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Kényeztesd magad zamatos és illatos szálas 
teáinkkal vagy légy részese velünk a felfedezőútnak, 
ami a kávé új, gyümölcsös és telt aromás arcát 
mutatja meg számodra. Melegítsd fel magad egy 
bögre gőzölgő forrócsokoládéval!

NEPÁL, INDIA, KÍNA, ETIÓPIA, BRAZÍLIA, TANZÁNIA, 
KOLUMBIA, HONDURAS, MADAGASZKÁR, EQUADOR

A Te csészéd melyik vidékre kalauzoljon el?

És, ha jól esne az italod mellé egy édes finomság 
is, akkor a ZAHARA ROPPANÓS csokidrazséiért 
garantáltan rajongani fogsz. 

Fedezd fel a 
ZAHARA TERMÉKEKET!

TARTALOMJEGYZÉK

Lépj velünk kapcsolatba!
Tedd fel kérdésed, kérj egyedi árajánlatot vagy add le rendelésed . . . . . . . . 

Karácsonyra ajánljuk
Az Ünnep ízei a csészében. Limitált kiadású termékeink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Szemes pörkölt KÁVÉ
Frissen pörkölt 100% arabica, single origin kávékülönlegességek . . . . . . . . . . . .

PÖRKÖLD MAGAD! szemes zöld kávé
Kávépörkölés házilag. Otthon a sütőben egyszerűen és gyorsan . . . . . . . . . . . 

Őrölt ZÖLD KÁVÉ
Finom és 100%-ban természetes  diéta támogatás klorogénsavval . . . . . . . . .

Szálas TEA
Teák én-időhöz, immunerősítéshez, feltöltődéshez, lecsendesedéshez . . . . . 
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FORRÓ CSOKI korong
Forró tejbe olvadó csokikorongok Belgiumból a melengető percekért . . . . . . 

06

 14

 16

20

34

38

04



4 5amiért érdemes felkelned

egy fiatal - és fiatalos - 6 éves 
múlttal rendelkező magyar márka. 

A szadai székhelyű Zahara Gold Kft.  a  ZAHARA 
termékek főforgalmazója. A termékek 
m e g r e n d e l h e t ő e k 
a Gourmet Village  
Webáruházon keresztül  
kényelmesen online 
is, ugyanakkor már 
számos delikát üzlet 
prémium termék 
polcain is fellelhető a 
termékcsalád.

A ZAHARA márka fő célja, 
hogy a nemes borok 
egyre elterjedtebb 
kultúrája mellett széles 
körben megismertesse 
hazánkban a kávé, a 
tea és a csokoládé 
kifinomult, nemes 
vonásait. Szeretnénk, 
ha a csészébe kerülő 
különböző növény fajták, termőterületek 
és feldolgozási módok ismertté és 

felismerhetővé válnának mindenki számára. 
A ZAHARA márka azokat invitálja gasztro 

kalandra, akik készen 
állnak arra, hogy 
a kávéra ne csak 
koffein forrásként 
tekintsenek, a teára ne 
kizárólag gyógyhatású 
k é s z í t m é n y k é n t 
gondoljanak, és az 
édességeket ne 
mennyiségben, hanem 
ízélményben mérjék. 

A ZAHARA márka 
jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy a 
hipermarketek korában 
elcsépeltté vált gasztro 
ajándék fogalma 
visszanyerje méltó 
helyét mind a családi 

ünnepeken, mind a céges ajándékozások 
alkalmával. 

RÓLUNK 
A ZAHARA MÁRKA

GASZTRO KALANDOR VAGY

és fontos számodra, hogy delikát boltodban 
olyan prémium termékekre találjanak a 
vásárlóid, melyeket nem szerezhetnek be más 
környékbeli boltokban. Ha az olyan termékeket 
részesíted előnyben, melyeket a mindennapi 
fogyasztás mellett ajándékba is szívesen 
választanak. Ha fontos számodra a pozitív 
visszajelzés és a visszatérő vásárló.

és szeretnél olyan ajándékot adni a 
munkavállalóidnak, partnereidnek és 
ügyfeleidnek, mely olyan egyedi, hazai 
márka terméke, amelybe nem botlanak bele 
minden sarkon, így különlegességénél fogva a 
megbecsültség, a jól-lét, azaz az elégedettség 
érzését is adod vele. Ha szeretnéd letenni a 
válladról a terhet és átadásra kész, komplett 
ajándékcsomagokat szeretnél beszerezni.

és értékeled a felejthetetlen ízeket. Ha mindig 
keresed és értékeled az új ízélményeket. 
Ha nem riadsz meg attól, ha aktív részese 
kell, hogy legyél az íz eredménynek, ami 
poharadba kerül.

VISZONTELADÓ VAGY

CÉGET KÉPVISELSZ

NEKED VALÓ
a ZAHARA,
HA...

Hisszük, hogy egy jó 
csésze forró italért 

érdemes felkelned. Egy 
jó kávé elégedettséggel 

tölt el, ami kihat az 
egész napodra és a 
környezetedre is! 

Számít, hogyan indul a 
reggeled! 
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Hazánkban hagyományosan 
a sötét, olaszos pörkölésű 
kávék terjedtek el, amelynek 
köszönhetően a megszokott 
kávé ízt markáns kesernyés 
ízjegyekkel párosítjuk 
gondolatban. Sőt, sokan azt 
hiszik, hogy a koffein egy 
keserű vegyület… Ez tévedés, 
ugyanis a koffein teljesen 
íztelen.

Ha gondos pörkölőmester 
kezei alatt, a kávészemek 
megégetése nélkül pörkölődik 
a kávé,  akkor megőrzi jól 
felismerhető fajtajellegét, 
elegáns gyümölcsös savait, 
hiszen a kávébab egy gyümölcs, 
a kávécseresznye magja!

Tudtad?

FRISSEN PÖRKÖLT KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉGEK
hazai kézműves pörkölőüzemből

A fajta- és termőhelyszelektált, single origin ZAHARA kávék válogatott, érett, 
100% arabica fajtáról szüretelt kávécseresznye feldolgozásával készül. A 
kávébabok gondos pörkölést követően kerülnek a tasakokba. 
A Zahara Coffee termékcsaládban a kávé – sokak számára eddig ismeretlen – 
új arca mutatkozik be: a világos és a közepes pörkölést kapott kávék megőrzik 
fajtajellegüket, a kávécseresznye gyümölcsösségét, üde savasságát!

SZEMES KÁVÉ

TWEEGA

YELLOW BOURBON

RENDHAGYÁS

YIRGACHEFFE MOUNT EVEREST SUPREME

Pörkölés       francia

Termőhely   BRAZÍLIA   

Kiszerelés    125g / 250g / 1kg

Pörkölés       bécsi

Termőhely   ETIÓPIA   

Kiszerelés    125g / 250g / 1kg

Pörkölés       francia

Termőhely  NEPÁL   

Kiszerelés    125g / 250g / 1kg

Pörkölés      bécsi

Termőhely   TANZÁNIA   

Kiszerelés    125g / 250g / 1kg

ízesítés        szilva és gesztenye

Termőhely   AMERIKA   

Kiszerelés    125g / 250g
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COFFEE TRAVEL 

specialty selection
TWEEGA SUPREMO CAUFUL MONSOONED MALABAR

Pörkölés            bécsi

Termőhely       TANZÁNIA

Kiszerelés         125g

Pörkölés           francia

Termőhely       HONDURAS

Kiszerelés         125g

Pörkölés           nyers, zöld kávé

Termőhely       INDIA

Kiszerelés         125g

Specialty kávé, 84-es 
cupping pontszámmal. 
Rungwe régióban 1200 és 
1600 méter tengerszint feletti 
magasságban termesztett, 
kézzel válogatott 100% arabica 
kávébabok. Mosott eljárással 
feldolgozott, bécsi pörkölést 
kapott kávé. Markáns test, érett 
vörös szőlő kiegyensúlyozott 
savai a mogyoró és a 
mandula ízjegyeivel és a zöld 
tea karakterisztikájával.

Specialty kávé, 82-es cupping 
pontszámmal. Laz Paz régióban 
1000 és 1550 méter tengerszint 
feletti magasságban 
termesztett, kézzel válogatott 
100% arabica kávészemek. 
Mosott eljárással feldolgozott, 
majd napon szárított, francia 
pörkölést kapott kávé.
Markáns, testes ízében dió, 
kakaó és aszalt gyümölcsök 
bukkannak fel.

Speciális, ún. monszun 
eljárással feldolgozott, 
Karnataka régióban, 1100-
1200 méter tengerszintfeletti 
magasségon termesztett 
arabica fajta. Házi pörkölésre 
kiválóan alkalmas, nyers - 
zöld - kávé. Gondos pörkölés 
mellett különleges fűszeres - 
dohányos ízjegyeket mutat, 
alacsony savtartalommal. 
Tejeskávénak elkészítve 
rendkívüli ízélményt nyújt.

Részletes, a díszdobozban található kávékat bemutató füzetet tartalmaz, mely angol nyelven is 
kérhető. A fehér ajándékdobozt a Karácsonyi szezonban ünnepi szalagmatricával zárjuk le, mely 
megtekinthető a katalógus 46-47. oldalán.
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Kreativitás
&

házias ízek

PÖRKÖLD MAGAD!
SZEMES NYERS, ZÖLD KÁVÉ
kávépörkölés otthon a sütőben 

Készen állsz, hogy megpörköld otthon első kávédat? 
Pörköld magad kávé a Zaharától = friss kávé a csészédbe 
egyenesen a sütőből GASZTRO KALANDOROKNAK ÉS 
KONYHATÜNDÉREKNEK.

Bár elterjedten 4 féle pörkölési módot különböztetünk 
meg név szerint, a pörkölőmester alkotói szabadsága 
végtelen. Ahogy egy színnek számtalan különböző 
árnyalata létezik, most Te döntheted el, milyen színűre 
pörkölöd a kávédat! Örök igazság, hogy a házi, a saját 
készítésű mindig finomabb és frissebb. 

A szívvel-lélekkel készült ételt és italt valahogy nem lehet 
elrontani, mindig jól esik fogyasztani. Az elkészítésébe 

fektetett munka öröme és 
kihívásai felbecsülhetetlen 
értéket adnak hozzá a kávé 
italhoz is. Most egyszerűen, 
mindössze 15 perc alatt 
elkészül, nem kell hozzá más, 
mint egy sütő, egy tepsi és egy 
fakanál.

YIRGACHEFFE

Fajta                arabica

Termőhely   ETIÓPIA   

Kiszerelés     250g / 500g

ELKÉSZÍTÉSI 
TIPPJEINKET 

KERESD A 
QR KÓD ALATT!

KAPPI ROYAL

SANTOS

YELLOW BOURBON

Fajta             robusta

Termőhely   INDIA  

Kiszerelés     250g / 500g

Fajta               arabica

Termőhely   BRAZÍLIA   

Kiszerelés    250g / 500g

Fajta             arabica

Termőhely   BRAZÍLIA   

Kiszerelés     250g / 500g
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A ZÖLD KÁVÉ ÍZE ÉS 
ILLATA EGYARÁNT A 

MÁKRA EMLÉKEZTET. NEM 
SZÜKSÉGES A ZÖLD KÁVÉT 
ITALKÉNT FOGYASZTANOD, 

BELEKEVERHETED 
MÜZLIBE, JOGHURTBA, 

POHÁRDESSZERTBE, 
ZABKÁSÁBA, SÜTIBE IS! 

Tipp

ŐRÖLT ZÖLD KÁVÉ

DIÉTA TÁMOGATÁSA TERMÉSZETESEN
alacsony koffeintartalommal a szív védelmében 

Sokan úgy gondolnak a zöld kávéra, mint valami 
különleges kávé fajtára. Valójában a zöld kávé nem 
más, mint nyers, pörköletlen kávé. 

A zöld kávé nem koffein tartalma miatt, hanem magas 
KLOROGÉNSAV tartalmának köszönhetően segíti 
szervezeted megújulását. A klorogénsav gátolja a 
glükóz felszívódását, csökkenti a vércukor szintet, ezáltal 
jól támogatja a szálkásító diétákat. Miért jó ez Neked? 
Azért, mert a fogyást gyorsító termogén zsírégetőkkel 
szemben nem terheli meg a szívedet, nincsenek 
mellékhatásai, ugyanis a Zahara őrölt zöld kávé 
minőségi arabica kávét tartalmaz, aminek alacsony 
a koffein tartalma - ami akár a negyede is lehet a 
robustáénak. 

A zöld kávé ezen felül magas antioxidáns tartalommal 
is rendelkezik, mely tulajdonságának köszönhetően 
hatékonyan veszi fel a harcot a bőr öregedési 
folyamataiban szerepet játszó szabad gyökök ellen.

ŐRÖLT ZÖLD KÁVÉ KEVERÉK

ŐRÖLT ZÖLD KÁVÉ

Fajta             Colombia Excelso, Santos

Termőhely   BRAZÍLIA, KOLUMBIA   

Arány          50%

Fajta             Colombia Excelso

Termőhely   KOLUMBIA   

Kiszerelés     250g, 1000g

Kiszerelés     250g

Pörkölt és nyers kávé keveréke. 
Kávéitalok készítéséhez lefőzésre kész.
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SZÁLAS TEÁK

TEMATIKUS TEA DOBOZOK 2 FÉLE TEÁVAL
Zahara, az ezerarcú tea világa

Engedd, hogy magával ragadjanak az 
ILLATOK ÉS ZAMATOK, AMIÉRT ÉRDEMES FELKELNED.

A ZAHARA termékcsalád 7 féle állandó tea válogatás 
dobozzal várja a teák szerelmeseit. A kifinomult papír dobozos 
csomagolás két féle, egyenként 35g-os szálas tea csomagot 
rejt. A dobozok között mindenki meglelheti az egyéniségéhez 
illőt: rooibos tea, fekete tea, zöld tea, gyümölcstea, chai tea és 
két féle herba tea válogatás doboz szerepel a kínálatban. A 
teakeverékek hozzáadott cukrot NEM tartalmaznak.

A teás dobozok mellé igény szerint textil teaszűrő filter is 
rendelhető, mely teáskannákhoz kényelmesen használható. 

ÉN-IDŐ ROOIBOS TEÁK HOT ‘N’  ROCK CHAI TEÁK
FŰSZERES - CITROMOS ROOIBOS   FEKETE CHAI SZŰZ  

MANDULÁS - VANÍLIÁS ROOIBOS   CHILIS GYÖMBÉR CHAI  

Kiszerelés        70g (2x35g) Kiszerelés        70g (2x35g)

Rooibos megbolondítva narancshéjjal, 
citromfűvel, fahéjjal, kardamommal, 
rózsaborssal és feketeribizli szemekkel.

Fűszeres fekete tea fahéjjal, szegfűszeggel, 
ánizzsal, gyömbérrel, feketeborssal, 

Vaníliás HORCHATA típusú rooibos 
mandula darabokkal és fahéjjal.

Gyömbér fahéjjal, ánizzsal, szegfűszeggel, 
kardamommal és chilivel fűszerezve.
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SUNSET GYÜMÖLCSTEÁK FRISSÜLJ FEL! ZÖLD TEÁK TRÜFFEL KRÉMES FEKETÉK

HOMOKTÖVIS   GYÖMBÉR TEA   PISZTÁCIAKRÉMES SÜTI  

VÉRNARANCS  MENTA TEA   NARANCSKRÉMES SÜTI   

Kiszerelés        70g (2x35g) Kiszerelés        70g (2x35g) Kiszerelés        70g (2x35g)

Alma darabok homoktövissel, 
csipkebogyóval, narancshéjjal 
és hibiszkusszal.

Zöld tea gyömbér darabokkal 
és feketeborssal.

Fekete tea illatos pisztácia 
darabokkal és sáfránnyal.

Vérnarancsos alma darabok 
hibiszkusszal, csipkebogyóval 
és sáfrány virágzattal.

Kínai GUNPOWDER zöld tea 
menta levelekkel.

Fekete tea narancs szeletekkel, 
fahéjas - szegfűszeges   alma 
darabokkal, korianderrel és 
rózsaborssal.

FELTÖLTŐ ÉS 
IMMUNERŐSÍTŐ HERBA TEÁK

NYUGTATÓ ÉS 
IMMUNERŐSÍTŐ HERBA TEÁK

MATE TEA LAPACHO   

BIO FELTÖLTŐ TEA  NYUGTATÓ TEA   

Kiszerelés        70g (2x35g) Kiszerelés        70g (2x35g)

100% natúr zöld mate tea. 100% lapacho belső fakéreg 
természetes vaníliás, 
karamelles, édes ízjegyekkel.

Eukaliptusz, édesgyökér, 
citromfű, körömvirág alma 
darabokkal.

Levendula, körömvirág, 
citromfű, édeskömény, ánizs, 
csipkebogyó alma darabokkal 
és édes feketeszeder 



24 25amiért érdemes felkelned



26 27amiért érdemes felkelned

TASAKOS TEÁK

AZ EZERARCÚ NŐ TEÁJA
prémium szálas tea keverékek
hozzáadott cukor nélkül

A tasakos ZAHARA termékcsaládot az “ezerarcú NŐ” 
ihlette. Egy igazi Nő számtalan szerepet képes betölteni 
és beteljesíteni. Ezer arcát képes mutatni, mindig 
változik és mégis az állandóságot képviseli. A Zahara 
szálas teákat és a zöld kávé különlegességeket Neked, 
a benned élő Nőnek, Gyermeknek, Anyának, Feleségnek, 
Szakembernek és a kacér Kalandornak álmodtuk meg: 

A benned bujkáló mind az “öt Sally” megtalálja a ZAHARA 
szálas teái között az egyéniségének megfelelőt! KÍNAI TEA VÁLOGATÁS DOBOZ   

Fajta          TGI, PuErh, Lapsang Souchong 
Tömeg   150g (3x50g)
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C S A J O S  N A P   
Fajta     pisztáciás fekete tea

Tömeg  70g

J Ó B O S Z O R K A   
Fajta     áfonyás fekete tea
Tömeg  70g

H U L L Á M O K   
Fajta     rum koktél gyümölcstea
Tömeg  70g

K É K  M A D Á R   
Fajta     bergamott fekete tea
Tömeg  70g

N E G Y V E N N Y O L C   
Fajta     alma-gyömbér zöld
Tömeg  70g

G Y Ü M Ö L C S T Á L   
Fajta     málnás gyümölcstea
Tömeg  70g

Ö S S Z E B Ú J Ó S 
Fajta     forralt boros gyümölcstea
Tömeg  70g

R Ü G Y F A K A D Á S 
Fajta      ananász-eper zöld tea
Tömeg  70g

F R I S S Ü L J  F E L !  
Fajta     mentás zöld tea
Tömeg  70g

É D E S  O T T H O N   
Fajta     fahéjas süti rooibos tea
Tömeg  70g



30 31amiért érdemes felkelned

VIRÁGZÓ TEA
IHATÓ VIRÁGCSOKOR,
mellyel különlegessé varázsolhatod
az Ünnepi alkalmakat

A virágzó tea egy kézzel készített műalkotás: A frissen 
szedett levélcsúcsokat kézzel csomózzák és kötik 
csokorba a színpompás virágszirmokkal, majd préselik 
és szárítják. Többször felönthető, lágy ízű, egyedülálló 
aromájú, egészséges és varázslatos látványt nyújtó tea 
készíthető belőle.

A ZAHARA virágzó tea tasakba öt különböző teagolyót 
tettünk kínai fehér és fekete tea levelekből, színpompás 
virágszirmokkal. Egyesével, aromazáró vákuum tasakba 
csomagolva. Kizárólag természetes alapanyagokból 
készült teakülönlegesség.

V I R Á G Z Ó  T E A  V Á L O G A T Á S  
Fajta      kínai fehér és fekete 
Kiszerelés   5 darab teagolyó
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ZAHARA ROPPANÓS
MENNYEI APRÓ ÖRÖMÖK, FELEJTHETETLEN ÍZEK
légy ínyenc korlátlan nassolás helyett

Selymes csokoládé burokba öltöztetett kávé, mandula és liofilizált gyümölcs 
szemek. Fenséges nassolnivaló, ROPPANÓS finomság a mindennapokra kávé 
vagy tea mellé. Az izgalmas édes íz a ROPPANÓS belső résszel kombinálva egy 
igazán különleges nassolnivalót eredményez. Ajánljuk saját magad és vendégeid 
kényeztetésére, illetve gasztro ajándékként.

MATCHA TEÁS CSOKIDRAZSÉ 

C S O K I D R A Z S É 

Bevonat          fehércsokoládé

Töltelék           MANDULA   

Kiszerelés        100g

Bevonat         tejcsokoládé

Töltelék           KÁVÉBAB   

Kiszerelés        100g

Igazi ROPPANÓS, válogatott, 
pörkölt mandula szemek 
matcha teával megbolondított 
fehér csokoládé burkolatban.

Prémium, válogatott 
arabica kávészemek lágy 
tejcsokoládéval burkolva, 
porcukorral meghintve.

KÓKUSZOS MANDULA 

TEJCSOKIS MÁLNASZEM

Bevonat          fehércsokoládé

Töltelék           MANDULA   

Kiszerelés        100g

Bevonat          tejcsokoládé

Töltelék           MÁLNA   

Kiszerelés        100g

A klasszikusnak számító 
páros, a mandula és kókusz 
harmóniája megunhatatlan 
ízélményt nyújt. 

A savanykás gyümölcs és az 
édes tejcsokoládé találkozása 
a tökéletes desszert élményét 
nyújtja. 
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FORRÓ CSOKI
FORRÓ TEJBE OLVADÓ CSOKI KORONGOK
boldogság bomba a hideg, szürke napokon

Melengető, bársonyosan krémes, csábító forró ital különlegesség 
Belgiumból. Forró, gőzölt tejbe olvasztva fogyasztandó. 

Szépen harmonizál gyümölcsökkel, sütemény fűszerekkel. Házi 
kézműves desszert különlegességekhez és kávéba olvasztva is 
fogyasztható.

EQUADOR SINGLE ORIGIN ÉTCSOKOLÁDÉBELGA TEJCSOKOLÁDÉ KORONGOK

Fajta                étcsokoládé

Kakaó              70,4%  

Kiszerelés        200g

Fajta                tejcsokoládé

Kakaó              33,5%  

Kiszerelés        200g

Erős, fűszeres aroma angyalgyökér, banán és 
édesgyökér ízjegyeivel. 

Kiegyensúlyozott tejes kakaó íz karamelles 
lecsengéssel a szánkban. 

20G CSOKI 

KORONG /1,5DL 

2,8%-OS TEJ

így készítsd!

BELGA FEHÉRCSOKOLÁDÉ KORONGOK TEJKARAMELLA

Fajta                fehércsokoládé

Kakaó              28,1%  

Kiszerelés        200g

Fajta                fehércsokoládé

Kakaó              30,4%  

Kiszerelés        200g

Folyékony tejkrém. Édes, krémes kényeztetés 
kimondottan édesszájúaknak.

Exkluzív karamellás csokoládé, gazdag tejszínes, 
vajkaramellás ízvilág, egy leheletnyi sóval. 
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SINGLE ORIGIN 

hot chocolate selection
EQUADOR MADAGASZKÁR ARRIBA

Kakaó              70,4%

Termőhely       EQUADOR

Kiszerelés         200g

Kakaó               67,4%

Termőhely       MADAGASZKÁR

Kiszerelés         200g

Kakaó               39%

Termőhely       EQUADOR

Kiszerelés         200g

Equadori Single Origin 
étcsokoládé 70,4%-os 
kakaótartalommal, kizárólag 
equador-i kakaóbabokból 
készítve. Nagyon erős aroma, 
angyalgyökér, banán és 
édesgyökér ízjegyeivel. 
Mindemellett igen fűszeres 
karakter jellemzi. 

Madagaszkári Single Origin 
étcsokoládé 67,4%-os 
kakaótartalommal, kizárólag 
madagaszkári kakaóbabokból 
készítve. Erőteljes íz áfonya, 
édesgyökér és kávé 
felhangokkal. 

Equadori Single Origin 
tejcsokoládé 39%-
os kakaótartalommal, 
kizárólag equadori Arriba 
kakaóbabokból készítve. 
Enyhén vajas ízhatású 
csokoládé joghurt és mogyoró 
ízjegyekkel. 
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KARÁCSONYRA AJÁNLJUK

AZ ÜNNEP ÍZE A CSÉSZÉBEN
limitált kiadású termékek
ünnepi csomagolásba öltöztetve 

Engedd át magad az Ünnep meghitt, varázslatos 
hangulatának. Tegyél egy sétát a téli utcákon, figyeld a 
pislákoló fények vidám játékát, és tarts velünk egy forró italra, 
hogy minden érzékedet átadhasd egészen a pillanatnak.

RENDHAGYÁS 
ízesített szemes kávé 

KARÁCSONYI MELENGETŐ 
forró fehércsokolád

ROPPANÓS
fehércsokis manduladrazsé

KARÁCSONYI MESE 
forralt boros gyümölcstea  

Kiszerelés        125g/250g Kiszerelés        200g Kiszerelés        100g

Kiszerelés        70g

Szilvás - sült gesztenyés 
ízesítésű szemes kávé 
keverékünk limitált, Karácsonyi 
címkével ellátott kiadása. 
100% arabica kávé keveréket 
tartalmaz.

Tejkrémes  forró fehér 
csokoládé pasztillánk 
Karácsonyi limitált ünnepi 
kiadása. A forró tejbe olvadó 
csoki korongok melengető, 
édes kényeztetést nyújtanak.

A klasszikusnak számító páros, 
a ropogós pörkölt mandula 
szemek és kókusz harmóniája 
megunhatatlan ízélményt 
nyújt ebben az ünnepi 
csomagolású desszertben.

A vörös forralt bort 
megtévesztésig idéző 
melengető téli íz most 
hozzáadott cukor, koffein 
és alkoholmentesen kerül a 
csészédbe!

KÉRHETED EGYEDI 
AJÁNDÉK CSOMAG 

ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN IS, 
DÍSZCSOMAGOLÁSSAL 

EGYÜTT.

Tipp

MEGHITT KARÁCSONYT! 
teaválogatás  

SZALONCUKOR A CSÉSZÉMBEN 
teaválogatás

Kiszerelés        70g (2x35g)Kiszerelés        70g (2x35g)

A várakozás időszaka nem 
lenne teljes forralt bor és 
mézeskalács nélkül. Mindkét 
ízt most a teáscsészédből  
kortyolgatva élvezheted 
egy gyümölcstea és egy 
rooibos képében. Koffein- és 

Ellenállhatatlan sós-
karamellás és édes 
marcipános fekete tea. 
Mindkét teakeverék extra 
édesítést kapott. Tejszínnel 
fogyasztva lehengerlő, ünnepi 
hangulatú folyékony desszert 
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Egyedi viszonteladói 
árajánlatért és részletes 
kondíciókért,   céges 
ajándékokra vonatkozó 
árajánlatért  fordulj hozzánk 
bizalommal  alábbi 
elérhetőségeink egyikén.  

Zahara Gold Kft.
2111 Szada
Jókai utca 66.
+36 30 823 0267

rendeles@zahara.hu
cegesajandek@zahara.hu

Gourmet Village Webáruház
info@gourmetvillage.hu
www.gourmetvillage.hu

LÉPJ VELÜNK
KAPCSOLATBA!


