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Reilusti lämpöä ja makua Clipperin Reilun kaupan kahveilla, kaakaoilla, 

kausijuomilla ja teellä 

Clipperillä uskotaan, että sisältö merkkaa aina eniten. Toki ei ole pahitteeksi näyttää 

hurmaavalta myös ulkoisesti! Siksi Clipperin kahvit, kaakaot, kausijuomat ja teet 

herkullisine sisältöineen ja kauniine pakkauksineen lämmittävät niin mieltä kuin 

kroppaakin! Nämä kuumat juomat soveltuvat erinomaisesti sekä omaksi iloksi että 

lahjaksi. Kaikki juomat ovat lisäksi Reilun kaupan tuotteita, joten niitä voi nauttia 

hyvällä omallatunnolla. 

 

Clipperin piristävät kahvit 

Kaikki Clipperin kahvit, sekä jauhetut että pikakahvit, on valmistettu reilun kaupan kahvipavuista.  

Jokainen kupillinen on täyteläinen ja pehmeän makuinen, sillä raaka-aineiden lisäksi jokainen 

tuotantovaihe paahtamisesta lähtien on täysin luonnonmukainen. 

Pikakahvit kiireiselle nautiskelijalle 

Clipperin kahvivalikoimasta löytyy kolme erilaista pikakahvia, 

jotka tarjoavat nopeaa piristystä – mausta tinkimättä. Sarjan 

kahveista löytyy kofeiiniton vaihtoehto sekä medium- ja 

tummapaahto. 

Suodatinkahvit kotibistroon 

Clipperin suodatinkahvit tuovat aitoa bistron tunnelmaa kotikeittiöön aromikkailla tuoksuillaan. 

Sarjasta löytyy kolme erilaista kahvilaatua: French style, Italian style ja Espresso. Kaikki sarjan 

kahvit voi valmistaa niin suodattamalla kuin espressokeittimelläkin. 

French style: Tämä kahvi stimuloi ranskalaiseen tyyliin aisteja hienostuneella aromillaan ja 

täyteläisellä vaahdollaan. Taidokas yhdistelmä tekniikkaa ja tyyliä takaa sen, että tämä kahvi sopii 

eleganteimpaankin makuun.  

Italian style: Vahva paahto antaa tälle kahville sen 

luonnostaan tumman ja täyteläisen maun ja värin. 

Pikantin vahvuutensa vuoksi se sopii erinomaisesti 

autenttisen italialaisen laten tai capuccinon pohjaksi, 

mutta sitä voi käyttää myös tavallisena suodatinkahvina. 

Espresso: Vahva, täyteläinen ja aromikas espresso sopii 

erityisesti espressokeittimissä käytettäväksi. Kun kaipaa 

pikaista piristystä, espresson voi nauttia sikseen, mutta se 

taipuu myös erilaisten erikoiskahvien pohjaksi.  



Clipperin herkulliset kaakaot 

Nyt voi herkutella suussa sulavalla suklaalla hyvällä 

omallatunnolla: Clipperin reilun kaupan kaakaot ovat herkullisia ja 

täyteläisiä kuumia juomia, joita tulisi aina löytyä keittiön kaapeista 

höyryävää herkkuhetkeä varten. Sekoita kuumaan veteen tai 

maitoon ja suklainen nautinto on valmis! 

Clipperin lämmittävät teet ja kausijuomat 

Clipperin teet ja kausijuomat kattavat ihania teelaatuja ja mausteisia chai-teejuomia. Nämä kuumat 

juomat piristävät pimenevinä syysiltoina ja lämmittävät kirpeinä talviaamuina.  

Snore & peace- tee:  Luomutee, jonka kamomillan, sitruunamelissan ja laventelin rauhoittava 

yhdistelmä soveltuu täydellisesti nautittavaksi ennen nukkumaanmenoa. 

Love me truly-tee: Luomu chai-tee, joka yhdistää kanelia, inkivääriä, kardemummaa ja neilikkaa. 

Soveltuu erinomaisesti ystävän kanssa jaettavaksi. 

Indian Chai: Tässä luomuchai-teessä on potkua! Sekoitus luomuteetä ja mausteita lämmittää 

takuuvarmasti kylmän talven keskellä. Maito ja sokeri pehmentävät sen makua tehden siitä 

täydellisen herkkujuoman iltapäivän hemmotteluhetkiin. 

Green Chai: Kevyt ja raikas vihreä tee, johon on yhdistetty kanelia, kardemummaa ja neilikkaa. 

Tuoksu ja maku huumaavat ja piristävät keskellä sydäntalvea. 

Valkoinen tee sitruunalla (UUTUUS): Kevyt ja virkistävä tee, joka on valmistettu nuorten 

teelehtien nupuista ja raikkaan kirpeästä sitruunasta.  

Valkoinen maustamaton tee: Maustamaton tee, joka on valmistettu nuorten teelehtien nupuista. 

Sen on maultaan hienovarainen ja sisältää luonnostaan paljon antioksidantteja. 

 

 

 

 

 

 

 
Clipper Teas Ltd on vuonna 1984 perustettu englantilainen teetalo. Se lanseerasi ensimmäisen Reilun kaupan teen vuonna 1994, jolloin 
Reilun kaupan tuotteita oli myynnissä vasta harvoja. Clipperin tuotevalikoimista löytyy tavanomaisten teelaatujen lisäksi luomu- ja Reilun 
kaupan teetä. Teen valmistuksessa ei ole myöskään käytetty keinotekoisia aineita ja teepussit ovat valkaisemattomia. Tee on tuotettu 
tarjoamalla viljelijöille parhaimmat mahdollliset olosuhteet. Clipper-teetä tuo maahan Aduki Oy, joka on markkinoinut Suomessa luomu- 
ja Reilun kaupan tuotteita jo vuodesta 1980. 


