
Pukka fortsätter att bryta ny mark och lanserar nu en kvartett av gröna matchateer. 
Det innebär ett samlat sortiment av sex ekologiska gröna teer.
Matcha är kungen bland gröna teer* och har används i den japanska teceremonin sedan 1000-talet. Nu lanserar Pukka fyra teer 

med det gröna pulvret.

– Matcha är naturens gröna guld fullt av antioxidanter och perfekt att dricka varje dag. Med våra gröna teer gör vi det enklare att 

få i sig superpulvret, säger Sebastian Pole, örtexpert och en av Pukkas två grundare. Självklart är alla ingredienser ekologiska och 

flera av teerna är också Fairtrade och Fairwild-märkta.

Pukka clean matcha green – grön citruskick! Gamla Clean green har fått sällskap av matchapulver och innehåller nu 40 procent 

grönt te, fänkål, lakrits, nässla och eteriska oljor från citron, gurkmeja, citronskal och citronmyrten samt självklart matchapulver.

Pukka mint matcha green – svalkande & uppiggande! Det här är en utveckling av Cool Mint green csom nu boostas med 

matchapulver. Förutom att teet innehåller grönt te och matchapulver, lyfts smaken upp av ekologiskt spearmint och åkermynta.

Pukka supreme matcha green - ger kraftfull energi!  Här blandas matchapulver med tre gröna blad: Kinesiskt Sencha, indisk 

Oothu och vietnamesisk Suoi Gang. Ett te som laddar batterierna!

Pukka ginseng matcha green – kraftfullt & helande! Det här är ett helt nytt matchate med hela gröna teblad från Korea, citrongräs, 

ingefärarot, tulsiblad, eterisk olja från citrongräs och ginseng rot.

Pukka sweet vanilla green – sött & lugnande! Här samsas hela gröna teblad från Korea med fänkålsfrö, lakritsrot och vaniljstång. 

Pukka serene jasmine green – får dig att blomma! är fyllt av färska jasminknoppar, skiktade med hela Moa Feng blad, lime, 

fläderblommor, kamomill, lavendel och ros. 

Pukkas nya matschateer är tillgängliga hos hälsokostbutiker och utvalda dagligvaruhandlare i slutet av april och kostar ca 45 kr/st.

3 skäl att dricka Pukkas gröna teer!
1 Matchate ger dig en en jämn och lugn energinivå under hela dagen. Man tror att det beror på att matcha är naturligt rikt på 

aminosyran L-theanin, som är stressdämpande.

2 Matcha har extra mycket klorofyll eftersom tebuskarna skyddas från solens strålar de sista veckorna innan skörd, vilket resulterar 

i en ökad klorofyllhalt och ett mer näringstätt innehåll. De finaste bladen handplockas sedan, torkas och mals till pulver.

3 Matcha är rikt på bland annat vitamin C, selen, krom, zink, kalium och magnesium.

Källa: Pukkaherbs

Save the date! Den 28 april kommer en av Pukkas grundare, Tim Westwell, till Stockholm för att berätta mer om Pukkas nya 

sortiment av teer och kosttillskott! Håll utkik, inbjudan till eventet kommer inom kort! 
*Grönt te oxideras inte som det svarta gör, utan ångas och torkas istället direkt efter plockning. Detta leder till att man bevarar alla hälsosamma substanser som finns i tebuske.

Flera nya matchateer hos Pukka 

PSST! Du vet väl att du kan kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar: 
Instagram: @pukkasverige Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se


