Premium kvalitātes,
ekoloģiskas, dabīgas grieztās
tējas maisiņos
Katalogs

Dzīvē ir tikai daži mirkļi, kas ir
patīkamāki par tasi tējas …
Tējas dzeršanas kultūras pirmsākumi ir meklējami tālajā
Āzijā, vairāk kā divas tūkstošgades pirms mūsu ēras.
Mūsdienās tējas lietošanas kultūra ir attīstījusies un
atceļojusi līdz Rietumiem, kļūstot par nozīmīgu ikdienas
sastāvdaļu.
Lai izjustu pilnīgu tējas baudījumu, būtiska ir katra nianse –
sākot ar plantāciju, kurā tēja ir augusi, veidu, kā tēja audzēta,
novākta un apstrādāta, tā beidzot ar tējas pagatavošanas un
lietošanas mākslu.
Uzņēmuma “PIE CĒZARA” mērķis ir izkopt un attīstīt tējas
lietošanas kultūru Latvijā, nodrošinot uzņēmumus, valsts un
pašvaldību iestādes, restorānus un kafejnīcas, kā arī
privātpersonas ar Premium kvalitātes produktiem.

Dabīgā zāļu tēja, bez kofeīna
Nr.
p.k.

Nosaukums

1

“Citronu Ingvera”
(Lemon ginger)

Artikuls

Apraksts

Porciju skaits
iepakojumā

TM_007

Izcila Premium kvalitātes dabīgi grieztā augļu tēja bez kofeīna ar izteiktu
citronu un ingvera garšu. Spēcina un atjauno tonusu. Sastāvs: ingvera sakne,
citronzāle, citronu miziņas, safloras ziedlapiņas, Sudānas rožu ziedi,
citronskābe.

20

20

20

2

“Melleņu”
(Blueberry Superfruit)

TM_001

Izmeklēta Premium kvalitātes dabīgi grieztā augļu tēja bez kofeīna ar sulīgu
melleņu garšu. Lieliska arī aukstā veidā.
Sastāvs: Sudānas rožu ziedi, citronzāle, apelsīna miziņas, mežrozītes, cigoriņa
sakne, lakricas sakne, melleņu pulveris (mellenes, cukurniedru cukurs, dabīgs
melleņu aromāts), acai ogu pulveris.

3

“Kumelīte”
(Chamomile)

TM_002

Augstvērtīga Premium kvalitātes dabīgi grieztā zāļu tēja bez kofeīna ar maigu
kumelīšu ziedu garšu. Nomierina un relaksē.
Sastāvs: kumelīšu ziedi.

Dabīgā zāļu tēja, bez kofeīna
Nr.
p.k.

Nosaukums

Artikuls

Apraksts

Porciju skaits
iepakojumā

4

“Piparmētru”
(Peppermint)

TM_009

Augstvērtīga Premium kvalitātes dabīgi grieztā zāļu tēja bez kofeīna ar sulīgi
zaļu un spirdzinošu piparmētru garšu. Izcila īpaši pēc maltītēm.
Sastāvs: piparmētras.

20

5

“Meža aAveņu”
(Wild Raspberry
Hibiscus)

TM_012

Savvaļā ievākta Premium kvalitātes dabīgi grieztā augļu tēja bez kofeīna ar
saldu meža aveņu ogu gaisīgo aromātu un garšu. Baudāma jebkurā dienas laikā
kā siltā, tā aukstā veidā.
Sastāvs: Sudānas rožu ziedi, citronzāle, mežrozītes, apelsīna miziņas, lakricas
sakne, dabīgs aveņu aromāts.

20

6

“Zemeņu Granātābolu”
(Strawberry
Pomegranate)

TM_011

Izmeklēta Premium kvalitātes dabīgi grieztā augļu tēja bez kofeīna, kurā
apvienojusies unikāla augļu un ogu kombinācija - saldās zemenes un eksotiskie
granātāboli. Iecienīta kā siltā, tā aukstā veidā.
Sastāvs: rooibošs tēja, mežrozītes, Sudānas rožu ziedi, aveņu lapas, dabīgs
granātābolu aromāts, dabīgs zemeņu aromāts, citronskābe.

18

Zaļā tēja
Nr.
p.k.

Nosaukums

Artikuls

Apraksts

Porciju skaits
iepakojumā

7

“Premium Zaļā”
(Premium Green Tea)

TM_010

Īpaši atlasīta un tradicionālajā Japānas stilā tvaicēta Premium kvalitātes
dabīgi griezta zaļā tēja ar maigi saldu un vienlaikus bagātīgu un sabalansētu
garšas buķeti. Tīrs zaļās tējas baudījums.
Sastāvs: zaļā tēja.

20

8

“Jasmīna Ziedu”
(Jasmine Blossom
Green Tea)

TM_006

Izmeklēta Premium kvalitātes dabīgi griezta zaļā tēja ar maigu, tikko plaukušu
jasmīnu ziedu aromātu. Atslābina un atbrīvo.
Sastāvs: zaļā tēja, jasmīnu ziedi.

20

9

“Ingvera Persiku”
(Ginger Peach
Green Tea)

TM_005

Augstvērtīga Premium kvalitātes dabīgi ievākta zaļā tēja ar
sulīgu persiku un izteiktu ingvera garšu. Tonizē, bet vienlaikus sniedz arī
neatkārtojamu garšas baudījumu.
Sastāvs: ingvera sakne, zaļā tēja, dabīgs persiku aromāts, Matcha tēja.

18

Melnā tēja
Nr.
p.k.

Nosaukums

Artikuls

Apraksts

Porciju skaits
iepakojumā

10

“Angļu Brokastu”
(English Breakfast)

TM_004

Izcils Premium kvalitātes ar rokām novākts un īpaši atlasīts melnā tējas
lapu maisījums. Sniedz enerģiju un uzmundrina. Iecienīta rīta stundās.
Sastāvs: melnās tējas lapas.

20

11

“Melnā tēja
ar bergamota eļļu”
(Earl grey)

TM_003

Īpaša Premium kvalitātes ar rokām novākta un apstrādāta melnā tēja ar
bergamota eļļu. Uzmundrina un dod enerģiju. Iecienīta pēcpusdienās.
Sastāvs: melnās tējas lapas, bergamota eļļas ekstrakts.

20

12

“Persiku”
(Peach)

TM_008

Augstvērtīga ar rokām novākta un apstrādāta Premium kvalitātes melnā
tēja ar izteiktu, bet vienlaikus maigu persiku aromātu. Lieliski baudāma gan
siltā, gan aukstā veidā.
Sastāvs: melnās tējas lapas, dabīgs persiku aromāts.

20

Par uzņēmumu
SIA “PIE CĒZARA” nodarbojas ar izsmalcinātas Arabika
kafijas pupiņu, Premium kvalitātes tēju, īpašu saldumu, kā arī ar
kafijas un tējas pagatavošanas aksesuāru un profesionālu
kafijas pagatavošanas iekārtu tirdzniecību Latvijā tādos biznesa
sektoros kā TOP restorāni, kafejnīcas, uzņēmumi, valsts un
pašvaldību iestādes, u.c.
Kafijas pupiņas tiek grauzdētas ASV pēc speciāla
uzņēmuma “PIE CĒZARA” pasūtījuma.
Grauzdēšanas procesā izmantotās zaļās pupiņas ir roku
darbs, kas audzētas, ievāktas, atlasītas un apstrādātas
bioloģiskajās lauksaimniecībās.
Lai Cēzara cienīga kafija, tēja un saldumi dod iemeslu
Jums brīdim atelpas, sniedz baudījumu un neaizmirstamus
mirkļus!

Uz veiksmīgu sadarbību!
Santa Bormane
E-pasts: santa@piecezara.lv
Tālr.: 67674242; Mob. tālr.: 26582423
Adrese: Rītausmas iela 2, Rīga, LV – 1058
www.piecezara.lv
www.facebook.com/www.piecezara.lv

