Zgodovina
Dammann Frères sega v leto 1692, ko je francoski
kralj Ludvik XIV. s kraljevskim odlokom gospodu
Dammannu podelil izključno pravico za prodajo čajev
v Franciji.
Dammann Frères je danes vodilni svetovni proizvajalec čajev, ki zadovoljijo tudi najbolj zahtevnega poznavalca. Izbirate lahko med čistimi ali aromatiziranimi
belimi, zelenimi, črnimi, rooibos, zeliščnimi in sadnimi čaji. Na voljo so v posebnih kristalnih vrečkah,
pakiranih tudi po HACCP sistemu ali pa v razsutem
stanju v unikatnih in elegantnih kovinskih škatlicah.
Čaji Dammann Frères so vrhunski čaji, ob katerih boste vedno znova uživali.

K r i s ta l n e v re č k e
Leta 1980 je Dammann Frères ustvaril kristalno filter vrečko (Sachet Cristal®). Material, podoben svili,
omogoča neoviran pogled na skrbno izbranih čajne
liste in njihovo privlačno razprtje med infuzijo. Kristalna filter vrečka zagotavlja, da čaj razvije enak okus
kot pri pripravi razsutega čaja.

Darjeeling 1st flush
Vanille
Jardin bleu
Pomme d'amour
Breakfast
Earl Grey
Ceylan O.P.
Quatre fruits rouges
Earl Grey yin zhen
Paul et Virginie
Anichaï
7 Parfums
Christmas tea rouge
Goût Russe
Lapsang souchong
Osmanthe d’or

Črni čaj

Sencha fukuyu
Vert à la menthe
Melange oriental
Soleil vert
Jasmin
Gunpowder
Touareg
Christmas tea vert
L'oriental no. 2
Yunnan

Zeleni čaj je vse bolj priljubljena osvežilna in poživljajoča pijača. Dober je tako hladen kot topel. Zeleni čaj
vas ščiti pred številnimi sodobnimi civilizacijskimi boleznimi. Nase veže proste radikale, ki povzročajo raka,
zmanjšuje možnost infarkta, lajša sončne opekline,
znižuje krvni tlak, krepi imunski sistem, blaži preobilje želodčne kisline, obnavlja moči po večjih telesnih
naporih, prenavlja mladostnost kože in dviguje raven
koncentracije.

Različni okusi črnega čaja ne nastajajo samo zaradi različnih vrst čajevca. Na lastnosti čaja odločilno vplivajo
tudi lega nasadov, podnebje in kakovost rastišča.
Če črni čaj nanašamo na kožo, njegovi močni antioksidanti vključno z vitaminoma E in C nevtralizirajo proste radikale, ki povzročajo prezgodnje staranje. Črni čaj
je obenem astringent (oža pore in žile), tanini v njem
pa pomirijo sončne opekline.

Zeleni čaj

Beli čaj
Beli čaj je posebnost province Shangri-La v Himalaji, kjer raste na nadmorski višini 2400 metrov. Ker
je narejen iz mladih, neoksidiranih listkov (popkov),
vsebuje največ antioksidantov, ki vežejo nase proste
radikale. Flavonoidi zavirajo rast rakastih celic in preprečujejo nastanek novih. Beli čaj ugodno vpliva tudi
na krvni pritisk, holesterol, glavobol, srce, strukturo
kosti, zobe in dlesni, kožo, deluje pa tudi antibakterijsko in protivirusno.

Zeliščni čaji
Zeliščni čaji vsebujejo zelišča, izbrane suhe liste, rože,
trave, oreške, lubja, semena in vsi ti naravni dodatki
ustvarjajo čudovito harmonično aromo. So osvežilni
napitki prijetnega vonja in okusa. Tako kot sadni čaji
tudi zeliščni čaji ne vsebujejo kofeina. Znani so po
svojem pomirjevalnem učinku na organizem, dobro
vplivajo na srce, pomagajo pri prebavnih motnjah,
čistijo telo ter pripomorejo k splošnemu dobremu
počutju.

Passion de fruits
Christmas tea blanc

Camomille
Fleurs d'oranger
Tilleul Menthe
Menthe
Menthe poivrée
Citronnelle
Boutons de rose
Verveine Menthe
Tilleul
Tisane de Noël
Tisane du berger
Verveine
Tisane des 40 sous
Tisane du soleil
Jardin d’hiver
Tilleul de Carpentras

Sadni čaji
Sadni čaji so mešanica različnega sadja in ne vsebujejo
kofeina, imajo pa zato veliko vitaminov in mineralov.
Vsebnost sadja daje tem čajem izrazito intenziven vonj
sadne arome. Sadne čaje lahko pijemo ob vsaki priložnosti, uživamo jih lahko tople ali hladne in so odličen
napitek za osvežitev in odžejanje.

Nuit d'ete
Provence
Samba
Feu de chemine
Clafoutis
Fantasia

Rooibos čaji
Rooibos je doma iz Južne Afrike. Za čaj uporabljamo
samo mlade, kot igla tanke in centimeter dolge liste.
Čaj ima poseben, osvežujoč okus in bogato mineralno
sestavo, ki blagodejno deluje na zdravje: pomaga pri
blagih depresijah in slabokrvnosti, krepi kosti in zobno sklenino, pospešuje prebavo.
Deluje kot močan antioksidant in s svojim delovanjem upočasnjuje staranje in pomaga preprečevati številne bolezni, kot so ateroskleroza, sladkorna bolezen,
artritis, očesna mrena in rakasta obolenja. Znano je
tudi antialergijsko delovanje tega napitka. Količina
čaja, ki jo lahko zaužijete v enem dnevu, ni omejena, kajti rooibos ne vsebuje kofeina in teina. Pijejo ga
lahko tudi sladkorni in ledvični bolniki, saj ne vsebuje
oksalne kisline.

Rooibos fruits rouges
Rooibos vert menthe
Rooibos vanille
Rooibos cederberg

