
Už dávno jsme víc než  
jenom Darjeeling 
Od nynějška si říkáme:

        



Za dobré znamení považujeme podobnost slov 

Klásek, klasa a klasik.

Značka Darjeeling už nemůže naše aktivity 
zastřešovat, protože je v Evropské unii 
chráněným zeměpisným označením, které 
lze využít výhradně pro čaje pocházející 
z Darjeelingu. A to je dobře.



Stojíme si za 
našimi čaji.
Naši širokou nabídku spojuje především jedna 
věc – osobně ručíme za kvalitu každého čaje, 
sladkosti, šálku nebo konvičky. Prodáváme 
jen to, čemu sami věříme. A proto jsme se 
rozhodli postavit se ke změně názvu tak trochu 
prvorepublikově. Jsme Klasek Tea. 



Prvních deset kilo čaje jsme přivezli 
na jaře roku 2003. Všechno jsme 
tehdy vsadili na Darjeeling ze zahrady 
Goomtee. Tam to všechno začalo 
a Darjeeling a vysokohorské čaje nám 
budou vždy drahé. Od té doby jsme ale 
urazili dlouhou cestu a dnes je naše 
čajové portfolio mnohem bohatší.

Jsme na trhu 11 let



Jak jsme se rozrostli
Máme oči otevřené a stále hledáme nové  
a zajímavé možnosti spolupráce.

Postupně přibyly 
vynikající čaje 
z nepálských zahrad, ale 
také z indického Ásámu 
či ze Srí Lanky.

Jsme výhradními 
dovozci značky  
Keiko – japonských bio 
čajů a sladkostí s čajem.

Prezentujeme autorskou 
čajovou keramiku 
Mirky Randové a Petra 
Nováka.

Mnoho našich čajů  
a dalších produktů nese 
označení Bio.

Udělali jsme si radost 
souborem receptů 
na dezerty a nápoje 
z práškového čaje 
matcha. 
(www.matcha.cz)

Dovážíme tradiční 
zelené a žluté čaje 
z jihokorejského 
Hadongu.

Dodáváme tchajwanské 
oolongy od drobných 
farmářů.

Vytváříme vlastní 
čajové směsi jako 
Matchaccino nebo 
Masala Chai.



S keramiky Petrem Novákem 
a Mirkou Randovou. Tato 
již několikaletá spolupráce 
přináší oboustranné plody. 
Jsme moc rádi, že můžeme 
přispět k prezentaci 
výjimečné práce těchto 
(ne)obyčejných českých 
keramiků.

S brněnským restaurantem 
Koishi a Koishi shopem; 
restaurant Koishi v roce  
2013 získal první cenu 
v Maurerově výběru a my 
jsme hrdí na to, že v něm 
podávají naše čaje. Koishi 
shop má v nabídce naše 
produkty značky Keiko 
a pravidelně pořádáme 
společné degustace.

S českou baristkou a autorkou 
Knihy o kávě Petrou Veselou, 
která s námi natočila video 
o přípravě matchaccina.

+ ++
S Barem, který neexistuje, 
jehož tým vytvořil několik 
skvělých čajových drinků  
při příležitosti oslav 
narozenin Koishi Shopu 
a Darjeeling cz.

S Farmářským tržištěm 
Náplavka a Kulaťák, kde  
jste nás mohli potkat 
v zimě a nyní opět znovu  
od jara.

S kým jsme se dali 
dohromady



S Makronkami Republica, 
které stvořily úchvatné  
zelené makronky s naší 
matchou.

S Peterem Fulopem, 
maďarským keramikem 
žijícím v Irsku.

S Biopekárnou Zemanka,  
pro niž jsme vytvořili řadu 
bio čajů. 

S polským keramikem 
Andrzejem Bero.

+ ++
S Muffiny Brno, jejichž 
„nakopávací“ matcha  
muffiny prodáváme na 
farmářských trzích.

S Park Jong Ilem, 
jihokorejským umělcem, 
který ve vlastnoručně 
postaveném domě v horách 
vytváří a dřevem pálí 
půvabnou čajovou keramiku.



Osobních setkání 
bude přibývat.
Do budoucna bychom si přáli, 
aby nebyl osobnější jenom název,  
ale taky náš kontakt s vámi.



Od letošního podzimu se ozývá  
náš pokřik

„Čaj, čaj, čaj!“ 

na farmářských trzích v Praze,  
nyní od jara opět na Náplavce  
a Kulaťáku. 



ještě osobněji
se s námi můžete seznámit už teď, 
a to na našem youtube kanálu

vstupte

https://www.youtube.com/user/DARJEELINGCZ
https://www.youtube.com/user/DARJEELINGCZ


Jaro 2014 je pro naši malou 
rodinnou firmu ve znamení přesunu 
z Brna do Prahy a už se těšíme na 
nová čajová dobrodružství. 

Starý dobrý internetový (velko)
obchod najdete už nyní také na  
nové adrese:
www.klasektea.cz

http://www.darjeeling.cz


Přejeme si
Co byste popřáli Klasek Tea a co byste si přáli od Klasek Tea? 
V momentech zásadních změn vždy vítáme dobrá přání a taky přáním 
nasloucháme. Napište nám svá přání přímo na Facebook a utvářejte 
společně s námi budoucnost Klasek Tea. 

Záleží nám na vás.  
Nezklameme vás.

Váš
Klasek Tea

https://www.facebook.com/pages/Darjeelingcz/150151617243



	Facebook

