
 

 

YERBA MATE TEA 
 

A yerba mate (Ilex Paraguariensis) Dél-Amerika egyes szubtrópusi régióiban őshonos, 
vitaminokban, ásványi anyagokban, aminosavakban és antioxidánsokban rendkívül gazdag 
növény. Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően megköti a szervezetben található 
szabad gyököket, így megelőzve betegségek kialakulását és a korai öregedést 

Összetevőinek hála csökkenti a kimerültséget és természetes energetizáló hatással bír. 
Fogyasztható melegen (mate tea) és hidegen (tereré) is. 

A yerba mate 100%-ban természetes, az elkészítése során nem részesül semmilyen 
vegyszeres kezelésben. 



 

 

 
A yerba mate tea egészségre gyakorolt pozitív hatásai: 

 vitaminokban rendkívül gazdag: A, B1, B2, B3, B6, C és E 
 értékes ásványi anyag forrás: magnézium, vas, kálium, 

mangán és cink 
 segíti a karcsú alak megőrzését, mivel éhség csökkentő 

hatású és összetevőinek hála fokozza a kalóriák égetését 
 segíti az erek tisztulását és csökkenti a koleszterin szintet 
 antioxidánsokban gazdag, így lassítja a szervezet 

öregedését 

Előnyös tulajdonságainak köszönhetően a yerba mate tea egyre 
népszerűbb Európában is. 

 

Kizárólag gondosan válogatott, kiváló minőségű yerba mate teákat kínálunk Önöknek. 

Kérjük tekintsék meg kínálatunkat! 

 

PAJARITO  
  

 

Pajarito Tradicional 500g 

A legismertebb paraguayi yerba mate tea, ökológikus papír 
csomagolásban. Elkészítéséhez csak a legjobb minőségű, legjobb 
aromával rendelkező yerba mate leveleket és gallyacskákat használják 
fel. Karakteres, intenzív ízvilág jellemzi.  

 

 

Pajarito Especial 500g 

Ez a kiváló minőségű yerba mate tea különleges odafigyeléssel és 
gondossággal készül, a csúcsok csúcsa! Kizárólag az első begyűjtés 
legjobb minőségű zsenge leveleit használják fel hozzá. A begyűjtést 20 
hónapig tartó gondos tárolás és kezelés követi. Ez az időszak az egész 
folyamat egyik legkritikusabb része, a yerba mate tea ekkor nyeri 
karakteres színét és aromáját. 

 



 

 

 

Pajarito Compuesta con Hierbas 500g 

Yerba mate tea és aromás gyógynövények exkluzív kombinációja: A 
yerba mate mellett mentát, citromverbénát és burritót (Aloysia 
polystachya) tartalmaz. Kellemesen lágy, frissítő ízvilág jellemzi, segíti 
az emésztést. 

 

 

Pajarito Orgánica 500g 

Legmagasabb minőségű BIO yerba mate tea, az esőerdő fái alól 
begyűjtve! 

A yerba mate vetése erdőtakaró alatt történik, az eredeti természetes 
környezet maximális tiszteletben tartásával. A Pajarito Yerba Mate 
Organica-t Barbacuá típusú szárítókban szárítják, majd természetes 
körülmények között két évig pihentetik. Szemcsés őrlés és alacsony 
fás tartalom jellemzik, melyek erőteljes, de rendkívül kifinomult ízt 
biztosítanak ennek a mate teának  

EU-s bio tanúsítvánnyal rendelkezik. 

Átmeneti készlethiány. Elérhető 2016 januárjától. 

 

Filteres és instant yerba mate teák 

Minőségi yerba mate teák filteres kiszerelése a nagyobb komfortért. Könnyen, gyorsan 
elkészíthető és bárhova magunkkal vihetjük, ahol szükségünk lehet egy kis plusz energia 
löketre. 

 

Pajarito 

A klasszikus és népszerű Pajarito Tradicional filteres változata. Intenzív 
yerba mate tea élmény! 

 

 

Pajarito alma/fahéj 

Almás-fahéjas ízesítésű yerba mate tea – tökéletes a hosszú téli 
estékre. 

 



 

 

 

Pajarito Instant 75g 

Az instant yerba mate tea a levelek dehidratálásával készül, 
hozzáadott tartósítószert és színezéket nem tartalmaz. Könnyen és 
gyorsan elkészíthető. 

 

  

  

COLON  
  

 

Colon Selección Especial 500g 

A legjobb minőségű yerba mate levelek különleges szelekciója, melyet 
begyűjtés után 2,5 évig optimális körülmények között pihentetnek. 
Alacsony por és magas levél tartalmú. Lágy, mégis hosszan tartó ízvilág 
jellemzi. 

 

 

Colon Compuesta 90-60-90 500g 

Yerba mate tea és fogyást segítő gyógynövények tökéletes 
kombinációja. Összetevői serkentik az anyagcserét és 
antioxidánsokban hihetetlenül gazdagok: zsurló, szenna, zöld tea. 

A friss menta ízével, hozzáadott adalékok nélkül!  

 

 

Colon Stevia levelekkel 500g 

Erős paraguayi yerba mate és édes stevia levelek varázslatos 
kombinációja. Tökéletes választás mind hagyományos yerba mate 
teának, mind tererének (jéggel). 

A yerba matéhoz hasonlóan a stevia (sztévia) is egy Paraguayban 
őshonos növény, amely 150-szer olyan édes, mint a cukor, ezért elég 
belőle egész keveset használni, így gyakorlatilag nem ad plusz kalóriát 
a yerba mate teához.  

 

  



 

 

SELECTA  
  

 

Selecta Tradicional 500g 

Az évnek csak 3 hónapjában, kizárólag kézzel begyűjtött yerba mate. 
Egy igazi klasszikus mate tea, erős ízzel és aromával. 

 

 

  

 

Selecta Premium 500g 

Különleges tradicionális feldolgozási eljárásának köszönhetően ez a 
yerba mate egyedülállóan intenzív aromával rendelkezik. Három 
rétegű papír csomagolása garantálja a kiváló yerba mate íz 
megőrzését. 

 

 

Selecta Silueta 500g 

A yerba mate Selecta Silueta egy tökéletes társ diétához, 
fogyókúrához. Összetevőinek köszönhetően nyugtatja az 
idegrendszert, csökkenti az étvágyat és fokozza a kalóriák zsírokból 
történő felhasználását. A yerba mate hatásait keserű narancs (citrus 
aurantium) és boldó (peumus boldus) fokozza. Természetes citrom 
aromával. 

 

 

Selecta Energy Guaranával 500g 

A guaranát már az ókorban is használták természetes gyógyszerként. 
Legismertebb hatása az azonnali energia löket amit ad. Enyhíti a 
kimerültséget, felfrissíti a testet és az elmét is. Tökéletes választás 
aktív életstílusú embereknek. 

 
  



 

 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 

 

A yerba mate tea fogyasztásához mate tököket és bombillákat (szűrős szívószál) is tudunk 
ajánlani: 

 

 

Kézműves kerámia mate tök (Calabaza) 

Kézműves, belül mázas kerámia mate tök. Stílusosan rusztikus, 
praktikus és könnyen tisztítható. Manapság általánosan használt Latin-
Amerikában. 

Űrtartalom: ~175 ml 

Mivel kézműves termékről van szó, a képhez képest lehetnek 
árnyalatnyi eltérések. 

 

 

Tradicionális kézműves mate tök (Calabaza) 

Egyszerű, napi használatra ideális mate tök tigris mintával. A felső rész 
fémmel borított, így óvja a mate tököt a sérülésektől. Natúr kivitel, 
égetett (nem festett!) tigris mintával 

Űrtartalom: ~ 250 ml  

Mivel természetes eredetű kézműves termékről van szó, méretben és 
színben lehetnek kisebb-nagyobb eltérések. 

 

 

Rozsdamentes bombilla (szívószál) 

Elegáns rozsdamentes bombilla könnyen tisztítható szűrővel. 

Hosszúság: 15-19 cm 

 

 
  



 

 

Yerba Mate – Add tovább! 

 

 

 

További információért forduljon hozzánk bizalommal! 

Kósa István 
+36 (30) 830 8907 

info@yerbamate.hu 
yerbamate.hu 

 


