
- Pepparmyntans aromatiska blad har högt mentolinnehåll som är både svalkar och friskar upp. Det är inte bara en 
fantastisk ört för matsmältningen, utan också bra för minnet, säger Sebastian Pole, örtexpert och en av Pukkas två 
grundare. 

VÄLKOMNA VÅREN MED UPPFRISKANDE TE
- nu märkt med Fair for Life

VAD SKILJER FAIR FOR LIFE FRÅN ANDRA CERTIFIERINGAR? 

1. Är inkluderande. 
Fair for Life är en garanti för att alla i Pukkas handelskedja behandlas rättvist och jämlikt. Det är inte bara bönder och 
producenter som får rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor utan även odlare, blandningspartners, förpackare samt 
Pukkas personal. 

2. En global standard. 
Till skillnad från de flesta andra rättvishandelscertifieringar omfattar Fair for Life både utvecklade länder och 
utvecklingsländer. Det betyder till exempel att Pukkas leverantörer i länder som Turkiet och Ungern också skyddas 
enligt Fair for Life systemet. Detta innebär att Pukka kan säkerställa ännu fler etiska och rättvist handlade örter. 

3. Helt transparant. 
Hela handelskedjan och Pukkas rankning inom rättvis handel finns tillgängliga på Fair for Lifes hemsida,                                          
www.fairforlife.org. 

Våren är äntligen runt hörnet och vi längtar efter friska och fräscha smaker! Lagom till den 
nya årstiden lanserar Pukka sitt upppiggande te Mint Refresh i ny, fin design och certifierad 
Fair For Life - den högsta standarden inom rättvis- och etisk handel. 

För mer information, bilder och beställning av smakprover vänligen kontakta Pukkas PR-kontakt i Sverige:
Sofia Karstensson, tel: 0704 49 75 15, e-post: pukka@biofood.se

OM PUKKA
Pukka skapar ekologiska teer och kosttillskott som är sprängfyllda med det absolut bästa naturen har att erbjuda för att locka fram 
glädje och hjälpa människor att leva ett hälsosamt och balanserat liv. Pukka betyder äkta och detta är kärnan i allt som organisationen 
gör. Från ekologiska och rättvist märkta örter till att Pukka ger 1 % av sin omsättning till att stödja miljöorganisationer.

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

Mint Refresh innehåller upppiggande pepparmynta, fänkålsfrö med en lugnande effekt på 
matsmältningssystemet och lakritsrot som ger teet en ljuvlig söt smak. Teet är ekologiskt 
och är certifierat med den banbrytande certifieringen Fair for Life som är den högsta 
standarden inom rättvis och etisk handel. 

PUKKA MINT REFRESH TE
Ljuvligt upppiggande te som är bra för oroliga magar.  Innehåller örter som pepparmynta, 
laktistrot, fänkålsfrö, hibiskusblomma, ros och koriander. 
Rekommenderat pris är 45 kr, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln.

I slutet av sommaren 2017 kommer alla Pukkas teer vara certifierade med Fair for Life. Det 
innebär att Fairtrade-logotypen försvinner och ersätts av Fair for Life-symbolen som sitter 
på baksidan av förpackningen. Då Fair for Life erkänner Fairtrade och FairWild som likvärdig 
standard kommer Pukka att fortsätta köpa dessa certifierade ingredienser precis som 
tidigare vilket innebär att Pukka fortfarande handlar rättvisemärkta örter men nu omfattas 
hela världen och hela handelskedjan. 


