Ge dina kunder örternas kraft

Historien om Pukka
Det var när Sebastian Pole hade studerat Ayurveda i tio år
som han kom fram till att han ville ta fram örtblandningar
som skulle tjäna både människor och moder jord. Han
hade då många års erfarenhet av att odla ekologiska örter
och göra drycker på dem. Det var helt enkelt dags att
starta ett företag som skulle skapa en positiv
förändring i världen.
Hans idéer blev snart verklighet. I en liten lokaltidning i den engelska staden
Bristol såg han en annons om ett företag som precis som han själv, ville skapa
något som skulle ha positiv inverkan på världen. Året var 2001 och bakom
annonsen stod Tim Westwell. Över flera koppar te och livliga diskussioner
utarbetade dessa två förändringsmänniskor en plan för att förse världen med
ekologiska örtteer och kosttillskott.
Sedan dess har Pukka lanserat över 40 ekologiska och rättvisemärkta ört-, 
frukt- och gröna teer.
Tim och Sebastian ansåg redan från början att om de använde sig av de bästa
kvalitetsörterna som skördats och blandats på rätt sätt, så skulle de länka samman
miljontals människor med växternas kraft och naturens visdom. Idag är Pukka
tillgängligt i över 40 länder och förser dagligen miljoner Pukka fans med teer
som utformats med hänsyn till alltifrån avkoppling och sömn till detox och
matsmältning.

Anledningar att älska det vi gör
Vi sätter människor, växter och vår planet i centrum för
allt vi gör. Vi skapar goda cirklar där hållbar ekologisk
odling hjälper samhällen och deras miljöer, som i sin tur
producerar te och kosttillskott som bidrar till ett friskare,
lyckligare liv.

Passion

Örtexperter

Vi tror på växternas potential att ge alla ett
friskare och lyckligare liv. Alla på Pukka brinner
för detta och vi vill att miljontals människor ska
vara med oss på den här resan.

Pukka arbetar tillsammans med duktiga
örtexperter: från Sebastian Pole, vår örtmästare,
till utbildade näringsfysiologer med kunskap
om ayurvedisk, kinesisk och västerländsk
örtmedicin. I själva verket får alla på Pukka
utbildning i kunskap om växter och deras
inneboende kraft.

Kvalitet betyder allt

Naturligt ekologiskt

Våra teer håller högsta möjliga kvalitet och
våra experter testar örterna efter mer än
1000 olika säkerhets- och kvalitetskriterier.
Vi tar denna fråga på största allvar.

Allt vi skapar är ekologiskt – från örterna till de
växtbaserade vitaminerna som ingår i vissa av
våra blandningar.

Människor

Planeten

Pukka strävar efter att se till att allt vi gör är
till nytta för alla vi kommer i kontakt med,
inklusive odlarna och miljön samt våra partners,
medarbetare och kunder. Därför stödjer vi viktiga
globala projekt som FairWild™, Fair for Life och
ser till att alla våra teer är ekologiska.

Vi har alla ett ansvar gentemot världens barn
att ta hand om den här vackra planeten. Därför
skänker vi en procent av alla intäkter direkt till
miljöprojekt via ”1 % for the Planet”.

Varför vi gör det vi gör
Vår innerliga önskan är att skapa en friskare, lyckligare värld där
människor blir inspirerade att upptäcka mer om sig själva och
den vackra planet vi lever på – allt genom den fantastiska kraften
i ekologiska örter.

Våra vägledande partners
Under de senaste åren har vi stöttat ”1 % for the Planet” – där en procent av allt
vi säljer går till miljöarbete.
Vi är med i BCorp – som sammanför organisationer som vill förändra världen
till det bättre.
Vi har certifierat alla våra teer enligt Fair for Life – det mest progressiva
systemet för rättvis handel som finns.
Vi använder principerna i FairWild™ för att garantera ett rättvist pris för
hållbart insamlade vilda frukter och örter.

Återvinningsbar flik

Örtblandningar
Alla våra örtblandningar är omsorgsfullt utvecklade av vår
örtmästare Sebastian Pole som enbart använder ekologiska
och rättvisemärkta medicinalväxter. Allt för att vi så bra som
möjligt ska kunna stötta våra kunder i deras dagliga liv.
För oss på Pukka är det väldigt viktigt med en hållbar livsstil, och vi strävar efter
att göra alla våra förpackningar miljövänliga enligt högsta branschstandard.

Kan komposteras
Polyfenyleneter (PPE)-fri
– ingen värmeförsegling,
istället vikt och sydd

Tepåse

100 % ekologiskt
certifierat
bomullssnöre
Tepåsens papper är
tillverkat av en speciell
blandning av naturliga
Manilla-fibrer.

Ekologiska, FairWild- och
Fair-märkta örter

GMO-fri

Utan häftklamrar

ENERGI

67716694

67718135

Revitalise te - Eko, Fair For Life & FairWild
Revitalise-te är en uppfriskande njutning. Den kryddiga kanelen,
ingefäran och nejlikan gifter sig med kardemumma, aromatisk
apelsin, mild grön mynta och grönt te. Väcker dina sinnen till liv.

Licorice & Cinnamon te - Eko, Fair For Life & FairWild
Licorice & Cinnamon är ett härligt och fylligt te som skämmer
bort dina smaklökar. Ett te som kombinerar den rena, söta
lakritsroten med en värmande virvel av gyllene kanel. En rik och
väldoftande kombination. Det här är ett unikt te som du absolut
måste ha.
Naturligt koffeinfri

67718139

67720782

Three Cinnamon te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te som fångar den virvlande glöden av gyllene kanel.
Tre olika kaneltyper från Indonesien, Vietnam och Indien.
Naturligt koffeinfri

Three Licorice te - Eko, Fair For Life & FairWild
En spännande kombination av lakrits från ödemarkerna i
Kazakstan och Georgien samt från de ekologiska jordarna i
Pakistan. Njut av fyllighet och sötma som värmer djupt in i själen.
Naturligt fritt från koffein.
Naturligt koffeinfri

67720784

67718133

Wild Apple & Cinnamon te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te fullproppat med smak! Luta dig tillbaka och insup de
ljuvliga smakerna från friska äpplen och kryddig kanel.
Naturligt koffeinfri

Lemongrass & Ginger te - Eko & Fair For Life
Ett te som kombinerar det bästa av två världar, friskt citrongräs
och kryddig ingefära. Naturligt fritt från koffein.
Naturligt koffeinfri

67718127

67720792

Vanilla Chai - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett kryddigt chai-te på sex olika kryddor som hämtats från små
självständiga lantbruk världen över. Med ljuvlig smak av kanel, söt
vanilj, kardemumma, ingefära, lakrits och fänkålsfrön. En aromatisk
sensation i en kopp. Koffeinfritt.
Naturligt koffeinfri

Gorgeous Earl Grey tea - Eko, Fair For Life & FairWild
Njut av uppfriskande bergamott, ljuvlig lavendel och en subtil smak av
citron. Detta svarta helbladste kommer från Dunsandle som är en av
Indiens högst belägna och äldsta teplantager. En Earl Grey full av visdom.

FÖRKYLNINGSTIDER

677720793

67718140

Original Chai - Eko & Fair For Life
Original Chai – en exotisk blandning som en gång dansade på
den indiska kungafamiljens läppar. Vårt chai är en symfoni av
varm ingefära, gyllene kanel och fyllig kardemumma, alltsammans
omfamnat av svart te och söt lakritsrot. Det magiska Indien i en kopp.

Lemon, Ginger & Manuka Honey - Eko, Fair For Life & FairWild
Pukka Lemon, Ginger & Manuka Honey är en härlig blandning av
citron, kryddig ingefära och manukahonung. De mogna citronerna
och ingefäran torkas långsamt för att behålla så mycket smak som
möjligt. Därefter blandas frukt och ingefära med den underbara
manukahonungen som ger teet dess runda, mjuka smak.
Naturligt koffeinfri

67720791

67718129

Elegant English Breakfast tea - Eko & Fair For Life
Eleganta English Breakfast görs av de spädaste ekologiska Nam Lanhbladen som växer vilt i den vietnamesiska regnskogen. Tebladen
handplockas av H’mong- och Zhao-stammar som själva har njutit av
det här teet i århundraden. Det här teet har vunnit en stjärna vid Great
Taste Awards.

Three Ginger te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te som är sprängfyllt med kryddig vitalitet. En synergi mellan söt
galangarot, gyllene gurkmeja och den varma glöden från världens mest
populära – ingefära. En värmande kopp te som blåser nytt liv i kropp
och själ. Naturligt fritt från koffein.
Naturligt koffeinfri

67720787

67718132

Elderberry & Echinacea te - Eko, Fair For Life & FairWild
Låt dig omfamnas av mogna vilda frukter: Djuplila fläderbär, svarta
vinbär, doftande fläderblommor och kryddig echinacea. Med den här
fruktiga te-frestelsen kan det inte bli fel.
Naturligt koffeinfri

Chamomile, Vanilla & Manuka honey te - Eko, Fair For Life & FairWild
En härlig kopp ekologiskt kamomillte som har en lätt touch av vanilj och
manukahonung. Finaste kamomillblommor har valts ut för till att skapa det
här härliga teet. Njut av en lugn stund. Naturligt fritt från koffein.
Naturligt koffeinfri

67718125

67718143

Night Time te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te som förbereder dig för en god natts sömn. Genom att kombinera
havreblommor, lugnande lavendel och söt limeblomma med den
magiska valerianan får man en kopp te som är perfekt att dricka före
sänggåendet.
Naturligt koffeinfri

Three Chamomile te - Eko & Fair For Life
Fyll din kopp med delikata blommor! En perfekt kombination
av tre olika sorters ekologisk, handplockad kamomill (egyptisk,
kroatisk och ungersk) som blandats med stor omsorg. Njut av
den fantastiska doften och låt den skänka dig lugn och frid som
känns i kropp och själ.
Naturligt koffeinfri

67718107

67718117

Relax te - Eko, Fair For Life & FairWild
Relax-te innehåller mild kamomill, söt fänkål och läkemalva. Teet är
perfekt för en lugn dag eller natt. Den här blandningen är precis vad
du behöver för en skön stund.
Naturligt koffeinfri

Love te - Eko, Fair For Life & FairWild
En unik blandning doftande blommor och välkända örter som
gör både morgnar och kvällar lite skönare. Ett te som gjorts både
med och för kärlek och därför fått namnet Love.
Naturligt koffeinfri

LUGN & RO

MAGE

67790202

67718128

Tulsi Clarity te - Eko & Fair For Life
Låt dig bli inspirerad och upplyft. Tulsi, även kallad ”helig basilika”, är
en legendarisk ört från Indien. Tulsi har en ren, klar och aromatisk
smak. Grön tulsi för klarhet, lila tulsi för ett lyft och citrontulsi för
inspiration. En fängslande frisk, aromatisk och djup smak.
Naturligt koffeinfri

Three Mint te - Eko & Fair For Life
En grönskande blandning av tre härliga sorters mynta – grön mynta,
åkermynta och pepparmynta. Ger en fantastiskt uppfriskande kopp te.
Naturligt koffeinfri

BALANS

67790203

Feel New te - Eko & FairWild
Ett milt ekologiskt te med fänkål, anis och kardemumma som
hjälper dig skjuta det gamla åt sidan och öppna upp för det nya.
Naturligt koffeinfri

67718116

Mint Refresh te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te som är uppfriskande för både kropp och själ. Med inslag av
pepparmynta, fänkålsfrön och mild ros. Perfekt efter en måltid eller när
du bara behöver något fräscht. Passar också bra som ett svalkande iste.
Vinnare av en guldmedalj vid ”Great Taste Awards” (livsmedelsindustrins
Oscar).
Naturligt koffeinfri

67718123

67718126

Cleanse te - Eko, Fair For Life & FairWild
Den här välsmakande örtblandningen passar utmärkt att
dricka under hela dagen. Ett läckert te med frisk smak som är
sprängfyllt med naturens många gröna örter. Med pepparmynta,
maskros och brännässla samt aloe vera-juice och lakritsrot.
Naturligt koffeinfri

After Dinner te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett fantastiskt te med lyxig smak av rostad cikoria, kryddig
kardemumma och anis samt fänkålsfrön och lakrits.
Naturligt koffeinfri

67718136

67720800

Three Fennel te - Eko & Fair For Life
Varva ner med ett riktigt fänkålsfyrverkeri. Med turkiska fänkålsfrön,
smakrika vilda fänkålsfrön och fjäderlätta fänkålsblad samt massor av
smak. Naturligt fritt från koffein.
Naturligt koffeinfri

Motherkind Pregnancy te - Eko, Fair For Life & FairWild
En välsmakande blandning av noga utvalda örter som du kan njuta
flera gånger av under din dag.
Naturligt koffeinfri

67718138

67720803

Peppermint & Licorice te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te med pepparmyntans friska smak och den naturliga sötman från lakrits.
Framtaget i samband med vårt tioårsjubileum.
Naturligt koffeinfri

Motherkind Baby te - Eko & Fair For Life
Härlig och välsmakande blandning av örter.
Naturligt koffeinfri

67718124

67720785

Womankind te - Eko, Fair For Life & FairWild
En unik blandning av örter och blommor som är särskilt framtaget för kvinnor.
Med tranbär, ros, vanilj och shatavari (indisk sparrisrot) som är en välkänd växt
inom Ayurveda. Shatavari betyder ungefär ”kvinnan med de 100 äkta männen”.
Teet har en vacker rubinröd färg.
Naturligt koffeinfri

Blackcurrant Beauty te - Eko, Fair For Life & FairWild
Ett te med djupt rödlila färg och söt fruktig smak. Här får saftiga svarta
vinbär samspela med söta rödbetor, röda hibiskusblommor, gyllene
nypon och små bitar av apelsinskal. Ett te med djup och bredd.
Naturligt koffeinfri

KVINNA

GURKMEJA

6720783

67720795

Turmeric Gold - Eko, Fair For Life & FairWild
Njut en delikat och aromatisk blandning av finaste gurkmeja,
citron och grönt te i kombination med aromatisk kardemumma,
citrus och en gnutta sötma.

Clean Matcha Green - Eko, Fair For Life & FairWild
Pukka Clean Matcha Green är ett helbladste på solmogna sicilianska
citroner i kombination med några av naturens finaste gröna örter.
Säg ja till maskros, brännässla, fänkål samt grönt Sencha-te av högsta
kvalitet. Teet innehåller 2 % härligt machapulver.

67720805

67720797

Turmeric Active te - Eko, Fair For Life & FairWild
En ekologisk och befriande blandning av finaste gurkmeja,
ingefära och galangarot.
Naturligt koffeinfri

Ginseng Matcha Green - Eko, Fair For Life & FairWild
En flygande och magisk grön upplevelse. Smaragdgrön matcha och
helbladigt grönt te bildar en synergi i samspel med röd ginseng och
tulsi. Flyg iväg och upplev den gröna magin.

67720794

67720798

Supreme Matcha Green - Eko & Fair For Life
Pukka Supreme Matcha är ett sammetslent helbladste med fyllig
smak. Det smaragdgröna matchapulvret är en fantastisk ingrediens
som här kombinerats med tre gröna helbladsteer; Kinesiskt Sencha,
indiskt Oothu och vietnamesiskt Pin Ho Wild Jade.

Wonder Berry Green - Eko, Fair For Life & FairWild
En upplyftande och välsmakande symfoni av fläderbär, svarta vinbär,
nypon, echinacea och rödbeta, omfamnat av det finaste gröna helbladsteet.
En harmonisk hyllning till naturens bär och deras saft och kraft.

GRÖNT TE

67720796

67720799

Mint Matcha Green - Eko & Fair For Life
Pukka Mint Matcha Green är ett grönt helbladste med
matchapulver och en blandning av egyptisk grön mynta, som
gör varenda kopp till en inspirerande och frisk upplevelse.

Green Collection - Eko, Fair For Life & FairWild
En samling noga utvalda gröna teer som gör det enklare för dig
att hitta precis vad du behöver, när du behöver det.

67720804

67720786

Lean Matcha Green - Eko, Fair For Life & FairWild
En ekologisk blandning av oolong, kanel, ingefära och fänkål som
tänder din inre glöd.

Day to Night Collection - Eko, Fair For Life & FairWild
En mixask med fem särskilt utvalda teer. Allt för att du ska kunna njuta
välsmakande Pukka-teer hela dagen, från morgon till kväll.

MIXASKAR

67720788

Herbal Collection - Eko, Fair For Life & FairWild
Får din själ att sjunga. Välkommen till en samling ekologiska
Pukkasmaker, skapade för att friska upp din själ. Njut av det fruktiga
Elderberry & Echinacea, det kryddiga och söta Lemon, Ginger &
Manuka Honey, det lugnande Nighttime, det uppfriskande Three Mint
och de rena smakerna i Cleanse. Din egen lilla box med njutbara örter.
Sjung, dansa, älska och lev.

Vi vill gärna berätta om hur våra härliga
örtprodukter kan förändra din vardag och hur
vi kan bidra till vårt samhälle på ett hållbart
och rättvist sätt.

ufs.com
pukkaherbs.se

