
HERBATA JULIUS MEINL



Eksperci od herbaty od 1862

Od momentu powstania, w 1862 roku, Julius Meinl nadal szczyci się swoją ofertą 
herbat premium. Pielęgnując tę spuściznę, piąte pokolenie rodziny Meinl, nadal 

aktywnie zaangażowane w rozwój herbaty, utrzymało partnerstwo Meinl ze 
słynnymi plantacjami herbaty na całym świecie, zachowało ducha rzemiosła i 

kontynuowało dążenie do osiągnięcia jakości. 

Czerpiąc z bogactwa swojego dziedzictwa, herbata Julius Meinl wciąż wprowadza 
innowacje dzięki nowym odważnym mieszankom i smakom, tworząc wyjątkowe 

chwile rozkoszy z każdą podawaną filiżanką.



JULIUS MEINL
SINGLE BAGS



SINGLE BAGS
PRZEGLĄD PORTFOLIO
porcja na 200ml; w opakowaniu 25 saszetek

HERBATA CZARNA HERBATA ZIELONA HERBATA ZIOŁOWA HERBATA OWOCOWA

BIAŁA HERBATA

ROOIBOS

DARJEELING QUEEN‘S BLEND

Kwiatowa •  delikatny aromat

Nr art.: 88584 (2g/saszetka)

CHINA GREEN PURE

Klasyczna •  delikatna •  
charakterystyczna

Nr art.: 88587 (1,75g/saszetka)

CAMOMILE

Klasyczna • świeża • kwiatowa

Nr art.: 88596 (1,1g/saszetka)

FRUIT SYMPHONY

Klasyczne czerwone jagody • owocowa
Nr art.: 88590 (2,5g/saszetka)

CEYLON
ENGLISH BREAKFAST BLEND

Elegancka • świeża

Nr art.: 88585 (1,75g/saszetka)

ASSAM INDIA

Mocna • słodowa

Nr art..: 88582 (1,75g/saszetka)

EARL GREY
TRADITIONAL BLEND

Odświeżająca •  cytrynowa

Nr art.: 88583 (2g/saszetka)

CHINA GREEN JASMINE

Delikatny smak •  kwiatowa

Nr art.: 88588 (1,75g/saszetka)

GREEN FRESH LEMON MINT

Odświeżająca • orzeźwiająca

Nr art.: 88589 (1,75g/saszetka

WHITE TEA PEACH

Delikatna • owocowa • elegancka

Nr art.: 88589 (1,75g/saszetka)

PEPPERMINT

Odświeżająca • orzeźwiająca

Nr art.: 88595 (1,4g/saszetka)

HERBAL COCKTAIL

Tradycyjna mieszanka ziół • łagodząca
Nr art.: 88597 (2g/saszetka)

ASIAN SPIRIT
GINGER LEMON

Pikantna • cytrynowa • rozgrzewająca

Nr art.: 88600 (1,75g/saszetka)

ROOIBOS
VANILLA-CARAMEL

Kremowy • łagodny • nuty ciastek

Nr art.: 88594 (2g/saszetka)

WILD CHERRY

Słodka • przyjemnie kwaskowa • 
owocowa

Nr art.: 88591 (2,5g/saszetka)

APPLE BLACK CURRANT

Intensywna • orzeźwiająca

Nr art.: 88592 (2,5g/saszetka)

GARDEN STRAWBERRY
RHUBARB

Słodka • nuty deserowe • świeża

Nr art.: 88593 (2,5g/saszetka)

ROSEHIP HIBISCUS

Ulubieniec wszechczasów • intensywna
Nr art.: 88599 (2g/saszetka)



SINGLE BAGS
“Najprostsza przyjemność .”

Wyśmienity smak w Twojej filiżance herbaty.

Niesamowita inspiracja w najbardziej klasycznej i ugruntowanej formie: Julius Meinl Single Bags na jedną
filiżankę. Ekskluzywne receptury herbat zostały starannie skomponowane, aby zagwarantować
niezapomniane doznania herbaciane i zaserwować idealną filiżankę herbaty. Posiada wszystkie zalety,
jakie zapewniają dwukomorowe torebki herbaty: intensywne, pełne napary i wygoda użycia.

W szerokiej ofercie Julius Meinl Single Bags każdy znajdzie coś dla siebie: od doskonałych, klasycznych
herbat po nowoczesne, innowacyjne mieszanki, atrakcyjne kompozycje na każdą okazję i osobiste
preferencje. Kolorowa różnorodność do odkrycia. Saszetki są dostosowane do porcji 200ml.

✓ herbata najwyższej jakości

✓ unikalne przepisy

✓ inspirujący projekt

✓ optymalna ochrona herbaty przed 
wilgocią i obcymi zapachami

✓ materiał filtrujący nie zawiera plastiku i 
ulega biodegradacji

✓ zużytą torebkę herbaty można wyrzucić 
jako bioodpad

✓ łatwy w użyciu na porcję 200ml 
(optymalna dawka herbaty)



JULIUS MEINL
LEAF BAGS



LEAF BAGS „NEW GENERATION 2022“
PRZEGLĄD PORTFOLIO

for a glass or mug serving of 300ml; boxes of 20 teabags 

HERBATA CZARNA HERBATA ZIELONA HERBATA ZIOŁOWA HERBATA OWOCOWA

ROOIBOS

EARL GREY BLOSSOM

Odświeżająca •  cytrynowa

Nr art.: 95002 (2,3g/saszetka)

DARJEELING HAPPY VALLEY

Kwiatowa •  delikatny aromat

Nr art.: 95000 (2,3g/saszetka)

ASSAM SOUTH INDIA BLEND
NOBLE ENGLISH BREAKFAST TEA

Intesywna •  charakterystyczna

Nr art.: 95001 (2,5g/saszetka)

DRAGON SENCHA

Świeża •  delikatna
Nr art.: 95003 (2g/saszetka)

ORANGE-PEACH-DUET

Owocowa •  świeża

Nr art.: 95004 (2g/saszetka)

FENNEL-WELLNESS-CHAI
KOPER WŁOSKI, ZIOŁA I PRZYPRAWY

Delikatnie korzenna • moc ziół • kurkuma

Nr art.: 95005 (2g/saszetka)

CAMOMILE EVENING CALM
RUMIANEK, MIODOKRZEW I ZIOŁA

Gładka • nuta cytryny • kwiatowa
Nr art.: 95009 (2g/saszetka)

REFRESHING MINT

Orzeźwiająca • zrównoważona
Nr art.: 95007 (1,6g/saszetka)

ASIAN SPIRIT
IMBIR I TRAWA CYTRYNOWA

Pikantna • cytrynowa • rozgrzewająca
Nr art.: 95006 (1,8g/saszetka)

MOUNTAIN HERBS
MIĘTA, WERBENA I WYBRANE ZIOŁA

Tradycyjna mieszanka ziół • naturalna 
moc

Nr art.: 95008 (1,8g/saszetka)

FRUIT SYMPHONY

Klasyczne czerwone jagody • owocowa
Nr art.: 95010 (3g/saszetka)

CHERRY-LEMONADE

Owocowa •  słodka •  cytrynowa

Nr art.: 95011 (3g/saszetka)

KIDDIE‘S DREAM
JABŁKO, RÓŻA I JAGODY

Naturalna moc • łagodna • owocowa
Nr art.: 95012 (3g/saszetka)

SUN-KISSED ORANGE

Gładka • owocowa • świeża
Nr art.: 95013 (2,5g/saszetka)



LEAF BAGS
“Herbata l i śc iasta bez kłopotów.”

Piramidka pełna inspiracji.

List miłosny do wszystkich zmysłów: wygląd, smak i odczucie – każdy szczegół Julius Meinl Leaf
Bags zapewnia ekscytującą chwilę rozkoszowania się herbatą. Starannie dobrane składniki
gwarantują bogate, niepowtarzalne doznania, które rozpieszczają Twoje kubki smakowe, ciało i
umysł. Wiele znakomitych placówek HORECA – wellness SPA, piekarnia czy hotel – chce
zaoferować swoim gościom rewelacyjne doznania związane z herbatą przy jednoczesnym
zapewnieniu bezkompromisowej wygody i rozwiązania oszczędzającego zasoby.

Julius Meinl Leaf Bags dokładnie to zapewnia: idealne połączenie najwyższej jakości herbaty
liściastej z wygodą indywidualnej, biodegradowalnej piramidy Sustico®. Opracowana do użytku
w szklance lub kubku 300ml.

✓ herbata najwyższej jakości, ekskluzywne 
receptury

✓ unikalny design „listu miłosnego” 
(przedstawiający składniki jako obrazy wodne)

✓ wszystkie herbaty z certyfikatem ekologicznym

✓ 6 herbat z certyfikatem Rainforest Alliance

✓ biodegradowalny materiał filtrujący Sustico®

✓ pakowane w biodegradowalne papierowe 
saszetki

✓ łatwy w użyciu na porcję 300ml (optymalna 
doza herbaty)



JULIUS MEINL
BIG BAGS



BIG BAGS „RELOADED“ (2022)
PRZEGLĄD PORTFOLIO 
Porcja na 400ml; w opakowaniu 20 saszetek

HERBATA CZARNA HERBATA ZIELONA HERBATA ZIOŁOWA HERBATA OWOCOWA

HERBATA BIAŁA ROOIBOS

ENGLISH BREAKFAST

Elegancka •  świeża

Nr art.: 83249 (4g/saszetka)

EARL GREY BLOSSOM

Orzeźwiająca •  cytrynowa

Nr art.: 94989 (4g/saszetka)

DARJEELING HAPPY VALLEY

Kwiatowa •  delikatny aromat

Nr art.: 83252 (4g/saszetka)

ASSAM – SPIRIT OF INDIA

Intensywna •  słodowa

Nr art..: 94988 (4g/saszetka)

PURE CHUN MEE

Delikana •  charakterystyczna

Nr art.: 94991 (4g/bsaszetka)

GREEN JASMINE CHUNG HAO

Delikatny smak •  kwiatowa

Nr art.: 94990 (4g/saszetka)

MANGO PINEAPPLE SUNRISE

Owocowa •  delikatnie słodka •  
orzeźwiająca

Nr art.: 94992 (4g/saszetka)

WHITE EARL GREY W. CUC.

Elegancka •  orzeźwiająca •  
cytrynowa

Nr art.: 94993 (3,25g/saszetka)

CAMOMILE

Klasyk •  świeża •  kwiatowa

Nr art.: 83262 (2g/saszetka)

ASIAN SPIRIT – GINGER LEM.

Pikantna •  cytrynowa •  
rozgrzewająca

Nr art.: 83258 (3g/saszetka)

MOUNTAIN HERBS

Tradycyjna mieszanka ziół • naturalna 
moc

Nr art.: 83264 (2,5g/saszetka)

REFRESHING MINT

Orzeźwiająca •  harmonijna

Nr art.: 83263 (2g/saszetka)

FRUIT SYMPHONY

Tradycyjne czerwone jagody •  
owocowa

Nr art.: 94994 (4g/saszetka)

CHERRY POMEGRANATE

Orzeźwiająca •  owocowa •  nuta 
cytrusów

Nr art.: 94995 (4g/saszetka)

STRAWBERRY MINT BREEZE

Smak dojrzałej truskawki   •  świeża 
mięta

Nr art.: 94996 (3,5g/saszetka)

APPLE STRUDEL

Kremowa •  łagodna •  nuty 
deserowe

Nr art.: 94997 (3,5g/saszetka)



BIG BAGS
“Herbata dla  dwojga .”
To, co najlepsze w naturze, od imbryka po filiżankę.

Kolekcja Julius Meinl Big Bag oferuje najwyższej jakości kompozycje herbat liściastych – od
klasycznego smaku po niesamowite, unikalne mieszanki. Wszystkie herbaty o certyfikowanej
jakości ekologicznej zostały skomponowane ze starannie dobranych składników. Czyste
herbaty zostały wyprodukowane w jednych z najbardziej renomowanych ogrodów
herbacianych na świecie. Każda herbata jest opracowywana z najwyższą starannością przez
ekspertów Julius Meinl Tea.

Cenny smak jest następnie starannie zamykany w 100% biodegradowalnej saszetce,
wykonanej z materiału Sustico®, owiniętym w całkowicie biodegradowalne opakowanie
ochronne wykonane z NatureFlexTM. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu formatowi, Big Bags
są optymalnym wyborem do serwowania w dzbanku o pojemności 400 ml.

✓ herbata najwyższej jakości, ekskluzywne 
receptury

✓ wszystkie herbaty w certyfikowanej 
jakości ekologicznej

✓ 9 herbat z certyfikatem Rainforest 
Alliance

✓ folie ochronne wykonane z 
biodegradowalnego materiału 
NatureflexTM

✓ biodegradowalny materiał filtrujący 
Sustico®

✓ Saszetka łatwa w użyciu na porcję 
400ml (optymalna doza herbaty)

✓ wieszak do mocowania Big Bag do 
czajnika



JULIUS MEINL
HERBATA LIŚCIASTA



HERBATA LIŚCISTA
PRZEGLĄD PORTFOLIO

w opakowaniach 100g lub 250g

HERBATA CZARNA HERBATA OOLONG HERBATA ZIELONA

DARJEELING MONTEVIOT

Kwiatowa •  delikatny aromat

Nr art.: 83559 (100g)

CEYLON NUWARA ELIYA

Aromatyczna •  świeża

Nr art.: 82664 (250g)

ASSAM HARMUTTY

Intensywna •  delikatnie słodowa

Nr art.: 82610 (250g)

EARL GREY

Orzeźwiająca •  cytrynowa

Nr art.: 82640 (250g)

WILD CHERRY

Delikatna •  owocowa

Nr art.: 79875 (250g)

STRAWBERRY CREAM

Owocowa •  nuty deserowe •  
łagodna

Nr art.: 79874 (250g)

MANGO PINEAPPLE CHILI

Owocowa •  słodka •  przyjemnie 
pikantna

Nr art.: 83558 (100g)

VIENNESE DESSERT

Czekoladowa •  kremowa •  nuty 
ciasteczkowe

Nr art.: 83552 (100g)

NAMASTE CHAI

Korzenna •  intensywna •  delikatnie 
owocowa

Nr art.: 83556 (100g)

MILKY OOLONG

Wyjątkowa •  kremowa •  nuty 
cukernicze

Nr art.: 79973 (100g)

SENCHA

Klasyk •  świeża •  aromatyczna

Nr art.: 82626 (250g)

GREEN DRAGON

Charakterystyczna •  elegancka •  
zbalansowana

Nr art.: 79946 (100g)

GUNPOWDER

Intensywna •  mocna •  dymne nuty

Nr art.: 82627 (100g)

JASMINE

Kwiatowa •  delikatny aromat

Nr art.: 82625 (250g)

BLUE SKY

Elegancka •  tropikalna •  kwiatowe 
nuty

Nr art.: 82629 (100g)



HERBATA LIŚCISTA
PRZEGLĄD PORTFOLIO

w opakowaniach 100g lub 250g

HERBATA ZIOŁOWA HERBATA OWOCOWAROOIBOS

GINGER LEMON

Intensywna •  korzenna •  
rozgrzewająca

Nr art.: 79964 (250g)

PEPPERMINT

Odświeżająca •  orzeźwiająca

Nr art.: 82635 (100g)

CAMOMILE

Klasyk •  świeża •  kwiatowa

Nr art.: 82636 (100g)

HERBAL COCKTAIL

Tradycyjna mieszanka ziół •  delikatny 
aromat

Nr art.: 83555 (100g)

EVENING BLEND

Kojąca • tradycyjne zioła

Nr art.: 82666 (100g)

STRAWBERRY CREAM

Owocowa •  deserowe nuty • 
łagodna

Nr art.: 79874 (250g)

RISING SUN

Świeża •  słodka •  aromatyczna
truskawka

Nr art.: 83558 (100g)

BERRY COCKTAIL

Klasyk • nuty czerwonych jeżyn

Nr art.: 79887 (250g)

KIR ROYAL

Intensywna •  soczysta •  Cassis

Nr art.: 79886 (250g)

WILD BERRY

Mieszanka jeżyn •  łagodna •  słodka

Nr art.: 79960 (250g)

JUICY POMEGRANATE

Orzeźwiająca •  przyjemna
kwaskowatość

Nr art.: 83553 (100g)



HERBATA LIŚCIASTA
“Pełne l iśc ie ,  pełny smak.”

Czysta herbaciana przyjemność.

Wybór konesera, najczystszy sposób na delektowanie się herbatą, której pyszny i prawdziwy smak
dostarczają całe liście.

Najwyższej jakości herbaty z najlepszych regionów herbacianych są selekcjonowane z najwyższą
starannością. Od tradycyjnego, klasycznego smaku po niesamowite innowacyjne mieszanki, szeroki
wybór, który oczaruje każdego konesera herbaty. Idealny do delikatnego rytuału herbacianego, czysta
przyjemność. Rozkoszuj się herbatą wszystkimi zmysłami: piękną, niefiltrowaną optyką oraz delikatnym
zapachem i smakiem.

Korzystaj z herbat elastycznie – m.in. podawaj w dzbanku z dopasowanym filtrem do herbaty lub używaj
ich, gdy musisz przygotować większe ilości herbaty. Możesz też spróbować z nimi coś upiec i gotować!

✓ herbata najwyższej jakości

✓ starannie dobrane herbaty 

✓ unikalne przepisy

✓ składniki w ich pełnej naturalnej 
wielkości – m.in. pełne jagody

✓ idealna do kreatywnego wykorzystania 
herbaty (np. jako składnik do 
gotowania/pieczenia)

✓ elastyczne rozwiązanie dla różnych 
formatów serwowania (łatwe w użyciu 
np. z dzbankiem 400ml)



JULIUS MEINL
TEA ON THE ROCKS



HERBATA MROŻONA „TEA on the ROCKS“
PRZEGLĄD PORTFOLIO

Opakowania jednostkowe do przygotowania 11l naparu, 30op./ pudełko zbiorcze

HERBATA CZARNA HERBATA ZIELONA HERBATA OWOCOWA

TRADITIONAL
PURE BLACK

Charakterystyczna • gładka

Ne art.: 88792
(93,6g / 3.3oz w opakowaniu)

TROPICAL
FIELDS OF GREEN

Świeża • owocowa • łagodna

Nr art.: 88795
(90,7g / 3.2oz w opakowaniu)

RED BERRY
TEMPTATION

Klasyczne czerwone jagody • pełna 
owoców

Nr art.: 88794
(99,2g / 3.5oz w opakowaniu)

EXOTIC
MANGO STRAWBERRY

Słodka • owocowa • świeża

Nr art.: 88793
(93,6g / 3.3oz w opakowaniu)



HERBATA MROŻONA “TEA on the ROCKS”
“Mroźna sensacja .”

Zamroź uczucia z TEA on the ROCKS.

Delikatne herbaty czarne, zielone i owocowe, gotowe wywołać wyjątkowe uczucia!

Herbata premium z pełnymi liśćmi wybrana do zaparzania na świeżo i serwowania na zimno. Mieszaj z
syropami, alkoholami i owocami, aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia gości. Zaproponuj domowej
roboty mrożoną herbatę – zrób z niej swój własny, popisowy napój.

Opracowany do użytku w zaparzaczach do mrożonej herbaty, ale także świetne rozwiązanie w
ekspresach przelewowych lub do ręcznego przygotowywania.

✓ najwyższej jakości herbaty liściaste 

✓ ekskluzywne przepisy

✓ imponujący potencjał marży

✓ super nawet bez cukru - użycie cukru 
jest opcjonalne

✓ łatwe przygotowanie

✓ świeżo parzona z prawdziwymi liśćmi 
herbaty (nie butelkowana, bez syropu)

✓ nieskończone możliwości 
dostosowywania i tworzenia własnych 
koktajli herbacianych



HERBATA MROŻONA „TEA on the ROCKS“
PRZEGLĄD PORTFOLIO

Opakowania jednostkowe do przygotowania 11l naparu, 30op./ pudełko zbiorcze

Cudownie zbalansowana i aromatyczna czarna herbata z charakterem. Daje wyraźną nutę
czarnej herbaty i stanowi niezrównaną podstawę dla nieskończonej różnorodności receptur
mieszanek.

Idealny do komponowania z wszelkiego rodzaju aromatami
cytrusowymi, owocami tropikalnymi, aromatami jagodowymi.

Charakterystyczna • gładka

✓ najwyższej jakości
✓ produkt wegański, bezglutenowy

Nr art. 88792 (93,6g / 3.3oz w opakowaniu)

TRADITIONAL PURE BLACK TROPICAL FIELDS OF GREEN

RED BERRY TEMPTATIONEXOTIC MANGO STRAWBERRY

Sencha - jedna z najpopularniejszych zielonych herbat na świecie - jest podstawą tej pełnej
mieszanki herbat liściastych. Charakter świeżej zielonej herbaty doskonale współgra ze
smakami mango, marakui i bergamotki.

Idealny do komponowania z: wszystkimi aromatami cytrusowymi,
grenadyną, aromatami kwiatowymi (np. kwiat bzu).

Świeża • owocowa • łagodna

✓ najwyższej jakości
✓ produkt wegański, bezglutenowy

Nr art. 88795 (90,7g / 3.2oz per w opakowaniu)

Czarna herbata o delikatnym charakterze i słodko ponętnej owocowej nucie mango i
truskawki. Wyjątkowe orzeźwienie o smaku dojrzałych owoców muśniętych słońcem.

Idealne do komponowania z: cytryną lub limonką,
wanilią lub migdałem, ogórkiem.

Słodka • owocowa • świeża

✓ najwyższej jakości
✓ produkt wegański, bezglutenowy

Nr art. 88793 (93,6g / 3.3oz w opakowaniu)

To, co najlepsze w herbacie owocowej w jednej mieszance – zrównoważona orzeźwiająca
kwaskowatość, jasnoczerwony napar i pełny smak jagód. Red Berry Temptation to
wyjątkowa uczta dla wszystkich zmysłów - i doskonałe orzeźwienie.

Idealny do komponowania z: aromatami cytrusowymi,
kremowymi i orzechowymi, alkoholami.

Klasyczne czerwone jagody • pełna owoców

✓ najwyższej jakości
✓ produkt wegański, bezglutenowy

Nr art. 88794 (99,2g / 3.5oz w opakowaniu)



DZIĘKUJEMY!


	Slajd 1: HERBATA JULIUS MEINL
	Slajd 2
	Slajd 3: JULIUS MEINL SINGLE BAGS
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6: JULIUS MEINL LEAF BAGS
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9: JULIUS MEINL BIG BAGS
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12: JULIUS MEINL HERBATA LIŚCIASTA
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16: JULIUS MEINL TEA ON THE ROCKS
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20: DZIĘKUJEMY!

