chá misto de

MAÇÃ

COM CANELA
Conhecido pelo sabor diferenciado, o
chá de maçã com canela, conta com a
leveza da maçã e o aroma intenso da
canela produzido a partir de uma associação saborosa, agradável e marcante.
Originária da Ásia ocidental, a maçã é
largamente cultivada no Brasil e assim
como a canela, tem uso culinário, tanto
para doces quanto para salgados.

Acesse o site da Meissen
e conheça nossa linha de produtos:
Chás Meissen
Suplementos Alimentares
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ERVA DOCE
Também conhecido como funcho ou
erva doce nacional, o chá de erva doce
tem aroma delicado, porém penetrante, sendo agradável ao paladar. Nativo
da bacia do mediterrâneo, hoje é cultivado nas regiões temperadas e subtropicais do mundo. Chegou ao brasil
nas primeiras décadas do século xx,
tornando-se um grande pilar da economia da época.

www. facebook.com
/meissenbr
@meissenbr

www.meissen.com.br
_______________________________
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GENGIBRE
COM LIMÃO

O gengibre é um rizoma com propriedades que produzem um chá forte,
mas de sabor suave, realçado pelas
notas cítricas do limão, sendo agradável ao paladar. Originário da Índia, foi
reconhecido no brasil menos de um século após o descobrimento, por botânicos que o consideraram uma planta
nativa.

INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Rua Felipe Tena, 24 - Cotia,SP
CEP: 06710-540
Capital e Grande São Paulo

11 4612-1108

Demais localidades

08000 116 500

meissen@meissen.com.br

PARA TODOS OS GOSTOS
PARA TODOS OS CLIMAS
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CAMOMILA

chá

VERDE

DAS CINCO

A camomila pode surpreender por
suas utilidades: além de ornamental, produz um chá muito gostoso
de sabor levemente adocicado.
Vinda da europa central junto com
a imigração europeia no final do
século xix.

Produzido a partir da infusão da Camellia Sinensis é chamado de chá verde porque suas folhas sofrem pouca
oxidação durante o processo de secagem, embora deem ao chá um sabor
levemente amargo. Muito popular na
china e no japão, começou a ser consumido no ocidente há pouco tempo.

Elaborado a partir de um buque de ingredientes especiais, o chá misto das
cinco oferece toda a suavidade e o aroma da capim cidreira, camomila, erva
doce, limão e hortelã em uma composição única e deliciosa. De sabor leve
e adocicado, esse chá tem suas notas
delicadas realçadas pelo sabor ativo da
hortelã, sendo ideal para aquele fim de
tarde.
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HORTELÃ
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HORTELÃ
Dono de um perfume especial e inconfundível, o chá de hortelã é um
dos mais agradáveis ao paladar dos
brasileiros. Originário da ásia, é utilizado como tempero, aromatizante e
fornecedor de óleos essenciais. Também pode ser cultivado como planta
ornamental e em hortas domésticas.
No Brasil é reconhecido por suas propriedades refrescantes.
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HIBISCO

COM LIMÃO

CAPIM CIDREIRA

Feito a partir da associação da hortelã
com o limão, esse chá tem como principal característica o realce das notas
refrescantes e cítricas das duas plantas, reproduzidas em um chá de sabor
fresco e levemente ácido. A mistura é
ideal para os dias mais quentes.

Também conhecido como capim cidrão, capim santo, capim cheiroso e capim limão, o chá de capim cidreira tem
aroma e sabor cítricos. Nativo da europa meridional, adaptou-se ao clima
e ao solo brasileiro, estando presente
em diversas regiões do país.
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CAPIM CIDREIRA
COM LIMÃO

A mistura de capim cidreira com o limão realça as propriedades cítricas e
aromáticas das duas plantas, resultando em um chá leve e refrescante. O
limão popularizou-se no brasil no começo do século xx e, desde então, tem
sido utilizado.

Conhecido popularmente como caruru
azedo, azedinha, quiabo azedo, rosélia
e vinagreira, o chá de hibisco possui
cor pink e sabor cítrico forte que o diferencia de outros chás. Nativo da ásia
tropical e do sudão e preparado a partir do cálice de uma planta chamada
Hibiscus Sabdariffa, esse chá tem cada
vez mais caído no gosto dos brasileiros.
Pode ser consumido quente ou frio.
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QUENTÃO

Elaborado a partir de ingredientes de
sabores marcantes, o chá de quentão,
traz em sua composição a força do gengibre, maçã, canela, casca de laranja
doce, casca de limão, hibisco, cravo da
índia e anis estrelado, resultando em
uma mistura agradável, extremamente aromática, adstringente, encorpada
e de sabor forte. Ideal para dias mais
frios.

