbat
Herbaty zielone
Łyżeczkę herbaty (ok. 2g) lub jedną saszetkę zalać 200 ml
gorącej wody o temp. pomiędzy 70 st. C a 80 st. C. Po
zagotowaniu wody w czajniku należy odczekać 5-10 min., aby
woda ostygła do pożądanej temperatury. Czas parzenia
powinien wynosić od 2 do 3 minut. Liście zielonej herbaty
można parzyć dwu- lub trzykrotnie. Pierwsze parzenie powinno
trwać ok. 3 min, a każde następne wydłużamy o 1 min.

2-3 min
albo
70-80°C

