BasilurTea
Pentru servicii HoReCa

CONCEPT
Lumea avanseaza cu viteza, cererea pentru calitate creste substantial zilnic, iar industria restaurantelor isi asuma
dominatia in economia globala. In fiecare zi noi concepte sunt dezvoltate in intreaga lume pentru a tine pasul cu
cerintele de calitate.
Basilur aduce industriei ospitalitatii un brand nou si racoritor in ceea ce este cea mai versatila si cea mai importanta
componenta cheie care alcatuieste baza aproape a oricarui restaurant, hotel si cafenea din lume: CEAIUL. Cu o gama
exclusiva de ceaiuri premium Basilur se concentreaza exclusiv pe respectarea cerintelor de calitate stabilite de
industria HoReCa / Food Service.
Istoria ceaiului este o poveste vasta, epica ce se intinde pe diferite continente, traverseaza perioade in timp, ducand
in cele din urma la aparitia unei puternice industrii asa cum o stim astazi. Dar totul a inceput in coloniala Sri Lanka,
stiuta anterior drept Ceylon, guvernata de Imperiul Britanic. De la James Taylor, pionierul ceaiului ceylonez, dupa ce
a traversat epoca post-coloniala in 1980, guvernul a transformat cultura ceaiului intr-o industrie, a nationalizat
proprietatile in 1971 si a ajuns sa fie singurul furnizor de ceai la Jocurile Olimpice de la Moscova, o piatra de hotar in
istoria ceaiului din Ceylon. Un simbol puternic, sinonim cu Sri Lanka, este acum considerat o mandrie nationala si o
comoara apreciata.
Infiintata in 2006, Basilur a intrat in industria din Ceylon cu o abordare rafinata a experientei ceaiului reusind intr-un
timp relativ scurt sa aiba o expansiune semnificativa, castigand rapid o pozitie remarcabila. Basilur are infrastructura
de ultima ora pentru procesarea ceaiului fapt ce face extrem de convenabil impachetarea si transportul celui mai
bun ceai in doar cateva saptamani de recoltare.

CONCEPT
Fiecare hotel, restaurant si cafenea doreste sa-si diferentieze serviciile catre clienti. Nu este niciun secret ca vor cu totii furnizori unici
pentru a-si atinge scopurile. In acest sens BasilurTea va ofera un serviciu de ne-egalat cu ceaiurile sale drept una dintre
componentele cheie pentru orice unitate HoReCa ce se doreste a fi inovativa, unica si diferita fata de competitie. Prezentarea ce
urmeaza va arata succint ce putem noi oferi clientilor.
De ce sa alegeti Basilur drept partenerul dumneavoastra in bauturi

Intr-o industrie in care calitatea produselor este usor compromisa, Basilur Tea este una dintre cele cateva marci din lume care
pastreaza calitatea atat la vanzarea cu amanuntul cat si pentru produsele sale en gros; aceleasi standarde de productie si calitate ale
ingredientelor brute sunt pastrate la toate produsele pentru o satisfactie optima a consumatorilor. Basilur nu face compromisuri in
ceea ce priveste prospetimea, de aceea si produce pe comanda pentru a asigura cea mai proaspata experienta a bauturilor, aducand
ceaiul exact de-acolo de unde este el cultivat. Este ambalat in cutii de 100 de plicuri.
Dupa ce a identificat nevoile de nisa ale pietei de ceai, Basilur a recunoscut importanta standardelor de inalta calitate pentru a
asigura exclusivitatea. Ghidati de aceasta viziune producem astazi unele dintre cele mai bune ceaiuri artizanale din lume. Mentinand
o prezenta solida in peste 75 de tari din intreaga lume, si intelegand absenta unui produs de lux, am realizat o gama ideala pentru
cadouri drept un brand Premium.
Multi dintre oaspeti vor ceva diferit in camerele lor, nu aceleasi branduri “de masa” disponibile la fiecare colt de strada. In special in
camerele de lux, elegante, ar fi un dezastru sa oferiti astfel de branduri ieftine oaspetilor VIP. Insa, asa cum veti descoperi si singuri,
Basilur nu este o marca unica, premium, doar cu numele, ci reflecta asta si in ceaiurile sale folosind o varietate de arome exotice,
infuzate cu ierburi si fructe naturale pentru o experienta ideala a ceaiului.
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii despre tipurile de ceai si pentru mostre pentru degustare pe office@tobra.ro.

Ceaiurile Basilur

Peste 500 de produse si 250 de amestecuri, fiecare cu o
varietate de aroma unica si beneficii antioxidante, o gama larga
de ceaiuri de lux colectionabile si memorabile, Basilur are
deosebita placere sa va prezinte ceea ce este, fara indoiala, cea
mai extinsa gama de ceai premium pe piata de profil.
"Aroma, culoarea, gustul, linistea subtila pe care o simtiti cu
fiecare gura sunt elementele ce alcatuiesc cea mai buna ceasca
de ceai. Magia din spatele ceaiului este aceea ca, desi pare
extrem de simplu el trece printr-un proces foarte tehnic si
delicat pentru a ajunge la ceasca perfecta.
Cultivat in Sri Lanka, ceaiul de Ceylon este cunoscut pentru
numeroasele sale soiuri si este cultivat la altitudini diferite in
Sri Lanka, fiecare cu sol bogat in nutrienti si conditii climatice
deosebite fapt care influenteaza caracterul ceaiului. Prin
urmare este botezat de numerosi cunoscatori de ceai din
intreaga lume ca fiind sampania ceaiurilor.
... Acum va puteti bucura de cel mai bun ceai din Ceylon
indiferent unde in lume va aflati.“ - Dr. Gamini Abeywickrama
Fondator si Presedinte al Basilur Tea

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Procesul de fabricare a ceaiului negru de la
Basilur porneste de la alegerea celor mai bune
tipuri de ceai din intreaga tara. O echipa de
experti selecteaza cu grija alegerea culturii prin
testarea si gustarea stricta a fiecarui lot. Ceaiul
ales este apoi amestecat pana la perfectiune,
fapt ce duce la cea mai autentica experienta a
tuturor cu ceaiul negru pur de Ceylon
aromatizat, fara arome sau cel cu alte
amestecuri.
Extrem de versatil si prima optiune dintre toate
soiurile de ceai, radacinile ceaiului negru sunt
adanc infipte in trecut.

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Specialty Classic
Nume: ENGLISH BREAKFAST
Un ceai negru, robust, ce merge perfect cu lapte si zahar intr-un stil
traditional asociat cu un meniu English Breakfast.
Ceai negru, fara aditivi - 2g * 100 * 5

Colectie: Specialty Classic
Nume: ENGLISH AFTERNOON
O traditie engleza inceputa in jurul anului 1840 de catre Ducesa Anna Maria,
sotia celui de al 7-lea Duce de Bedford face din acest ceai unul perfect
pentru un ceai de dupa-amiaza; are culoare deschisa, cu un gust puternic si
revigorant.
Ceai negru, fara aditivi - 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Specialty Classic
Nume: CEYLON ORANGE PEKOE
De pe crestele incetosate ale muntilor din Ceylon vine acest ceai rafinat, de
culoare aurie si aroma bogata facandu-l unul dintre cele mai bune din lume.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Specialty Classic
Nume: DARJEELING
Crescut pe dealurile de la baza Muntilor Himalaya, Darjeeling are o aroma
distincta dar delicata, si este adesea pomenit drept Sampania ceaiurilor.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Island of Tea
Nume: ISLAND OF TEA SPECIAL
Tips-urile (varfurile), semn al unui cules rafinat, fin, sunt o caracteristica
speciala a acestui amestec fin, un ceai negru complet, ce abunda in tips-uri
aurii si argintii facandu-l sa infuzeze intr-un rosu cald cu parfum bogat de
miere.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: RUHUNU
Plantatiile de ceai Ceylon se extind de la padurile tropicale pana pe coasta
de sud-vest. Acest ceai puternic este extrem de cautat in special de tarile din
Orientul Mijlociu. O bautura racoritoare, renumita precum ceaiul Ruhunu,
pentru cei carora le place o bautura plina, dulce, cu sau fara lapte.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: KANDY
Plantatiile de ceai din regiunea Kandy dau asa numitele ceaiuri de mijloc.
Sunt recunoscute pentru ceaiurile puternice, care plac tuturor celor care
doresc un bun preparat colorat. Plantatiile sunt situate la o altitudine de
600-1400m intr-o regiune in care ceaiul a fost cultivat pentru prima oara in
Sri Lanka (Ceylon).
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: DIMBULA
Crescut pe pantele vestice ale Sri Lankai, Dimbula este un ceai cu gust dulce
si aroma cremoasa. Ceai de Ceylon pur, oferit in diferite amestecuri si
gusturi pentru orice preferinta.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: UVA
Cultivat pe pantele estice ale muntilor centrali din Ceylon ceaiul din
districtul UVA merita sa fie savurat si cunoscut ca un ceai care se bea singur,
cu aroma remarcabila; nu degeaba este renumit in lume de peste un secol!
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: NUWARA ELIYA
Se spune despre Nuwara Eliya ca este pentru ceaiul de Ceylon ceea ce este
sampania pentru vinul frantuzesc. Recunoscut de cunoscatorii ceaiului ca
fiind cel mai bun din lume, ceaiul este deschis la culoare, oferind un gust si o
aroma unica.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Oriental Collection
Nume: ORIENTAL DELIGHT
Aceasta varietate speciala are o aroma distincta, data de proportia de tipsuri
(varfuri) cunoscuta sub numele de ceai special tip FBOP Extra special tippy
tea. Un ceai corpolent, rosu aprins cu o nota usoara de miere.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Island of TEA
Nume: Island of TEA GOLD
Traditional cunoscut drept raspunsul Ceylonului la un ceai englezesc perfect,
Island of Tea GOLD este un ceai crescut la inaltime, un ceai negru plin cu o
aroma delicata si un buchet unic ce il catalogheaza drept unul dintre cele
mai fine ceaiuri din lume.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU PUR DE CEYLON

Colectie: Oriental Collection
Nume: GOLDEN CRESCENT
Un exemplu clasic de ceai negru pur de Ceylon, ce va va purta prin bogata
mostenire Sri Lankeza a ceaiului, Golden Crescent este un ceai negru care
personifica perfect simtul locului.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

Colectie: Personal Collection
Nume: PREMIUM
Un ceai de cote inalte, plin, aromat, moale si fin, perfect pentru orice
moment al zilei. Se potriveste minunat cu lapte proaspat.
Ceai negru, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI VERDE PUR DE CEYLON
Cunoscut in intreaga
lume ca fiind o
bautura
sanatoasa
ceaiul verde este
adorat pentru calitatile
sale.
Bogat
in
antioxidanti, echilibrat
in cafeina, ceaiul verde
ajuta la gestionarea
greutatii corporale si
este revigorant.
Basilur prezinta o
gama de ceai verde de
o calitate exceptionala,
plin de antioxidanti si
vitamine. Poate fi
combinat exceptional
cu flori, fructe sau
infuzii de plante.

CEAI VERDE PUR DE CEYLON

Colectie: Island of Tea
Nume: SENCHA
SENCHA Green Tea se caracterizeaza prin aroma sa placuta si culoarea
bogata aurie obtinuta in urma aburirii abundente a frunzelor imediat dupa
recoltare; este un ceai fin ce poate fi baut pe tot parcursul zilei.
Ceai verde, fara aditivi – 1,5g * 100 * 5

Colectie: Leaf of Ceylon
Nume: RADELLA
Un exemplu clasic de ceai verde pur de Ceylon, ce va va purta prin bogata
mostenire Sri Lankeza a ceaiului, Radella este un ceai care personifica
perfect simtul locului.
Ceai verde, fara aditivi – 2g * 100 * 5

CEAI VERDE PUR DE CEYLON

Colectie: Bouquet
Nume: SENCHA
SENCHA se caracterizeaza prin aroma sa placuta si culoarea bogata aurie obtinuta in
urma aburirii abundente a frunzelor imediat dupa recoltare; este un ceai fin ce poate fi
baut pe tot parcursul zilei.
Ceai verde, fara aditivi – 1,5g * 100 * 5

Colectie: Island of Tea
Nume: GREEN
Acest ceai verde pur Ceylon ofera o aroma unica si delicata. Un ceai sanatos si revigorant,
cu un gust fin; este un ceai recunoscut pentru antioxidantii sai, o recompensa pentru toti
cunoscatorii, ce poate fi baut pe tot parcursul zilei.
Ceai verde, fara aditivi – 1,5g * 100 * 5

CEAI VERDE CU AROME

Colectie: Bouquet
Nume: White Magic
Un amestec exotic de ceai verde Milk Oolong. Preparat dupa o metoda traditionala, Milk Oolong
este un ceai verde oprit din fermentare. Are o aromă lăptoasă unică, aceasta oferindu-i si numele.
Mai multe studii arată că stimulează metabolismul.
Ceai verde, fara aditivi – 1,5g * 100 * 5

Colectie: Bouquet
Nume: Jasmine
Ceaiul verde contine compusi bioactivi care imbunatatesc sanatatea. Este incarcat cu polifenoli care
functioneaza ca antioxidanti puternici, substante ce pot reduce formarea radicalilor liberi din
organism. Unul dintre compusii mai puternici este antioxidantul Epigallocatechin Gallate (EGCG),
studiat pentru tratarea diferitelor boli si poate fi unul dintre principalele motive pentru care ceaiul
verde are proprietati medicinale atat de puternice.
Ceai verde cu flori de iasomie, fara aditivi – 1,5g * 100 * 5

CEAI NEGRU CU AROMA DE FRUCTE

Colectie: Magic Fruits
Nume: Sweet Cherry

Un delicios ceai negru pur de Ceylon cu aroma de cirese potrivit la fel de bine fierbinte cat si rece.
Ingrediente: 100% Pure Ceylon Black Tea si aroma naturala de cirese.
Ceai negru, fara aditivi - 2g * 100 * 5

Colectie: Magic Fruits
Nume: Tangerine
Ceai negru pur de Ceylon amestecat cu aromele dulci ale suculentelor mandarine. Un mix de
ingrediente naturale exotice pentru o ceasca de neuitat din (probbil) cel mai bun ceai din lume.
Ingrediente: 100% ceai negru pur de Ceylon cu arome naturale de mandarine.
Ceai negru, fara aditivi - 2g * 100 * 5

CEAI NEGRU CU AROMA DE FRUCTE

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

CEAI VERDE CU AROME DE FRUCTE

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

CEAI VERDE SI INFUZII DE PLANTE

CEAI ROOIBOS/ROSU

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

INFUZII DE FRUCTE FARA CAFEINA

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

BasilurTea PIRAMIDE
BasilurTea ofera pentru gama HoReCa o varietate de piramide cu ceai vrac/frunze ambalate individual in plicuri
din folie. Acestea sunt disponibile pentru ceai pur negru, ceai pur verde, ceai negru cu arome, ceai verde cu
arome si infuzii de plante. Sunt ambalate in cutii de 50 de bucati si boxuri de 300 de bucati.
Toate produsele noastre mentin aceleasi ingrediente si calitate a produelor, asigurand astfel gustul si
prospetimea, cea mai inalta calitate din fiecare ceasca. Plicurile de ceai sub forma de piramida sunt facute
folosind cele mai bune materiale fapt ce asigura o prezentare premium si o calitate superioara cu fiecare cana.

Pentru detalii complete despre gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

GAMA DE CEAIURI PIRAMIDE

Pentru detalii complete despre intreaga gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

GAMA UNICA DE CEAIURI CAPSULE

Nu toata lumea se pricepe sa
prepare ceaiul ideal, dar cu ajutorul
masinilor noastre veti putea avea
ceasca perfecta cu ceai de fiecare
data.
Pentru a duce experienta ceaiului la
nivelul sau cel mai inalt, va oferim o
varietate de ceaiuri ambalate in
capsule, (compatibile si cu masinile
Nespresso) ce pot fi foarte usor
preparate in orice spatiu: ceainarii,
cafenele, restaurante, spatii de
birouri, camere de hotel.
Pentru detalii complete despre gama
completa de produse si mostre pentru
degustare va rugam sa ne contactati pe
office@tobra.ro

GAMA UNICA DE CEAI VRAC
Pentru un ritual profund al ceaiului oferim, de asemenea, ceai de frunze, infuzii
de plante si de fructe de o calitate de neegalat; alese cu grija, cele mai bune
frunze de ceai va vor ajuta clientii sa se poata bucura de ceasca perfecta de
fiecare data.
Sunt disponibile in pachete de 100g, precum si pachete de 500g pentru a se
potrivi mai bine nevoilor hotelurilor, restaurantelor, cafenelelor si altor spatii de
alimentatie publica, si se inchid cu fermoar pentru a pastra prospetimea pana la
ultima ceasca.
Pentru placerea de a bea ceaiul Basilur favorit va oferim peste 250 de
amestecuri diferite de ceai din care sa puteti alege.

Pentru detalii despre gama de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro

CEAI BASILUR FRUNZE LA PLICURI MARI

O alta solutie de ambalare incitanta sunt plicurile de ceai jumbo (40 gr) pentru ceainice mari. Acestea va permit sa preparati 2-3 cani de
ceai perfecte, toate la fel, intr-un singur vas. Este optiunea ideala pentru cafenele si restaurante, pentru ca minimizeaza risipa si
imbunatateste calitatea si gustul bauturilor, oferind un ceai limpede fara depuneri (speciale pentru ceainicele care nu au filtru,
strecuratoare ori infuzor).

Pentru detalii despre gama completa de produse si mostre pentru degustare va rugam sa ne contactati pe office@tobra.ro.

Cocktail-uri si mocktail-uri pe baza de BasilurTea

Cocktail-ul este la origini o bautura stimulanta, compusa din bauturi spirtoase de orice fel, zahar, apa si bitter-uri.
Mai tarziu au aparut cocktail-urile fanteziste (atat in denumire cat si in ingrediente) care au adaugat aperitive si
lichioruri de vin in "amestec". Tehnic, un cocktail este o bautura alcoolica mixta.
Mocktail-ulul este pur si simplu o bautura racoritoare fara alcool. Numele sau deriva din combinatia de "mock"
adica fals si cocktail in sensul sau popular. (O colectie de retete poate fi obtinuta la cerere.)

Cutii pentru ceai din lemn, personalizate, speciale pentru cafenele,
restaurante, dar si pentru camerele de hotel.

Cutii pentru ceai din lemn, personalizate, speciale pentru
cafenele sau restaurante.
Carucioare de ceai

Vesela de portelan

Prin semnarea unui contract de exclusivitate pentru produsele Basilur in locatiile dvs., nu mai scurt de
2(doi) ani, va puteti bucura de cutiile de lemn, carucioarele si portelanurile brand-uite Basilur gratuit.*
* Se aplica termenii si conditiile contractuale.

Vesela de portelan

Scopul nostru de a oferi clientilor cea mai
buna experienta a ceaiului ne inspira sa
oferim cele mai bune accesorii pentru o
experienta deplina si de neegalat.
Ceainice, cesti, zaharnite de portelan,
filtre de argint, si alte articole de ceai
moderne ajuta la stabilirea unui sentiment
de ritual in prepararea ceaiului.
Prin semnarea unui contract de
exclusivitate pentru produsele Basilur in
locatiile dvs., nu mai scurt de 2(doi) ani, va
puteti bucura de cutiile de lemn,
carucioarele si portelanurile brand-uite
Basilur gratuit.*
* Se aplica termenii si conditiile contractuale.

De ce sa alegeti Basilur ca partener pentru bauturile dvs.

Pentru ca este premiat ca cel mai inovativ brand si cea mai buna marca la export, precum si cel mai bun ceai in Ceylon
(Sri Lanka).
Pentru ca fabrica de ambalare Basilur este certificata FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, Organic USDA, Organic EU.
Pentru ca, spre deosebire de multe alte branduri, Basilur nu ofera un tip de produs pentru retail si altul
pentru HoReCa. Calitatea ceaiului si a ambalarii sunt perfect similare cu cele de la vanzarea in retail.
Greutatea per plic nu este si nu va fi redusa pentru un avantaj la pret.
Prospetimea BasilurTea este foarte ridicata la doar cateva saptamani de la recoltare. Spre deosebire de
alte companii nu ambalam si nu pastram ceaiurile in stoc, ci producem pentru fiecare comanda acest fapt
oferindu-le clientilor nostri de fiecare data o cana de ceai proaspat.
Fideli excelentei suntem mandri ca diferite organizatii ne-au recunoscut progresul si realizarile la nivel
global. Un numar remarcabil de onoruri au fost primite de-a lungul anilor, incluzand premii precum “Cel
mai bun produs al anului 2018“ pentru designul cutiei sub forma de insula de ceai in Polonia (aur),
"Produsul cel mai inovativ" la expozițiile SIAL din Filipine, Jakarta, Orientul Mijlociu, China și Franța in
2015 si 2016, aur pentru "Cel mai bun brand de export al anului" si "Cel mai bun brand inovativ al anului”
acasa, in Sri Lanka.
Toate aceste succese le atribuim excelentei produselor noastre, relatiilor cu consumatorii, loialitatii, inovarii si
angajamentului fata de calitate.

Fabrica de ambalare proprie, echipamente si
facilitati moderne

Importatorul si Distribuitorul Oficial al Basilur in Romania, Ungaria si Austria
este Tobra Invest srl (Bucuresti).
Contact: tel. 0213263538, Email: office@tobra.ro

In asteptarea unui parteneriat solid, va multumim si asteptam sa ne contactati.

