
Introducér dine kunder til urternes helende kraft





Pukkas historie  
Efter at have studeret den ældgamle behandlingsmetode 
Ayurveda i et årti nærede Sebastian Pole, medstifteren af Pukka, 
et stort ønske om at skabe nogle effektive urteblandinger, 
der var gode for både mennesker og vores planet. Han havde 
i årevis dyrket økologiske urter og fremstillet urtebaserede 
naturlægemidler til sine patienter og ønskede at starte en 
virksomhed, der kunne skabe positive forandringer i verden.  

Han fik sit ønske opfyldt i 2001, hvor han så en annonce i en lille lokalavis i Bristol i 
Storbritannien. Annoncen var indsat af Tim Westwell, som håbede på at opbygge en 
virksomhed, der kunne påvirke verden i en positiv retning. Henover adskillige kopper 
te og livlig diskussion fik disse to forandringsklare mænd udarbejdet en plan for at 
fremstille økologisk urtete og effektive kosttilskud. 

Siden da har Pukka lanceret over 40 skønne økologiske og Fairtrade-mærkede tetyper. 
Lige fra urtete, til frugtte og grøn te.

Baseret på de ayurvediske principper mente Tim og Sebastian lige fra begyndelsen, at 
hvis de brugte den bedste kvalitet af urter, som blev blandet og indkøbt på den rigtige 
måde, kunne de viderebringe planternes kraft og naturens visdom til millioner af 
mennesker. Pukkas teer, er alle fremstillet til at forbedre centrale dele af folks liv – alt fra 
at hjælpe folk med at slappe af og sove til at give udrensning og en bedre fordøjelse – 
bliver nu solgt i over 40 lande og nydes af millioner af Pukka-fans hver dag.



Grunde til at elske det, vi gør
Mennesker, planter og kloden er udgangspunktet for 
alt, hvad vi gør. Vi skaber en ”god” cyklus i form af vores 
bæredygtige, økologiske dyrkningsmetode, der både 
gavner lokalsamfundet og vores omgivelser – som så igen 
producerer te og kosttilskud, der hjælper alle til at få et 
sundere og gladere liv.



Passionen 
Vi tror på, at planternes kraft kan give os alle 
et sundere og gladere liv. Alle hos Pukka er 
passionerede omkring dette, og vi ønsker, at 
millioner af mennesker slutter sig til os på 
denne utrolige rejse.

Eksperter i urter
Pukka har et væld af fremragende 
eksperter i urter, herunder Sebastian Pole 
– vores urtemester – samt veluddannede 
ernæringseksperter, som er kvalificerede 
indenfor ayurvedisk, kinesisk og vestens 
urtemedicin. Faktisk bliver alle på Pukka 
uddannet i planternes kraft og videnskaben 
bag.

Kvalitet er alt 
Vi bruger så vidt muligt ingredienser med 
den bedste vurdering i alle vores teer, og 
vores hold af dygtige eksperter tester vores 
urter indenfor mere end 1.000 sikkerheds- og 
kvalitetskriterier. At sikre kvaliteten i alt hvad 
vi gør, er både noget vi elsker og tager meget 
alvorligt.

Naturligvis økologisk  
Alt, hvad vi producerer er økologisk – lige fra 
urterne til de plantebaserede vitaminer, der 
indgår i nogle af vores blandinger.

Mennesker
Hos Pukkas bestræber vi os på, at alt hvad 
vi gør er til gavn for dem, vi er i forbindelse 
med, herunder landmænd, miljøet, vores 
samarbejdspartnere, vores personale og vores 
kunder. Derfor støtter vi vigtige internationale 
projekter såsom FairWild™ og Fair for Life, der 
er grunden til, at alt vores te er økologisk.

Kloden
Vi skylder alle verdens børn at passe på 
denne smukke planet. Det er vores ansvar. 
Derfor donerer vi en procent af alt, hvad vi 
sælger for, direkte til miljømæssige projekter 
gennem ”1% for the planet”.



Derfor gør vi det, vi gør
Vores største ønske er at skabe en sundere og gladere verden, 
hvor folk føler sig inspireret til at lære mere om dem selv og 
den smukke planet, hvor vi bor, igennem den utrolige kraft i 
økologiske urter.

Vores vejledende partnerskaber
I de seneste par år har vi været en del af ”1% for the planet” – hvor en procent 
af alt, hvad vi sælger for, går til miljømæssige sager. 

Vi blev medlem af BCorp – og dermed en del af de organisationer, der ønsker 
at ændre verden til det bedre.

Alle vores teer er certificeret som Fair for Life – den mest progressive 
Fairtrade-ordning overhovedet. 

Vi følger principperne i FairWild™ for at sikre en fair pris for bæredygtigt 
indsamlede vildtvoksende frugter og urter.





Urteblandinger
Alle vores urteblandinger er omhyggeligt sammensat 
af vores urtemester Sebastian Pole, der kun bruger Fair, 
økologiske urter af den bedste kvalitet til at hjælpe dine 
kunder i deres dagligdag.

Hos Pukka brænder vi for bæredygtighed, og vi bestræber os på at gøre al vores 
emballage miljøvenlig og sikre, at det lever op til den højeste standard i branchen.



Genbrugsmærket
Komposterbar

Tebrev

Fri for polypropylen (PP) – ingen 
varmeforsegling, i stedet er 
tebrevet syet og foldet

100% certificeret 
økologisk 
bomuldstråd

Ingen hæfteklammer

GMO-fri

Økologisk, FairWild og 
Fair-certificerede urter

Papiret i tebrevet er 
fremstillet af en særlig 
blanding af naturlige 
abaca-fibre



67720784

Wild Apple & Cinnamon te - Øko

Pukkas Wild Apple & Cinnamon te giver dig oplevelsen af en 
solfyldt æblelund omgivet af varme og søde krydderier.

67716694

Revitalise te - Øko

Revitalise te er en opfriskende fornøjelse. Den krydrede kanel, 
ingefær og nellike blander sig med kardemomme, aromatisk 
appelsin, mild grøn mynte og grøn te. Bringer dine sanser til live.

67718139

Three Cinnamon te - Øko

En te, der fanger den hvirvlende glød af gylden kanel. Tre forskellige 
kaneltyper fra Indonesien, Vietnam og Indien.  

ENERGY



67718135

Licorice & Cinnamon te - Øko

Licorice & Cinnamon te er en dejlig og fyldig te, som forkæler 
dine smagsløg. En te, der kombinerer den rene, søde lakridsrod 
med en opvarmende hvirvel af gylden kanel. En rig og duftende 
kombination. Alt i alt er denne te unik og et absolut must have.

67720782

Three Licorice te - Øko

Prikkende sammensmeltning af naturens sødeste urte-skatte, 
hentet fra ødemarken i Kasakhstan, Georgien og Pakistans 
økologiske jorde. Nyd deres godhed og mærk deres søde 
nærende rigdomme, der varmer dybt ind i sjælen. En sødmefuld 
skat i vente. Naturligt fri for koffein.

67718133 

Lemongrass & Ginger te - Øko

En te der løfter dig op og holder dig opløftet. En krydret hvirvel af det 
fineste citrongræs og ingefær, som er den perfekte kombination, til at 
sende dig ud i en opfriskende bølge. Naturligt fri for koffein.  



67718127

Chai Vanilla - Øko

Koffeinfri Vanilla Chai er en krydret økologisk chai te, som består 
af 6 økologiske og fair trade krydderier, som hentes fra små 
selvstændige landbrug verden over. Denne te har en krydret 
smag af kanel, sød vanilje, kardemomme, ingefær, lakridsrod og 
fennikelfrø. En aromatisk sensation i en kop.

677720793 

Chai Original - Øko

Original Chai - en eksotisk blanding, der engang dansede på læberne 
af den indiske kongefamilie. Vores Chai er en symfoni af varm 
ingefær, gylden kanel og fyldig kardemomme, alt sammen omfavnet 
af sort te og sød lakridsrod. Det er det magiske Indien i en kop.

67720791 

Elegant English Breakfast tea - Øko 

Elegant English Breakfast te er lavet af de yngste økologiske Nam Lanh 
blade, der vokser vildt i den vietnamesiske regnskov. Tebladene er 
håndplukket af H’mong og Zhao-stammer, der selv har nydt denne 
te i århundreder. Denne te har vundet en stjerne ved The Great Taste 
Awards.



67720792 

Gorgeous Earl Grey tea - Øko 

Det er på tide at få det ædle tilbage i Earl Grey. Nyd den forfriskende 
note af bergamotte, det fine løft af lavendel og subtile twist af citron. 
Den helbladede sorte te kommer fra Dunsandle, som er en af Indiens 
højest beliggende og ældste teplantager. Denne Earl Grey er fuld af 
visdom.

67718140 

Lemon, Ginger & Manuka Honey - Øko

Pukka Lemon, Ginger & Manuka Honey te er en skøn blanding af 
citron, krydret ingefær og manuka honning. Den er lavet med modne 
citroner og ingefærrod, som er tørret langsomt, hvilket giver en 
optimal smagsoplevelse. Derefter blandes frugt og ingefær med den 
dejlige manuka honning, som giver teen en afrundet og blød smag.

67718129 

Three Ginger te - Øko

En te som er sprængfyldt med krydret vitalitet. En synergi mellem sød 
galangarod, gylden gurkemeje og den varmende glød fra verdens 
foretrukne krydderi - ingefær. En varmende kop te, der puster nyt liv i 
krop og sind. Naturligt fri for koffein.

IMMUNITY



67720787 

Elderberry & Echinacea te - Øko

Lad dig omfavne af de modne vilde frugter: Dyb-lilla hyldebær, 
blækfarvede solbær, duftende hyldeblomster og krydret echinacea. 
I dette frugtfyldte te-fristed er du godt klædt på. 

67718125 

Night Time te - Øko

En te der forbereder dig på en god nats søvn. Ved at kombinere 
havreblomster, beroligende lavendel og sød limeblomst med den 
magiske baldrian, fås en kop te, som er perfekt at drikke inden sengetid.

67718107

Relax te - Øko

Relax te indeholder bl.a. blid kamille, sødlig fennikel 
og lægestokroserod. Teen egner sig perfekt til en rolig dag eller aften. 
Denne blanding er lige hvad du har brug for til en hyggelig stund.

RELAX



67718132 

Chamomile, Vanilla & Manuka honey te - Øko

En skøn kop økologisk kamille te, som har et let strejf af vanilje 
og manuka honning. Det er en te, som inviterer til fornyet indre 
ro. De fineste kamilleblomster udvælges til at lave denne skønne 
afrundende te. Nyd en stille stund. Naturligt fri for koffein.

67718143

Three Chamomile te - Øko

Fyld din kop med fredfyldte blomster. En perfekt kombination af 3 
slags økologisk kamille: Egyptisk, kroatisk og ungarsk. Håndplukkede 
kamilleblomster, der derefter er nænsomt blandet, for at opnå den 
mest delikate kamillete. Lad duften af kamilleblomsterne strømme 
ind over dig som en rolig bølge af fred, der mærkes i krop og sjæl.

67718117

Love te - Øko

Love te er en unik blanding af velduftende blomster og urter, som er 
kendt i diverse urtekompendier. Blomsterne i denne blanding er med til 
at tilføje lidt skønhed til din dag eller aften. En te lavet med kærlighed, 
dedikeret til kærlighed og kaldt kærlighed (Love).



67790202

Tulsi Clarity te - Øko

Lad dig inspirere og opløftes. Tulsi, også kaldet “hellig basilikum”, er 
en legendarisk urt fra Indien. Tulsi har en ren, klar og aromatisk smag. 
Grøn tulsi for klarhed, lilla tulsi opløfter og citron tulsi vil inspirere dig 
fremefter. En fængslende frisk, aromatisk og dyb smag.

67790203

Feel New te - Øko

Gør dig klar til at vågne med friskhed med denne kop af økologisk 
skønhed. Mild med et formål, denne te efterlader din kop sød som 
den fennikel der bliver brugt. Anis og kardemomme bringer din krop 
til live for at skube det gamle til side, og åbner op for det nye. Nyd 
den efter et måltid for at bringe et touch af fornyelse til din dag.

67718123 

Cleanse te - Øko

Cleanse te er sprængfyldt med naturens mangfoldige grønne urter. 
Denne velsmagende urteteblanding er velegnet til at drikke hele 
dagen. En lækker og harmonisk te, med en kølende og frisk smag af 
blandt andet pebermynte, mælkebøtte, brændenælde, aloe vera juice, 
samt delikat lakridsrod.

CLEANSING



67718128

Three Mint te - Øko

Three Mint er en te, der samler myntefamiliens tre konger, for at 
give dig en forfriskende oplevelse til ganen. Finthakket grøn mynte, 
agermynte og pebermynte - forfriskende kølig sødme. Det er en kop, 
med samme skarphed og renhed, som den klareste dag. Naturligt fri 
for koffein.

67718116

Mint Refresh te - Øko

Dette er en forfriskende te for krop og sjæl. Et roligt stænk af pebermynte-
blade, søde fennikelfrø og blid rose. Perfekt efter et måltid, eller når man 
trænger til en forfriskende kop te. Du kan også lave en fantastisk is te af 
den om sommeren. Vinder af en guldmedalje ved the “Great Taste Awards” 
(FødevareIndsutriens Oscars). Naturligt fri for koffein.

67718126

After Dinner te - Øko

En overdådig te efter dit måltid. En luksuriøs smag af ristet cikorie. 
Dernæst den krydrede og blide smag fra kardemomme og anis, 
efterfulgt af søde fennikelfrø og lakrids.

DIGESTIF



67718138

Peppermint & Licorice te - Øko

Læn dig tilbage og lad en bølge af sødme komme din vej. Teen er lavet for at fejre 
vores 10 års jubilæum og sætte fokus på vores arbejde for at støtte naturen og de 
bæredygtige projekter rundt om i verden. Teen har en skøn smag af frisk pebermynte 
og naturlig sødme fra lakrids. Teen er lavet for at fejre deres 10 års jubilæum og sætte 
fokus på deres arbejde for at støtte naturen og de bæredygtige projekter rundt om i 
verden. Teen har en skøn smag af frisk pebermynte og naturlig sødme fra lakrids.

67718124

Womankind te - Øko

Pukka Womankind te er en unik blanding af urter og blomster, som 
er specielt tiltænkt kvinder. Den indeholder blandt andet tranebær, 
rose, vanille og shatavari (indisk aspargesrod). Shatavari er en meget 
kendt plante indenfor Ayurveda (Livets Videnskab) og bruges ofte til 
kvinder. Oversat fra indisk betyder Shatavari: „kvinden med de 100 
ægtemænd“. Teen har en fin rubin-rød farve. Naturligt fri for koffein.

67718136

Three Fennel te - Øko

En te med tre forskellige slags fennikel, der flyder over med 
den smag og fylde, som denne utrolige urt indeholder. Søde 
tyrkiske fennikelfrø, smagfulde vilde fennikelfrø og fjerlette 
fennikelblade. Et festfyrværkeri af smag til at dulme dig og din 
sjæl. Naturligt fri for koffein.

WOMENS



67720803

Motherkind Baby te - Øko

Skøn og velsmagende blanding af urter, for både mor og baby.

67720785

Blackcurrant Beauty te - Øko & FairWild

Pukkas Blackcurrant Beauty er i sandhed en beauty med sin dybe, rød-
lilla farve og søde, frugtrige smag. Saftige solbær i samspil med søde 
rødbeder. Røde hibiscusblomster og gylden hyben fylder koppen 
med frisk sødme, mens fine stykker af appelsinskal omslutter den 
forfriskende smag. En te med dybde og vidde.

67720800

Motherkind Pregnancy te - Øko

En velsmagende blanding af de fineste urter, som du kan nyde  
flere kopper af om dagen.



6720783

Turmeric Gold - Øko

Fornyende gylden glød. En delikat blanding af den 
fineste gurkemeje, citron og grøn te. Nyd den aromatiske 
kardemomme, den opløftende citrus og nærende sødme, 
forenet med grøn te.

67720805 

Turmeric Active te - Øko

En økologisk og befriende blanding af den fineste gurkemeje, 
ingefær og galangarod.

67720794 

Supreme Matcha Green - Øko

Pukka Supreme Matcha er en økologisk og fair trade helbladet grøn 
te med en fløjlsblød og fyldig smag. Smaragdgrøn Matchapulver er 
en fantastisk ingrediens i kombination med tre skønne helbladede 
grønne teer: Kinesisk Sencha, indisk Oothu og vietnamesisk Pin Ho 
Wild Jade.

TURMERIC

GREENS



67720797

Ginseng Matcha Green - Øko

En flyvende magisk grøn oplevelse. Smaragdgrøn matcha og 
helbladet grøn te danner synergi i samspil med rød ginseng og tulsi. 
Flyv afsted og oplev den grønne magi.

67720798

Wonder Berry Green - Øko

En opløftende og velsmagende symfoni af hyldebær, solbær, hyben, 
echinacea og rødbede omsluttet af den fineste helbladede grønne te. 
En harmonisk hyldest til naturens bær og al deres saft og kraft.

67720795 

Clean Matcha Green - Øko

Pukka Clean Matcha Green te er en økologisk og fair trade helbladet 
grøn te med solmodne sicilianske citroner, kombineret med nogle af 
naturens fineste grønne urter, såsom mælkebøtte, brændenælde og 
fennikel, og Sencha grøn te af højeste kvalitet. Teen indeholder nu 
også 2% af det skønne matcha tepulver.



67720796 

Mint Matcha Green - Øko

Pukka Mint Matcha Green er en økologisk helbladet grøn te 
tilsat matcha pulver samt en blanding af Egyptens givende 
grøn mynte, der tilfører hver eneste kop te en inspirerende 
oplevelse af friskhed.

67720804 

Lean Matcha Green - Øko

En økologisk blanding af oolong, kanel, ingefær og fennikel,  
der tænder den indre glød.

67720788

Herbal Collection - Øko

Din sjæl vil synge. Velkommen til en kollektion af økologiske Pukka 
smage, skabt til at opfriske din sjæl. Nyd den frugtige smag af 
Elderberry & Echinacea, den krydrede og søde smag af Lemon, Ginger 
& Manuka Honey, den beroligende Nighttime, den forfriskende Three 
Mint og den rene sødhed fra Cleanse. Din egen lille boks af Herbal 
Delight. Syng, dans, elsk og lev.

COLLECTIONS



67720799

Green Collection - Øko

Håndpakket Green Collection te-sampak giver dig mulighed for  
at prøve et udvalg af Pukkas skønne, grønne teer.

67720786

Day to Night Collection - Øko

Håndpakket collection-box fra Pukka, der fører dig gennem 
dagen med 5 skønne, velsmagende Pukka-teer.



Vi vil gerne fortælle dig mere om, hvordan 
vores fantastiske urtebaserede produkter kan 
nydes af dine kunder hele dagen, og hvordan 

vi kan bidrage til din virksomhed på en 
bæredygtig og ordentlig måde.

Kontakt: Karin Hvidberg  
karin.hvidberg@unilever.com 

Tlf: 20 44 40 23

ufs.com


