Ο συνεργάτης σας
στα υγιεινά ροφήματα!

Η YUM TALES επιλέγει και διανέμει βιολογικά
φυσικά ροφήματα, προωθώντας έναν πιο
υγιεινό τρόπο ζωής, προσφέροντας γευστική
διαφοροποίηση από τα συνηθισμένα.
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MOMENTS OF CONSUMPTION

WA K E U P

MID MORNING
REFRESHER

LUNCH TIME LIVENER

AFTERNOON
PICK ME UP
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Χ Υ Μ Ο Ί Φ Ρ ΟΎ ΤΩ Ν Ψ Υ Χ Ρ Ή Σ Έ ΚΘΛ Ι Ψ Η Σ

D’UVA Χυμός Σταφυλιού με Ρόδι
και Ροζ Γκρέιπφρουτ
Ντελικάτο, δροσιστικό και έντονο.
Με γλυκόπικρη, φρουτώδη γεύση και
με λουλουδένιες νότες ροδιού. Μια
γλυκύτητα που έρχεται σε αντίθεση με
τη ζωηρή και γαργαλιστική γεύση του
γκρέιπφρουτ. Με αντιοξειδωτική δράση.

Οργανικός χυμός ψυχρής
έκθλιψης, εμπλουτισμένος
με βότανα, μπαχαρικά
και εσπεριδοειδή. Χωρίς
συντηρητικά, χρωστικές
ή άρωμα και χωρίς
προσθήκη ζάχαρης.

D’UVA Χυμός Αχλάδι, Μήλο & Κανέλα
Προκλητικά διαχρονική γεύση, με
αναμνήσεις και αρώματα σπιτικής μηλόπιτας
ή ψητών μήλων σε συνδυασμό με αυτή την
απαράμιλλη νότα κανέλας. Η γεύση του
αχλαδιού δίνει υφή και πληρότητα, το μήλο
μια ελαφρώς γαργαλιστική αίσθηση, ενώ η
κανέλα ξεχωρίζει στο φινίρισμα.

D’UVA Χυμός Πορτοκάλι
& Καρότο
Τόσο η γεύση όσο και το άρωμα
βρίσκονται σε αρμονία. Το αποτέλεσμα
είναι ένας δροσιστικός χυμός φρούτων,
που ξεκινά με νότες ώ
 ριμου πορτοκαλιού
και τελειώνει με ένα ελαφρώς γήινο
φινίρισμα που παραπέμπει στο καρότο.

D’UVA Χυμός Σταφυλιού
με Μύρτιλο και Μανταρίνι

D’UVA Χυμός Σταφυλιού
με Τζίντζερ και Λεμόνι

Αρωματικό, με ισορροπημένη γεύση
που το καθιστά ευχάριστο οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας. Η γλυκύτητα
του μύρτιλου συνδυάζεται απόλυτα με
την ελαφρώς δροσιστική νότα
του μανταρινιού.

Πικάντικη, αναζωογονητική γεύση με
αίσθηση διάρκειας. Ένας συνδυασμός
γεύσεων με γνωστά αντιοξειδωτικά
οφέλη που δίνει πικάντικο άρωμα,
διεγείρει την πέψη και προάγει
την πρόσληψη βιταμίνης C.

Περιεχόμενο: 210ml
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Βιολογικά αναζωογονητικά
Smoothies με γεμάτη γεύση.

SMOOTHIES

• 100% οργανικό προϊόν
• Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Περιεχόμενο: 250 ml

Nature Fresh Smoothie
Mango Dream
Το Nature Fresh Smoothie με Μάνγκο
είναι γεμάτο με εξαιρετικά βιολογικά
φρούτα όπως μάνγκο, μπανάνα,
πορτοκάλι, μήλο και λεμόνι. Το
αποτέλεσμα είναι μια γευστικότατη,
εξωτική, γλυκιά γεύση που θα σας κάνει
να ονειρευτείτε τροπικούς προορισμούς!

Nature Fresh Smoothie
Raspberry Dream
Ήλιος, καλοκαίρι και βατόμουρο!
Παρασκευάζεται με τα πιο υπέροχα,
βιολογικά φρούτα όπως σμέουρα,
μπανάνα, μήλο και σταφύλια. Γευτείτε ένα
Nature Fresh Raspberry Smoothie και
απολαύστε το καλοκαίρι και τον ήλιο!
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Κ ΡΥΟ Τ Σ Α Ϊ Μ ΑΤ Σ Α

Σε αντίθεση με το κοινό
παγωμένο τσάι, φύλλα τσαγιού
αλέθονται σε σκόνη πριν
συνδυαστούν με φρούτα από
όλο τον κόσμο και μετατραπούν
στο κρύο τσάι μάτσα HAKUMA.
• Πραγματική γεύση τσαγιού
• Θρεπτικά συστατικά
• Αντιοξειδωτικά
• Βιταμίνες
Περιεχόμενο: 330ml

HAKUMA FOCUS
μάτσα τσάι με μάνγκο,
λεμόνι και τζίντζερ
Το HAKUMA MATCHA είναι ένα κρύο
τσάι με ψιλοαλεσμένα φύλλα πράσινου
τσαγιού μάτσα, χυμό μάνγκο, λεμόνι
και τζίντζερ. Εστίασε στη γεύση, σβήσε
τη δίψα σου!

330ml
235ml

HAKUMA REFRESH
Μάτσα τσάι γιασεμί
με ροζ γρέιπφρουτ και yuzu
ΤΤο HAKUMA REFRESH είναι ένα μάτσα τσάι
γιασεμί με αναζωογονητικό ροζ γρέιπφρουτ,
yuzu και λεμόνι. Η φρουτώδης γεύση
και ο συνδυασμός συστατικών του
αναζωογονεί τις αισθήσεις σου!

10

HAKUMA KOKOS LATTE
To HAKUMA Kokos Latte είναι ένα βιολογικό
ρόφημα με βρόμη, καρύδα και μάτσα.
Η κρεμώδης υφή και η εξωτική του γεύση
είναι το ιδανικό ρόφημα για την παραλία!
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Ρ Ο Φ Η Μ ΑΤΑ Τ Σ Α Γ Ι ΟΥ

Βιολογικό cold brew
τσάι από την Ελβετία
με καθαρή και
δροσιστική γεύση!
• Χαμηλό σε θερμίδες
• Χωρίς συντηρητικά
• Φύλλα τσαγιού
από Fair Trade
Περιεχόμενο: 330ml

Δροσιστικό βιολογικό
ρόφημα τσαγιού
με Λεμόνι, ψυχρής
έκθλιψης
Λεμόνι, τζίντζερ και αγνά
βότανα πράσινου τσαγιού.
Κανένα άλλο ρόφημα δεν
μπορεί να νικήσει τη ζέστη,
όπως αυτή η δροσιστική
παρασκευή όλων αυτών
των φυσικών συστατικών!

Δροσιστικό βιολογικό
ρόφημα τσαγιού
με Ροδάκινο και
Λευκό Τσάι Βανίλιας,
ψυχρής έκθλιψης
Μια μείξη από τις
εξαιρετικά γλυκές νότες
ροδάκινου και βανίλιας
που σίγουρα θα σας κάνει
να θέλετε περισσότερο.
Ένα λευκό τσάι με
μοναδική γεύση που
προσφέρει ευεξία!

Δροσιστικό βιολογικό
ρόφημα τσαγιού
Rooibos με Κόκκινα
φρούτα και Μέντα,
ψυχρής έκθλιψης
Μια μοναδική έκρηξη
φρουτώδους γεύσης
και μέντας, μαζί με
τα εκπληκτικά οφέλη
του Rooibos που είναι
100% απαλλαγμένα από
τεΐνη. Οι γευστικοί σας
κάλυκες πρέπει σίγουρα
να δοκιμάσουν αυτό το
υπέροχο τσάι!
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KOM B U CH A

Μια εκλεπτυσμένη
βιολογική KOMBUCHA
από το Βερολίνο
• Φιλικό σε vegan, χωρίς
γλουτένη, απαλλαγμένα
από λακτόζη.
Περιεχόμενο: 330ml

ROY Pure Prana Kombucha

ROY Kombucha Τζίντζερ

Παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας μείγμα
Pure Prana Blend που αποτελείται από
λεμονόχορτο, πιπερόριζα και μέντα.
Χάρη στη ντελικάτη γεύση βοτάνων
Αγιουβέρδα, η ROY Pure Prana Kombucha
τονώνει την ενέργεια και φωτίζει τη
μέρα σου!

Πικάντικη γεύση με ένα γλυκό twist και
άρωμα που σε ξετρελαίνει. Γνωστή για
τις θεραπευτικές της ιδιότητες, η γεύση
της πιπερόριζας ταιριάζει μοναδικά με
το μαύρο και πράσινο τσάι Kombuchα. Το
ρόφημα ROY Ginger Kombucha είναι το
τέλειο pick-me-up μετά το μεσημεριανό
γεύμα αλλά και όλες τις στιγμές της
ημέρας. Μην ξεχνάτε: νιώστε τη γεύση,
νιώστε τη ζωντάνια!

ROY Kombucha Βατόμουρο

ROY Kombucha Lemon
Με απλά λόγια: η γεύση λεμόνι
στην ROY Kombucha είναι το τέλειο
αναζωογονητικό! Ζυμωμένο, με υψηλής
ποιότητας μαύρο και πράσινο τσάι και με
κρύο χυμό λεμονιού.

Ρόφημα Kombucha με γεύση βατόμουρο.
Με αληθινή φρουτένια γεύση!
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Η δροσιστική γεύση
επιλεγμένων φρούτων,
σε συνδυασμό με το
matcha, εγγυάται μια νέα,
αναζωογονητική εμπειρία.
Απαλλαγμένο από τεχνητά
αρώματα, με φυσική γεύση
αναζωογονεί τις αισθήσεις.
Με Ceremonial Matcha
απευθείας από μια παλιά
οικογενειακή φάρμα στο
Nishio της Ιαπωνίας.

Τ Σ ΆΙ Μ Ά Τ Σ Α

Περιεχόμενο: 330ml

Seicha Mάτσα Τσάι Γκρέιπφρουτ
Η χαρακτηριστική γεύση του τσαγιού
μάτσα είναι σε τέλεια ισορροπία με τη
φυσική, αναζωογονητική, ελαφρώς
πικρή γεύση του γκρέιπφρουτ με
αποτέλεσμα να διατηρούνται όλες
οι καλές ιδιότητες του ευγενούς
τσαγιού μάτσα.

Seicha Mάτσα Τσάι
Yuzu & Τζίντζερ
H ποικιλία Yuzu-Ginger-Mint δίνει σε αυτό
το ρόφημα μάτσα μια ιδιαίτερα έντονη
και δροσιστική νότα. Το εσπεριδοειδές
yuzu, που προέρχεται από την Ιαπωνία,
έχει έναν πολύ αρωματικό χυμό και
ολοκληρώνει τέλεια αυτόν τον υπέροχο
συνδυασμό γεύσεων. Ο επιπλέον
συνδυασμός με τζίντζερ και μέντα
δημιουργεί μια εκπληκτική γεύση!
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Το HOLYSHOT, συνδυάζει
το άρωμα και τα οφέλη του
τζίντζερ και του λεμονιού,
κάνοντας κάθε γουλιά μια
συναρπαστική εμπειρία!
Η αντιφλεγμονώδης δράση,
η ενίσχυση του ανοσοποιητικού και η τόνωση του
οργανισμού, είναι μερικές
από τις ιδιότητές του.
Για φυσική αναζωογόνηση…
give a shot to HOLYSHOT.

SUPERJUICE SHOT

Περιεχόμενο: 750ml
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B O TA N I C A L D R I N K S

Ένα αναζωογονητικό μείγμα
χυμών φρούτων και νερού,
με ενεργά βότανα που τονώνει
το σώμα, το μυαλό
και τις αισθήσεις!
• Με φυσικά
σάκχαρα φρούτων
• Χωρίς πρόσθετα και
συντηρητικά
• Φιλικό για vegans
Περιεχόμενο: 330ml
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Firefly Ρόδι & Elderflower

Firefly Ροδάκινο και Πράσινο Τσάι

Ένας πλούσιος κόσμος ροδιού, με
σπιρτάδα από τον καρπό κόλα. Απολαύστε
με πάγο, λάιμ και σπόρους ροδιού για το
τέλειο mocktail ή προσθέστε βότκα για
περισσότερη ένταση.

Ένας τέλειος συνδυασμός χυμού
ροδάκινου με πράσινο τσάι και καρπό
κόλα. Απολαύστε το σε ένα ποτήρι με
θρυμματισμένο πάγο και μια φέτα φρέσκου
ροδάκινου για ένα δροσιστικό κοκτέιλ ή
απογειώστε το με μια σταγόνα τζιν.

Firefly Λεμόνι, Λάιμ & Τζίντζερ

Firefly Ακτινίδιο, Λεμόνι & Μέντα

Πανδαισία εσπεριδοειδών με τα βοτανικά
ευεργετήματα της τσουκνίδας και της πικραλίδας.
Απογειώστε με φρέσκο χυμό λεμονιού
και φρέσκο δεντρολίβανο ή “ζεστάνετε”
την ατμόσφαιρα με μια δόση μπέρμπον.

Εκρηκτική δροσιά ακτινιδίου με μια
πινελιά γιασεμιού και μέντας. Απολαύστε
με θρυμματισμένο πάγο, λάιμ και
φρέσκο-ψιλοκομμένη μέντα ή προσθέστε
σπιρτάδα με μια δόση λευκού ρούμι.
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Α Ν ΑΨ Υ Κ Τ Ι Κ Ά

Ανθρακούχο βιολογικό
αναψυκτικό σε τολμηρούς
γευστικούς συνδυασμούς.
Με υψηλή περιεκτικότητα
σε χυμό φρούτων
και γλυκαντικό
με σιρόπι αγαύης.
Περιεχόμενο: 330ml

WOSTOK
Βερίκοκο-Αμύγδαλο
Απαλό βερίκοκο. Ένας
ευγενής καρπός με ώριμη
γλυκύτητα που συνδυάστηκε
με τα αμύγδαλα σε έναν
διαχρονικό συνδυασμό
που αναδεικνύει τα δυνατά
σημεία τους. Αποτέλεσμα;
Γλυκό, υπέροχα δροσιστικά
ζουμερό με ένα twist από
εξαιρετικά εξωτικές νότες
αμυγδαλωτού!

WOSTOK
Δαμάσκηνο-Κάρδαμο
Eξαιρετικά φρουτώδες
αναψυκτικό που σου
φέρνει αναμνήσεις στο
μυαλό από ξένοιαστα
καλοκαίρια! Ώριμα
δαμάσκηνα εμπλουτισμένα
με το ζεστό, εξωτικό
μπαχαρικό κάρδαμο.
Απολαυστικά διαχρονικό!

WOSTOK
Αχλάδι-Δεντρολίβανο
Στην οργανική σειρά
αναψυκτικών WOSTOK το
αχλάδι εκτιμάται! Το ταίρι του;
Ο δυναμικός χαρακτήρας του
δεντρολίβανου. Η υπέροχη
οξύτητα του δεντρολιβάνου
με την ντελικάτη γεύση του
αχλαδιού δίνει έναν φυσικό
συνδυασμό στα καλύτερά
του. Με 35% περιεκτικότητα
σε χυμό φρούτων και χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη!
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Βιολογικό soda mixer
με υψηλή περιεκτικότητα
σε χυμό φρούτων και
απαλλαγμένη από όλα τα
τεχνητά χρώματα
και γεύσεις. Χωρίς αρώματα,
πρόσθετα ή συντηρητικά.

S O DA M I X E R

Περιεχόμενο: 250ml

Macarn Ροζ Λεμονάδα
Φρέσκια, απαλή γεύση οργανικών λεμονιών
και γαλλικών τριαντάφυλλων με μια εσάνς
μαύρου καρότου για να διατηρήσουμε το
όμορφο ροζ χρώμα. Πανδαισία χρώματος
και γεύσης! Απολαύστε την υπέροχη γεύση
της με πάγο, μια φέτα λεμονιού, ένα ζεστό
καλοκαιρινό βράδυ. Χρησιμοποιείται και
ως μίξερ σε ποικιλία κοκτέιλ. Λειτουργεί
ιδιαίτερα καλά σε πιο ντελικάτα κοκτέιλ.

Macarn Soda Τζιτζιμπίρα
Φρέσκο μ ίξερ τζίντζερ, στο οποίο
προσθέτουμε ένα άγγιγμα τσίλι. Είναι το
τέλειο ποτό για κάθε λάτρη τζίντζερ. Δίνει
εξαιρετικό αποτέλεσμα σε διάφορα κοκτέιλ,
αλλά απολαμβάνεται και μόνο του
παγωμένο και δροσιστικό. Χωρίς αλκοόλ.
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Εκλεπτυσμένα ανθρακούχα
αναψυκτικά με γεύσεις και
αρώματα που αναζωογονούν
και μαγεύουν. Φτιαγμένα
με αγνά υλικά από την
φύση χωρίς πρόσθετα και
συντηρητικά, χρησιμοποιώντας
παραδοσιακές μεθόδους αυτό
είναι το Belvoir Farm!

P R E M I U M Α Ν ΑΨ Υ Κ Τ Ι Κ Ά

Περιεχόμενο: 250 ml

Organic Ginger Beer 250ml
Η βιολογική τζιτζιμπύρα παρασκευάζεται
με φρέσκο τζίντζερ και χυμό τζίντζερ
για μια πραγματικά πικάντικη γεύση με
ένα φλογερό λάκτισμα. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιήστε ως μίξερ με βότκα,
ουίσκι ή ρούμι.

Freshly Squeezed
Lemonade 250ml
Bιολογική λεμονάδα από
φρεσκοστυμμένα λεμόνια, ζάχαρη
και ελαφρά αναβλύζοντα νερά πηγής.
Πραγματικά δροσερό και
αναζωογονητικό. Σερβίρετε το παγωμένο
για μεγαλύτερη απόλαυση
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KO K T E Ϊ Λ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ ΚΟ ΟΛ

Ένα κομψό και ντελικάτο
μη αλκοολούχο ποτό που
προσφέρει τη γεύση, την
πολυπλοκότητα και την
τέλεια εορταστική στιγμή
χωρίς την ανάγκη για
αλκοόλ!
Περιεχόμενο: 275 ml

Greenery Gin & Tonic 
Το Duchess Greenery
είναι ένα χειροποίητο Gin
& Tonic με εκχυλίσματα
εμπνευσμένα από τον
κήπο, όπως δεντρολίβανο,
λάιμ και μια νότα
αγγουριού για ένα
μοναδικά δροσιστικό
ρόφημα.

Floral Gin & Tonic
Το Duchess Floral είναι
φτιαγμένο με εκχύλισμα
λουλουδιών που
συμπληρώνουν φυσικά
τη ζωηρή γεύση του Gin
& Tonic. Ένα τέλειο μη
αλκοολούχο ποτό για
οποιαδήποτε στιγμή.

Botanical Gin & Tonic
Με σχολαστική προσοχή στη
λεπτομέρεια, εξειδικευμένοι
βοτανολόγοι ζωντάνεψαν μια
κλασική γεύση Gin & Tonic,
με αρωματικές στρώσεις
από φλούδα πορτοκαλιού,
γαρύφαλλο, κάρδαμο, μπαχάρι
και αστεροειδή γλυκάνισο
για ένα μοναδικό γευστικό
αποτέλεσμα.
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Τρία μοναδικά βιολογικά
ready to drink κοκτέιλ
για όλες τις προτιμήσεις!

Α Λ ΚΟ ΟΛΟΥ Χ Α KO K T E Ϊ Λ

Περιεχόμενο: 330 ml

Vodka & Ginger 
Ένα πικάντικο, βιολογικό κοκτέιλ
με βότκα,τζίντζερ και χυμούς
εσπεριδοειδών που αφήνει
μια αίσθηση φρεσκάδας στον
ουρανίσκο! 
(8% alc)

Rum & Strawberry
Ένα αρωματικό και βιολογικό
κοκτέιλφτιαγμένο από ρούμι,
φράουλα,εσπεριδοειδή,
μέντα και ζάχαρη από
ζαχαροκάλαμο.
Σαγηνευτική πανδαισία!
(7,5% alc)

Gin & Mango 
Ένα φρουτώδες, βιολογικό κοκτέιλ
με τζιν, μάνγκο, εσπεριδοειδή
και ζάχαρη απόζαχαροκάλαμο.
Ένα νοερό ταξίδι σε εξωτικούς
προορισμούς! 
(7,5% alc)
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POPCORN

Tα Moonpop αποτελούν μια πρωτοποριακή
μάρκα υγιεινών σνακ. Συνδυάζουν τις πιο
θρεπτικές, μοναδικές & υπέροχες γεύσεις σε
μια δυναμική και ελκυστική εμφάνιση για την
απόλαυση του απόλυτου βιολογικού σνακ.
Τα Moonpop σας μεταφέρουν σε μια
γαλαξιακή εμπειρία σνακ!
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Moonpop Popcorn
Lovely Sweet ‘N salty.

Moonpop Popcorn
Sailors Sea Salt.

Moonpop Popcorn
Mariachi’s Sweet Chilli.

Ποπ κορν με αλάτι και ζαχαροκάλαμο από
τις κοιλάδες του Νατάλ της Αφρικής που
ανθίζει μόνο κάτω από την πανσέληνο.
Μια ξεχωριστή ανακάλυψη για μια
εκλεπτυσμένη γεύση.

Όταν το φεγγάρι αγγίζει τη θάλασσα το πλήρωμα
του Moonpop ταξιδεύει στη μεγάλη Βόρεια
Αρκτική και με τη βοήθεια εκατομμυρίων μικρών
φεγγαρόψαρων, μαζεύουν το καλύτερο αλάτι για
αυτή την κλασσική αγαπημένη γεύση .

Στη νότια περιοχή του San Santiago, το πλήρωμα
του Moonpop συναντά τους ντόπιους Mariachi’s
που τους χαρίζουν τα πιο γλυκά πιπέρια για τη
συνταγή των λαχταριστών αυτών popcorn.
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ΦΥΤΙΚΑ SNACKS
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Moonpop Curls Cheese

Moonpop Curls Sour Cream

Moonpop Veggiez Sweet BBQ.

Moonpop Veggiez Sea Salt. 

Ένας απίστευτος συνδυασμός από ρεβίθι
και κρεμώδη τυριά από τις ορεινές
Άλπεις. Ένα υγιεινό σνακ που θα σε
συνοδεύει παντού!

Τραγανά γαριδάκια φτιαγμένα από λαχταριστό
τυρί, ρεβίθια και vegan sour cream. A bite from
another planet!

Καλαμπόκι, αρωματικά βότανα και πιπέρια
από τη μαγευτική Νεβάδα, που συνθέτουν
ένα ξεχωριστό, υγιεινό σνακ. Αδύνατον να
αντισταθείς!

Ένα υγιεινό σνακ από καλαμπόκι και αλάτι
από τις Σκανδιναβικές ακτές. Μπουκιές που
σαγηνεύουν τον ουρανίσκο!
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Yum Tales Showroom
Leoforos Irakliou 400, Neo Iraklio
141 22, Greece
T: +30 211 4098223
info@yumtales.gr
www.yumtales.gr

