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Personalizarea în funcţie de 
dorinţele tale, este secretul nostru!

Pentru noi contează că dorinţa ta să se materializeze, de aceea te invităm să 
ne împărtăşeşti ce anume îţi doreşti în pachetul cadou de Crăciun din acest 

sezon. Mai jos, regăseşti câteva propuneri de ceaiuri delicioase, care te întro-
duc în atmosfera sărbătorilor de iarnă, sortimente de cafea şi dulciuri deose-

bite, precum şi accesorii, pe care le poţi combina în orice variantă dorită! 

”Winter Fairy Tale” Colecţia de ceaiuri 

638
Winter Fairy Tale

502 
Baked Apple

566
Original Chimney Fire

580
Forestberry Cocktail 

Gramaj disponibil: 100 g

Gramaj disponibil: 50 g, 100 g
“Merry Christmas”, 

Colecţia de ceaiuri 

https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/baked-apple-p2832.html
https://demmertea.ro/original-chimney-fire-p1393.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html


HAPPY TEA
5 pachete de ceai ce conțin sortimentele, 

acompaniate de 5 cărți poștale 
în limba engleză cu design vesel

COLECȚIA TONBO

Conţine:
• Magical Day - ceai de plante medicinale aromatizat, 40 g
• Beautiful Moments - ceai de plante medicinale aromatizat, 45 g
• Be Happy - amestec de infuzie de fructe aromatizat, 40 g
• Special Something - amestec de infuzie de fructe aromatizat, 60 g
• Amazing Day - amestec de infuzie de fructe aromatizat, 60 g

Conţine:
• 335 - Japan Genmaicha - ceai verde - 100 g
• Japan Tamaryokucha - ceai verde - 80 g
• Două cutii de metal cu hârtie japoneză, 

cu capac de protecție aromă
• Două cărți de produse.



THE LOVELY TEA DUET

HOME IS WHERE 
MY CAT IS

Conţine:
• Sencha Sakura - ceai verde în cutie de metal - 60 g
• Cană cu capac și infuzor din oțel inoxidabil, 0,25 l
• Două cărți de produse.

Conţine:
• Rhubarb  Spritz - amestec de infuzie de fructe 
     aromatizat, în cutie de metal, 100 g
• Cană cu capac și infuzor din oțel inoxidabil, 0,25 l
• Două cărți de produse.



AYURVEDA TEA SET
Conţine:
• amestec de plante medicinale conform învățăturii ayurvedice Kapha, 50 g
• amestec de plante medicinale conform învățăturii ayurvedice Pitta, 50 g
• amestec de plante medicinale conform învățăturii ayurvedice Vata, 50 g
• amestec de plante medicinale Woman's tea, 50 g
• amestec de plante medicinale Men's tea, 50 g



“Christmas vibes”

“Angels's spirit
Colecţia de ceaiuri 

“Christmas tea for you”Colecţia de ceaiuri 

Colecţia de ceaiuri 

22035 Orange Biscuits
580 - Forestberry Cocktail  
21092 - Date Star
22775 - Winter Romance
638 - Winter Fairy Tale 
566 - Original Chimney Fire
442 - Wintery Green
626 - Rooibos Gingerbread
741 - Oriental Christmas
742 Organic Gingerbread
743 Granny Spice Cake
393 Sweet Winter Romance

Gramaj disponibil: 50g, 100g

Gramaj disponibil: 30g, 80g

https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/original-chimney-fire-p1393.html
https://demmertea.ro/wintery-green-tea-octombrie-februarie--p2519.html
https://demmertea.ro/rooibos-gingerbread-p1425.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html


“The Spirits of Christmas”

“Happy Winter Characters”Colecţia de ceaiuri 

Colecţia de ceaiuri  

442 
Wintery Green Tea

626
 Rooibos Gingerbread

566
Original Chimney Fire

638 
Winter Fairy Tale

567 
Vienesse Cookie

566
Original Chimney Fire

580
 Forestberry Cocktail 

442
Wintery Green Tea

638 
Winter Fairy Tale

502 
Baked Apple

567 
Vienesse Cookies

638
Winter Fairy Tale

 623 
Thousand and one Night

Gramaj disponibil: 100 g

Gramaj disponibil: 100 g

https://demmertea.ro/wintery-green-tea-octombrie-februarie--p2519.html
https://demmertea.ro/rooibos-gingerbread-p1425.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/wintery-green-tea-octombrie-februarie--p2519.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/baked-apple-p2832.html
https://demmertea.ro/original-chimney-fire-p1393.html
https://demmertea.ro/vienesse-cookies-octombrie-februarie--p2582.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/thousand-and-one-nights-p1470.html


“Angels”Colecţia de ceaiuri 

Colecţia de ceaiuri  “Winter Dreams”

422 
Winter Blend 

70 g 502 
Baked Apple 

100g
442 

Wintery Green Tea 
 70 g

567 
Wienese Cookie 

100 g

638  
Winter Fairy Tale 

100g

566
Original Chimney Fire 

100g

“Warm Hearted Snow-People”Colecţia de ceaiuri 

566
Original Chimney Fire

580
Forestberry Cocktail

638
Winter Fairy Tale

502
Baked Apple 

Gramaj disponibil: 100 g

Gramaj disponibil: 100 g

668 
Meditation 

50 g

626  
Roiboos Gingerbread 

70 g
653 

Ginger Lemon 
50 g 384 

Sunny Meadow
50 g

675
Good Evening

50 g

683
Herbal Dreams 

50 g

https://demmertea.ro/winter-blend-octombrie-februarie--p2522.html
https://demmertea.ro/winter-blend-octombrie-februarie--p2522.html
https://demmertea.ro/wintery-green-tea-octombrie-februarie--p2519.html
https://demmertea.ro/vienesse-cookies-octombrie-februarie--p2582.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/original-chimney-fire-p1393.html
https://demmertea.ro/rooibos-gingerbread-p1425.html
https://demmertea.ro/ginger-lemon-p1321.html
https://demmertea.ro/sunny-meadow-p2233.html
https://demmertea.ro/good-evening-tea-p2390.html
https://demmertea.ro/herbal-dreams-p2396.html
https://demmertea.ro/meditation-tea-p1361.html
https://demmertea.ro/original-chimney-fire-p1393.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/winter-fairy-tale-p1481.html
https://demmertea.ro/baked-apple-p2832.html


“Christmas”Colecţia de ceaiuri 

Ceaiuri ”Santa’s Tea” 
Forestberry Cocktail 

Gramaj disponibil: 40 g 

Greetings 
from Saint Nicholas 

Christmas Cookie Snowflakes Gold Star Spice For Mulled Wine Spice For Punch

“Magical Tins”
Colecţia de ceaiuri 

653 
Ginger Lemon

25 g

580
Forestberry Cocktail 

27 g

458
Sun of the East

20 g 

242 
Green Diamond

28 g

202 
Bio Indian Chai

32 g 

580 
Forestberry 

27 g

https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/ginger-lemon-p1321.html
https://demmertea.ro/ginger-lemon-p1321.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/forestberry-cocktail-p1307.html
https://demmertea.ro/s-458?search_submit=1&search_category=1
https://demmertea.ro/s-458?search_submit=1&search_category=1
https://demmertea.ro/green-diamond-p1326.html
https://demmertea.ro/green-diamond-p1326.html
https://demmertea.ro/bio-indian-chai-p2653.html
https://demmertea.ro/bio-indian-chai-p2653.html
https://demmertea.ro/s-580?search_submit=1&search_category=1
https://demmertea.ro/s-580?search_submit=1&search_category=1


la plic bio 
“Christmas Edition”

Colecţia de ceaiuri 

Bio Quick-T Kids
Colecţia de ceaiuri 

Herbal Little Witch Captain Rasp-Bear Princess Strawberry Tropical 

Bio Rooibos Classic (25 pliculete) 
Bio Rooibos Oriental Night (25 pliculete)
Bio Camomile  (25 pliculete) 
Bio Herbal Secret  (25 pliculete) 
Bio Peppermint (25 pliculete) 
Bio Lemon Ginger (25 pliculete) 
Bio Quick-T Selection (24 pliculete)

Bio English Breakfast (25 pliculete) 
Bio Earl Grey  (25 pliculete) 
Bio Assam  (25 pliculete) 
Bio Masala Chai  (25 pliculete) 
Bio Green Jasmin (25 pliculete) 
Bio Fruity Bowle  (25 pliculete)
Bio Red Orange  (25 pliculete)
Bio Forestberry Cocktail  (25 pliculete) 

https://demmertea.ro/organic-quick-t-english-breakfast-p1379.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-earl-grey-p1382.html
https://demmertea.ro/quick-t-organic-assam-p1412.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-masala-chai-p1386.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-green-jasmine-p1384.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-red-orange-p1390.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-forestberry-cocktail-p1383.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-camomile-p1381.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-herbal-secret-p1385.html
Bio Rooibos Classic (25 pliculete) https://demmertea.ro/organic-quick-t-rooibos-classic-p1392.html
https://demmertea.ro/organic-quick-t-peppermint-p1388.html
https://demmertea.ro/quick-t-organic-lemon-ginger-p1410.html
https://demmertea.ro/quick-t-organic-selection-24-plic-pachet-p1411.html
https://demmertea.ro/quick-t-kids-herbal-little-witch-p1407.html
https://demmertea.ro/quick-t-kids-captain-rasp-bear-p1406.html
https://demmertea.ro/quick-t-kids-princess-strawberry-p1409.html
https://demmertea.ro/quick-t-kids-knight-tropical-p1408.html


Gift Box
COFFEE WORLD JOURNEY

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CAFELEI

Călătorește senzorial în lumea celor mai bune regiuni de 
cultivare a cafelei și bucură-te de gustul gurmand al celor 

mai bune specialități de cafea din lume. Pachetul este pre-
văzut cu fișe tehnice cu design asemănător pachetelor de 
cafea. Fișele conțin informații legate de originea boabelor 
de cafea, regiunea de proveniență și notele de degustare. 
Boabele de cafea sunt împachetate individual în pachete a 
câte 70 g fiecare tocmai pentru a păstra aromele fiecăreia 

în parte.

•  Costa Rica Volcán Azul – RED HONEY Process
•  Kenya “Kiundi”
•  India Monsooned “Malabar”
•  Papua New Guinea Sigri Estate PB



Gift Box
COFFEE CHRISTMAS COLLECTION

Cele mai celebre sortimente de cafea împreună în aceeași 
cutie! O veste bună atât pentru connaisseuri cât și pentru 
iubitorii de cafea.  Un set Luxury ce constă atât în boabe 

de cafea Premium din Jamaica, Australia cât și cafea 
mocha originară din Yemen. Setul este prevăzut cu câte o 
fișă de degustare pentru fiecare sortiment de cafea. Boa-

bele de cafea sunt împachetate individual în pachete a 
câte 50 g fiecare.

•   Kopi Luwak
•   Hawaii Kona Cornwell Estate
•   Yemen Mocha Matari
•   Skybury
•   Jamaica Blue Mountain



Kenya Kiundi
250 g 

Finca El Flamingo 
250 g 

Perú Finca Rosenheim
250 g 

Best of Brazil Fazenda Lagoa
250 g 

Bolivia Café De La Frontera
250 g 

Colombia Kachalú 
250 g 

Cafele nearomatizate

Disponibil sub variantă de cafea boabe.

https://demmertea.ro/cafea-boabe-kenya-kiundi-p2710.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-mexico-finca-el-flamingo-p1538.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-peru-gourmet-finca-rosenheim-p2780.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-best-of-brazil-fazenda-lagoa-p1518.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-bolivia-la-frontera-p1519.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-colombia-organico-kachalu-p1524.html


Chili Chocolate
250 g 

Chocolate Cream
250 g 

Chocolate Orange
250 g 

Happy Hazelnut 
250 g 

Vanilla Cream
250 g 

English Caramel
250 g 

Cafele aromate

Disponibil atât sub varianta 
de cafea boabe cât și cafea măcinată.

https://demmertea.ro/cafea-boabe-cu-ciocolata-si-chilli-p1528.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-chocolate-cream-250g-p1523.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-cu-ciocolata-si-portocale-250g-p2827.html
https://demmertea.ro/cafea-macinata-happy-hazelnut-250g-p1553.html
https://demmertea.ro/cafea-macinata-vanilla-cream-250-g-p1556.html
https://demmertea.ro/cafea-boabe-english-caramel-p1532.html


cu ceai 
Demmers Teehaus, 

Ciocolată handmade

Drajeuri de ciocolată de lapte delicioase cu zmeură 
confiată, direct din manufactura Gallfi's

60g

Drajeuri de ciocolată de lapte cu vanilie, scorțișoară și 
cuișoare de la manufactura Gallfi's

70g

Drajeuri de ciocolată de lapte

Variante
• Ciocolată de lapte cu Oriental Chai, 100g
• Ciocolată neagră cu Oriental Chai, 100g
• Ciocolată de lapte cu Earl Grey, 100g
• Ciocolată neagră cu Earl Grey, 100g

Ciocolată handmade
• Dark Matcha, Milk Chai, 80g
• Ciocolată albă cu ghimbir și miere, 

ghimbir negru, 80 g
• Lapte integral - Espresso No 3 și 

caramel sărat, 80 g

Sweet christmas

https://demmertea.ro/drajeuri-de-ciocolata-de-lapte-cu-zmeura-100g-p2847.html
https://demmertea.ro/drajeuri-de-ciocolata-de-lapte-cu-vanilie-scortisoara-si-cuisoare-100g-p2848.html


Ciocolată de lapte handmade
Galffis cu zmeură

Selectie de drajeu de ciocolată 
handmade Galffis
Gramaj disponibil:  100 g

Gramaj disponibil:  100 g

Ingrediente: conține cacao 35%, unt de 
cacao, masă de cacao, zahăr, lapte praf 
integral, lapte praf degresat,
 coacăze neagră, alune,corțișoară, vișine, 
cafea galffis, ardei iute(argintiu),
Zmeură, ceai earl gray, zahăr caramelizat 
(0.7% ), emulgator, lecitină de soia, 
extract natural de vanilie.

Ingrediente: conține cacao 42%, unt de 
cacao 17%, masă de cacao 25%, zahăr, 
lapte praf integral, lapte praf degresat,-
fructeliofilizate: zmeură, mure 7 %, zahăr 
caramelizat (0.7% ), emulgator lecitina de 
soia, extract natural de vanilie.



Ce este
Untul de arahide este o gustare 
sănătoasă, nutritivă și delicioasă. Cum 
suntem și fani unt de arahide și boabe de 
cacao, am vrut să le combinăm să 
vedem ce iese. 
După câteva testări, am ajuns la un 
rezultat, care zicem noi, o să-ți încânte 
papilele gustative. 

În plus, am făcut totul cu îndulcitori 
naturali ca să te bucuri cu adevărat de 
ceva bun, fără zahăr și fără vină. Este 
potrivit pentru toți pofticioșii, de la 
mămici la tătici și copii și perfect pentru 
cei care duc o viață sportivă, proteinele 
ajutând la refacerea mușchilor. 

De la bob la borcan

Peanutter Smooth

Hazelnutter

Peanutter Crunchy

Beneficii 
Ingrediente alese
Consistență super fină
Sursă de proteine & fibre
Potrivit pentru vegetarieni & vegani

Fără coloranţi sau conservanţi, 
totul de la mama natură



Ce este 
Din boabe de cacao proaspăt prăjite și măcinate, Kokowa Brew este o altfel de cafea. Spre 
deosebire de cafea care îți stimulează creșterea temporară a energiei, boabele de cacao au 
proprietăți tonice care te încarcă cu energie pentru întreaga zi. 

Cum te ajută 
Nu degeaba se spune că boabele de cacao sunt fructele zeilor. Considerate super alimente, 
acestea au beneficii uimitoare. 

Susțin sănătatea inimii, creierului și oaselor 
Boabele de cacao sunt una dintre cele mai bune surse naturale de magneziu din lumea natu-
rală. Astfel, acestea pot ajuta la susținerea sănătății inimii, la digestie, la echilibrarea chimiei 
creierului și construirea oaselor puternice. 
Întăresc sistemul imunitar 
Cu o concentrație impresionantă de antioxidanți polifenoli, cacaoa îți întărește sistemul 
imunitar și te ajută să lupți împotriva bolilor. Și când spunem „impresionantă”, gândește-te că 
vinul roșu, afinele, rodiile, fructele de açai și goji la un loc nu au atât de mulți antioxidanți. 

Reduc apetitul și te ajută să slăbești 
Un aliment plin de nutrienți buni, care te ajută să și slăbești sună ireal, știm. Din acest motiv, 
boabele de cacao pot fi considerate un vis devenit realitate. Sărace în carbohidrați, calorii și 
grăsimi, acestea îți scad pofta de mâncare. 

Îți dau o stare de bine și energie bună
Boabele de cacao cresc și serotonina din creier, adică aceeași substanță chimică pe care 
corpul o produce atunci când te îndrăgostești sau când faci mișcare. Ceea ce înseamnă că te 
va ajută să te simți grozav, dar și mai concentrat și energizat. Pe scurt, fericire într-o ceașcă de 
Kokowa Brew. 

Fără palpitații și blânde cu stomacul 
Kokowa Brew conține teobromină, un stimulent natural care se regăsește în cacao și care 
oferă o energie mai de durată, fără palpitații și stări de agitație. În plus, este o băutură mai 
puțin acidă ca și cafeaua, cu un pH aproape neutru (6,4 - 6,8) care este blând cu stomacul. 

Fără coloranţi sau conservanţi, totul de la mama natură.

De la bob în pahar



De la bob la tabletă 

Kokowa este un producător artizanal de ciocolată 
bean-to-bar (de la bob la tabletă) din #Sepsi, Transilvania. 

Suntem dedicați să producem doar tablete de ciocolată 
delicioase și sănătoase din boabe de cacao atent alese 

(organice, provenite numai din ferme sustenabile) alături 
de doar câteva ingrediente naturale, de calitate. 

Boabele sunt prăjite, decojite, măcinate, prelucrate cu 
precizie timp îndelungat, ca tu să te bucuri de o ciocolată 

numai bună de savurat. 

A se păstra într-un loc uscat și ferit de razele de soare. 



Seturi de accesorii la alegere

Ceainic “Elara” Cană "Karolina"

Cană "Maarja"Cană de ceai de plante "Nava"

Cană de ceai de plante "Saara" - matt

https://demmertea.ro/ceainic-elara--p3057.html
https://demmertea.ro/cana-elara--p3058.html
https://demmertea.ro/cana-elara--p3058.html
https://demmertea.ro/cana-karolina--p3044.html
https://demmertea.ro/cana-karolina--p3044.html
https://demmertea.ro/cana-nava--p3056.html
https://demmertea.ro/cana-nava--p3056.html
https://demmertea.ro/cana-maarja-0-35-l-p2864.html
https://demmertea.ro/cana-maarja-0-35-l-p2864.html


Seturi de accesorii la alegere

Cană "Ollie"

Cană "Rick & Roy" Cană "Willy & Billy""

Set de ceai pentru o persoană "Lieske", albastru sau roz

https://demmertea.ro/tea-for-one-set-lieske-albastru-p3053.html
https://demmertea.ro/tea-for-one-set-lieske-albastru-p3053.html
https://demmertea.ro/cana-ollie--p3067.html
https://demmertea.ro/cana-ollie--p3067.html
https://demmertea.ro/cana-willy-billy-p2965.html
https://demmertea.ro/cana-willy-billy-p2965.html
https://demmertea.ro/tea-for-one-set-lieske-albastru-p3053.html
https://demmertea.ro/cana-din-ceramica-rick-and-roy-0-4l-p2333.html
https://demmertea.ro/cana-din-ceramica-rick-and-roy-0-4l-p2333.html


Seturi de accesorii la alegere

Cană de ceai de plante "Saara" - shiny

https://demmertea.ro/cana-ceai-din-portelan-saara-turcoaz-0.35-l-p3040.html
https://demmertea.ro/cana-ceai-din-portelan-saara-apricot-0.35-l-p3042.html
https://demmertea.ro/ceainic-saara-lime-0.9-l-p3045.html
https://demmertea.ro/ceainic-saara-negru-0.9-l-p3046.html
https://demmertea.ro/cana-ceai-din-portelan-saara-verde-inchis-0.35-l-p3048.html
https://demmertea.ro/cana-ceai-din-portelan-saara-violet-0.35-l-p3049.html
https://demmertea.ro/cana-ceai-din-portelan-saara-negru-0.35-l-p3072.html


Cadou Bio Quick-T Duo



Cutii de cadou la alegere

120 x 135 x 75 mm
sau 82 x 52 x 93 mm

Diametru: 16cm, 
înălţime: 50cm

142 x 101 x 37 mm 195 x 154 x 75 mm

105 x 78 x 42 mm

în care putem ambala produsele alese de tine: 
ceai, ciocolată, cafea, biscuiţi, alte dulciuri sau accesorii de ceai sau cafea



105 x 78 x 42 mm

Câteva idei de cadouri gata pregătite pentru tine

Pachet GINGERBREAD HOUSE cu ciocolată 
handmade 100g şi ceai de iarnă 100g

Pachet VIP cu ceai de iarnă, cutie metalică 
pentru ceai, cană cu capac şi infuzor 
metalic, cafea vieneză boabe şi ciocolată
handmade cu ceai



Pachet BRAZI DE CRACIUN cu ceai, cafea 
gourmet, pahar Morocco şi bomboane cu 
ghimbir

GLOBURI DECORATIVE de Crăciun, cu 80g 
de ciocolată de lapte handmade de la 
manufactura Gallfi's, cu vanilie, scorţişoară 
şi cuişoare, cu glazură aurie de Sărbători

https://demmertea.ro/globuri-cu-ciocolata-hand-made-80g-p2370.html


Tu ce ai 
alege?

V-am trezit interesul?
Pentru detalii sau alte informații nu ezitați să ne contactați:

Sales Department

Dávid Korodi Mónika
+40 752 228 764

o�ce@demmertea.ro

Szarukán László
+40 729 946 551 

szarukan.laszlo@demmer.ro

Ursoiu Adriana 
+40 726407897 

aditza@demmer.ro

Story Of Tea

Headquarters & Warehouse
Valea Crișului. Nr. 461
Covasna, ROMÂNIA

O�ce & Warehouse
+40 736 902 410, comenzionline@demmertea.ro 
+40 752 228 764, o�ce@demmertea.ro

www.demmertea.ro
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