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CHINA

INDIA

SRILANKA

KENYA

History
 شناخت از بازارهای چای جهان، احاطه علمی و کارشناسی بر انواع محصوالت و تولیدات چای و عقد قرارداد با معتبر ترین تولیدکنندگان دنیا "چای سوفیا"

را به شرکتی متفاوت در این زمینه تبدیل نموده است. تعامل کارشناسی و واردات چای مرغوب و با کیفیت از کشورهای صاحب نام و چای خیز جهان مانند: 
هندوستان، سریالنکا، کنیا و ... این امکان را برای "سوفیا" فراهم آورده تا بتواند بهترین محصوالت چای جهان را گزینش نموده و با فرموالسیون منطبق 

با سلیقه بازار داخلی و خارجی به جامعه عرضه نماید.
هدف تأسیس شرکت چای سوفیا، تالش برای دستیابی به بهترین کیفیت انواع چای و حفظ آن و جلب رضایت مصرف کنندگان می باشد. همواره تمام 
تالش ما بر انتخاب معتبر ترین مزارع چای و تهیه بهترین ترکیب بوده است. در شرکت چای سوفیا حفظ کیفیت اعم از طعم ، عطر ، رنگ و نوع بسته بندی 
بسیار حائز  اهمیت می باشد.  تنوع محصوالت چای سوفیا در انواع چای سیاه ساده و معطر   و هلی،  تی بگ، انواع چای سبز   و سفید مطابق با  استانداردهای 

جهانی، تداوم بخش موفقیت این شرکت بین المللی تا به امروز بوده است.

www.sofiatea.com      sofiatea.socialmedia
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Sofia Quality

Withering

DryingSteaming/Pan-Firing

Rolling + Drying

Shaking + BruisingRolling

White

The least oxidized 
of all tea types.

The Anatomy Of Tea QualityHow Tea Is Made

The Art Of Tea Tasting

1 bud  +  2 Leaves
Young, Small, fresh Leaves

We cup hundreds of teas a day to be able to source pure teas from the finest gardens and to create our fantastic flavored 
blends. The art of tasting tea boils down to evaluating four characteristics:

visual, cup color, aroma and taste.

Through centuries of passed-down knowledge and age-old techniques, one simple tea leaf is processed into a thousand 
possibilities.

 Visual )1
What is the appearance of the dry and wet 
tea leaves or blends?  What color are they? 

Do they look fresh and vibrant?

 Cup Color )2
What is the color of the tea Liquor? Is it 

clear or cloudy?
Light, dark, or colorful?

 Aroma )3
How does the tea smell? Is it floral? Minty? 
Spicy?  Earthy? Does it smell simple or 

complex?

 Taste )4
What does the tea taste like?

Describe the beginning, middle and finish 
of the tea.

 کـیـفـیـت ســوفــیــا

عملیات پالس

بخار دادنخشک کردن

عملیات مالش +خشک کردن

عملیات مالشتکاندن + کوبیدن

چای سفید

کمترین میزان 
اکسیداسیون در بین 

انواع چای.

بخار دادن برای توقف 
اکسیداسیون.

کمی کمتر از چای سیاه 
اکسیده می شود.

ما صدها نوع چای را در روز پیمانه می کنیم تا بتوانیم چای ناب و خالصی از مرغوب ترین باغ ها تهیه و ترکیبات فوق العاده معطری را خلق کنیم. هنر ایجاد
 طعم مطلوب در چای به ارزیابی چهار ویژگی خالصه می شود:

ظاهر، رنگ فنجان، رایحه یا عطر و طعم.

بواســطه قــرن ها دانشــی که از نســلی به نســل دیگر منتقل شــده و تکنیــک های کهن، یک برگ ســاده چــای در هــزاران احتمال فرآوری می شــود.

 1( ظاهر
ظاهر برگ ها یا ترکیبات خشک و تر چای چگونه است؟ چه 

رنگی دارند؟  آیا تازه و با طراوت به نظر می رسند؟

 

  
 3( رایحه و عطر

چه بویی دارد؟ آیا دارای عطر گل، نعنایی، ادویه دار یا خاکی
است؟ آیا بوی معمولی یا ترکیبی دارد؟

 2( رنگ فنجان  
مایع  چای چه رنگی است؟ شفاف است یا تیره؟

 روشن، تیره یا رنگارنگ است؟

 

  
 4( طعم

چه طعمی دارد؟ اول، وسط و پایان چای
را توصیف کنید.

چای چگونه ساخته می شودســاخـتـار کـیـفــیــت چــای

هنر ایجاد طعم مطلوب در چای

1 غــــنــــچــــه +  2 بـــــرگ
بـــــرگ جـــوان, کـــــوچـــک و تــــــازه

Green

Steamed or
pan-fried to stop 

oxidation.

چای سبز

Partially Fermented / 
Oxidized

Fully Fermented / 
Oxidized

Rolling + Drying

Oolong

Typically slightly
less oxidized

than black teas.

تخمیر کامل یا   اکسیداسیون نیمه تخمیر / اکسیداسیون

خشک کردنعملیات مالش +خشک کردن

چای اولونگ

Dr ying

Black

The most fully 
oxidized of all 

types of tea.

چای سیاه

بیشترین اکسیداسیون 
در بین انواع چای.
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Best Quality Of Ceylon Tea
w w w . s o f i a t e a . c o m

Ceylon
قـــوطـــی فلــــزی 4۵۰  گــرمــی

چای شکسته با طعم هل محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

چای شکسته محصول سیالن

Special BlendCeylon Tea With Cardamom

چای شکسته معطر محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

Ceylon Tea With Earl Grey

چای سیالن در کشور سریالنکا تولید می شود. این کشور در دوران استعمارش سیالن نامیده می شد و همین اسم بر محصول چایش مانده است. 
این جزیره کوچک در جنوب هند قرار دارد و انواع چای را با توجه به طبیعت و ارتفاع مناطق کشت، تولید می کند. برگ های چای سیالن معموال 

کشیده و نازک هستند. 



۸9

Best Quality Of Ceylon Tea
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Ceylon
پاکت مقوایی 4۰۰  گــرمــی

چای شکسته معطر محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

چای شکسته محصول سیالن

Ceylon TeaCeylon Tea With Earl Grey

چای شکسته با طعم هل محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

Ceylon Tea With Cardamom

Ceylon
پاکت مقوایی 1۰۰  گــرمــی

چای شکسته معطر محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

24 x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

Ceylon Tea With Earl Grey

چای شکسته با طعم هل محصول سیالن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

24 x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

Ceylon Tea With Cardamom

بهترین زمان برای دم کشیدن
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

24 x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

چای شکسته محصول سیالن

Ceylon Tea
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So good to feel alive
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Ceylon
قـــوطـــی فلــــزی 4۵۰  گــرمــی

کــــلـــاســـــیــــک آرمــــــا

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

6 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

6 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

Classic Aroma

چای آرما از باغ زیبای روهانا و نمونه ای از چای بسیار با کیفیت ارتفاعات معروف UVA سیالن است. این باغ به دلیل واقع شدن در ارتفاعات، همیشه 
در معرض بارش مالیم باران بوده و رشد کمتری نسبت به سایر برگ ها دارد که این خود باعث لطافت بیش از حد برگ چای گردیده است. طالیی 
رنگ، معطر و متعالی بوده و نوشیدن آن موجب می شود، احساسات زیبا به راحتی مجال بروز پیدا کند. مصرف این چای در جلوگیری از کلسترول خون 

موثر بوده و محرکی فوری جهت آزاد شدن انرژی می باشد.

Ceylon
قـــوطـــی فلــــزی 1۰۰  گــرمــی

کــــلـــاســـــیــــک آرمــــــا

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

۷۵ x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین ۸ تا 1۰ دقیقه

۷۵ x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

Classic Aroma

چای کالسیک از باغ زیبای مزرعه طالیی که در منطقه معروف نوارالیا سیالن واقع شده، بدست می آید. برگ چای نارک و پیچ خورده بوده و همان ظاهر 
کالسیک چای را داراست. برگ های طالیی آن نیز برای درمان زانو درد در افراد میان سال نقش بسزایی دارد. طعم دلچسب آن گواهی بر این مدعاست 

که همیشه وقت خوردن چای است. آنچه که روز از شما گرفته، به شما باز می گرداند.



Best Quality Of Kenya Tea
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Kenya
قـــوطـــی فلــــزی 4۵۰  گــرمــی

چای کله مورچه فول محصول کنیا چای کله مورچه محصول کنیا با هل طبیعی گوآتماال

بهترین زمان برای دم کشیدن
بین 3 تا ۵ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 3 تا ۵ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 3 تا ۵ دقیقه

12 x 4۵۰ g :تعداد در کارتن

چای کله مورچه الیت محصول کنیا

Light Flavour
Kenyan C.T.C Tea

Kenyan C.T.C Tea
With Cardamom

Full Flavour
Kenyan C.T.C Tea

با اختراع این روش فرآوری،  از برگ های سبز و لطیف همان گیاه همیشه سبز Cammellia Sinensis  به روش صنعتی تولید می گردد.  این چای 
 Curl و  پاره کردن  tear به معنی  CTC مخفف Crush یعنی خراشیدن،  آمده است. واژه  بازرگانی و شیوه مصرف بوجود  بزرگی در صنعت و  تحول 
از تولید به شیوه قدیمی است. مهمتر اینکه چون در این شیوه سلول های برگ  پیچیدن است. تولید به شیوه جدید سریعتر و کم هزینه تر 

Kenya
پاکت مقوایی 1۰۰ و  4۰۰  گــرمــی

چای کله مورچه محصول کنیا با هل طبیعی گوآتماال

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 3 تا ۵ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

Kenyan C.T.C Tea
With Cardamom

از ماشین مالش به شیوه قدیمی  از میان سیلندر مجهز به شیارهای تیغه مانند عمودی و افقی، سریعتر و و بهتر  پالسیده شده در موقع عبور 
خورد و متالشی شده و محتویات شیمیایی درون برگها یعنی همان پلی فنل و کاتچین سریعتر به کمک آنزیم های اکسید کننده تخمیر می شوند  و

در نتیجه میزان رنگ و غلظت چای تولید شده به روش CTC به مراتب بهتر از چای سیاه سنتی است. 

با هل طبیعی گوآتماال چای کله مورچه محصول کنیا 

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 3 تا ۵ دقیقه

24 x 1۰۰ g :تعداد در کارتن

Kenyan C.T.C Tea 
With Cardamom
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Best Quality Of Tea Bag
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Tea Bag
چای کیسه ای 2۵  عددی )بدون لفاف( ۵۰ گرمی

چای سیاه کیسه ای اسپشیال چای سیاه کیسه ای با طعم هل

32 x 2۵ x  2 g :تعداد در کارتن 32 x 2۵ x  2 g :تعداد در کارتن

Special Blend Cardamom

این  کنندگان جهانی  تولید  ترین  از معتبر  افزودنی های طبیعی  و  نوع چای سیاه  واردات مرغوبترین  با  نوآورانه  رویکردی  شرکت چای سوفیا در 
محصوالت ؛ اقدام به تولید چای کیسه ای )Teabag( در کشور نموده است. چای کیسه ای سوفیا برای حفظ عطر، طعم و خواص چای، در لفاف 

Tea Bag
چای کیسه ای 2۵  عددی )بدون لفاف( ۵۰ گرمی

چای سیاه کیسه ای معطر - برگاموت چای سیاه کیسه ای با طعم دارچین

32 x 2۵ x  2 g :تعداد در کارتن 32 x 2۵ x  2 g :تعداد در کارتن

Earl Grey Cinamon

است. شده  بازار  روانه   ، کشور در  چای  اینگونه  مصرف  توسعه  به  رو  نیازهای  به  پاسخگوئی  برای  و  شده  بسته بندی  مخصوص  لومینیومی  آ
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Tea Bag
چای کیسه ای 1۰۰  عددی )بدون لفاف( 2۰۰ گرمی

چای سیاه کیسه ای اسپشیال چای سیاه کیسه ای با طعم هل

۸ x 1۰۰  x  2 g :تعداد در کارتن ۸ x 1۰۰  x  2 g :تعداد در کارتن

Special Blend Cardamom

Tea Bag
چای کیسه ای 1۰۰  عددی )بدون لفاف( 2۰۰ گرمی

چای سیاه کیسه ای معطر - برگاموت چای سیاه کیسه ای با طعم دارچین

۸ x 1۰۰  x  2 g :تعداد در کارتن ۸ x 1۰۰  x  2 g :تعداد در کارتن

Earl Grey Cinamon
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Taste, Aroma And Simplicity
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Tea Bag
چای کیسه ای در جعبه های چوبی

محتوی: 2۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار

محتوی: 4۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار

محتوی: ۸۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار 

Sofia Luxury Wooden Tea Bag Box 

Tea Bag
چای کیسه ای در جعبه های چوبی

محتوی: 2۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار

محتوی: 4۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار

محتوی: ۸۰ عدد
چای کیسه ای لفاف دار 

Sofia Luxury Wooden Tea Bag Box 
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Best Quality Of Chinese Tea
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Best Quality Of Chinese Tea
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Chinese tea
قوطی فلزی

چــــای بلــــومیــــنــــگ چــــای ســــفــــیــــد

۷۵ x  1۰             :تعداد در کارتن
تعداد در بسته: 1۰ عدد

PCS ۷۵ x ۵۰ g :تعداد در کارتن
وزن خالص: ۵۰ گرم

Blooming Tea White Tea

چای سفید از جوانه  و برگ های لطیف اول که پوشیده از کرک های سفید نقره ای فام است به میزان کمتر از دو نوع سیاه و سبز تولید می گردد.
چای سفید به طور موثر به افزایش متابولیسم بدن و در نتیجه به سوزاندن کالری های اضافه در طول روز کمک می کند و باعث کاهش چربی و در 

نتیجه کاهش وزن می شود.
چای بلومینگ از انواع چای سبز است که توسط هنرمندان چیره دست منطقه فوچیان کشور چین )موطن اولیه گیاه چای( تولید می شود. این نوع چای 
از جوانه های باز نشده گیاه چای )غنچه انتهایی( پوشیده از کرک های ظریف نقره ای رنگ همراه با تعدادی گل های معطر مانند محبوبه شب، جعفری، 
میخک، نرگس، جاسمین و دیگر گل های معطر بصورت توده های فشرده  به اندازه یک فندق و گردو با دست و ماشین مدرن فرآوردی و پس از 

خشکاندن در جعبه های فلزی عایق نور، حرارت و رطوبت بسته بندی و به بازارهای مصرف کشورهای ثروتمند غربی و اروپایی عرضه می گردد. 

قوطی فلزی
Chinese tea

چــــای اولــونــگ شیر چــــای اولــونــگ

تعداد در کارتن: x 1۰۰ g ۷۵ وزن 
خالص: 1۰۰ گرم

۷۵ x 1۰۰  g :تعداد در کارتن
وزن خالص: 1۰۰ گرم

Milky OOlong Tea OOlong Tea

چای سبز نیمه تخمیر یافته اولونگ، چای سبز کاملی است که در تمام مواقع می توان آن را مصرف نمود قدرت هضم کنندگی آن بعد از صرف غذاهای 
سنگین موجب گردیده که در رستوران مجلل بالفاصله سرو می گردد در فصل تابستان نوشابه سرد آن همراه با یخ برای رفع عطش و تغییر ذائقه 
توصیه می شود. می توان از خواص دارویی و درمانی چای سبز  و چای سیاه مرغوب و تأثیر اعجاب انگیز آن در پیشگیری از فعالیت مخرب رادیکال آزاد 

یعنی عامل اکثر بیماری های مهلک، بیماریهای قلبی عروقی، انفلونزا، دردهای استخوانی در حفظ سالمت و تندرستی بدن بهره برد.
چای نیمه تخمیر یافته اوالنگ شیری فرآورده جدید در دنیای متنوع لذت بخش تولید چای است که برای اولین بار در ایران همراه انواع بسته بندی 

چای سوفیا به بازار عرضه می گردد.
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چای سبز اعال

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 3 تا ۵ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

Green Tea

پاکت مقوایی 4۰۰
Chinese tea

از قدیم مردم چین و ژاپن بر خالف کشورهای غربی از مصرف کنندگان عمده چای سبز بوده اند به همین جهت مردم این سامان نسبت به غرب 
کمتر دچار بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و دیابت می شوند. چین، چای سیاه را به کشورهای دیگر صادر و چای سبز را خود مصرف می کنند. 
اروپائیان بعد از آشنایی با چای، شیفته چای سیاه به خاطر رنگ شراب گونه اش شدند. در سال های اخیر در اثر نتایج پژوهش های دانشمندان بر 

روند مصرف چای سبز افزوده شده است. 

شیوه تولید چای سبز: 
،  برگهای مرغوب جمع آوری شده و پس از عملیات پالس )معموال بر روی سینی های بامبو در زیر نور مالیم خورشید به مدت  در تولید چای سبز
یک یا دو ساعت( و به منظور جلوگیری از اکسیداسیون و حفظ تازگی و طراوت برگ سبز در معرض بخار آب 1۰۰-9۵ درجه سانتیگراد قرار می دهند. 
سپس برگ های بخار داده شده، سه الی چهار بار در ظروف مسی داغ یا ماشین مخصوص مالش، تفت داده می شود تا در اثر عمل توام تفت 
دادن و مالیدن، نفوذ پذیری برگ ها زیاد شود و بتدریج رطوبت خود را از دست بدهد. برخالف تولید چای سیاه خشکاندن چای سبز تدریجی و در 
چند مرحله صورت می گیرد و از حرارت کوره های مخصوص بتدریج کاسته می گردد تا از اتالف و کاهش سریع ترکیبات فرار عطری جلوگیری گردد. 
رطوبت چای سبز در آخرین مرحله 4-3 درصد می باشد و بین انگشتان در اثر کوچکترین فشار خرد می شود. به طور کلی در پروسه تولید چای سبز 

پنج مرحله وجوددارد.
آنزیم  1-برگ چینی و حمل سریع و سالم محصول به کارخانه و عملیات پالس در حد کم 2-بخاردادن Steaming که به منظور غیر فعال کردن 
اکسیداتیو پلی فنل اکسید در حرارت 1۰۰-9۵ درجه سانتیگراد به مدت 4۰ ثانیه صورت می گیرد. 3-مالش دادن Rolling and twisting که جهت 
نفوذپذیری هر چه بیشتر برگ ها صورت می گیرد تا بهتر و سریعتر درآب جوش، محتویات خود را پس دهد. 4- در مالش دادن دوم و سوم برگ ها هر  
بار  1۵ -  1۰ دقیقه در معرض حرارت 6۰ درجه سانتیگراد قرار می گیرند. ۵- در آخرین مرحله برگ های مالش خورده را که قسمت اعظم رطوبت خود را از دست 

داده اند، به روش سنتی یا ماشینی خشک می کنند.

 فوائد درمانی: 
 در این نظریه حکمای طب سنتی چین برای نوشیدن چای سبز  بیست فایده دارویی و درمانی به شرح زیر ذکر کرده اند: 

تابستان  تعریق و خنک شدن در  زمستان و تشدید  افزایش فعالیت جسمانی و فکری بدن و طبیعت گرم چای، سبب گرم شدن بدن در    -1
می شود. 2- مفید برای سردرد و سرگیجه 3-  کمک به رفع موانع گردش خون 4- مفید بودن برای دفع سنگ کلیه و مثانه ۵- سبب شستشوی 
کلیه و دفع بیشتر سموم از راه ادرار 6- کمک به رفع مشکل گرفتگی دستگاه تنفسی ۷- مفید برای شستشوی چشم و افزایش دید چشمان ۸- 
کاهش چربی خون 9- رفع خستگی عضالنی 1۰- ایجاد نشاط، تقویت کننده معده و کمک به هضم غذا 11- برطرف کننده خواب سنگین و حالت 
 C لودگی صبحگاهی 12- ترکیب چای و شیر و آب سیب تقویت اعضای درونی و دفع درد ناشی از نفخ می نماید 13- کمک به تأمین ویتامین خواب آ
بدن و بهبود سرماخوردگی 14- نوشیدن چای بدون احساس ناراحتی،  سبب شب زنده داری برای مطالعه می شود 1۵- کمک به رفع ناراحتی های 
افزایش حافظه و کاهش پیشرفت  افزایش خون رسانی به قلب و عروق و ضربان می شود 1۷- سبب  زیاد 16- موجب  از خوردن غذای  ناشی 
فراموشی در افراد مسن می گردد 1۸- قدرت ادراک و فهم مسائل و اراده را افزایش می دهد 19- به تأمین ویتامین های ضروری بدن کمک می کند 

2۰- و در نهایت باعث افزایش متابولیسم بدن شده که منجر به کاهش چربی های اضافه بدن و الغری می گردد.
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Best Quality Of Indian Tea
w w w . s o f i a t e a . c o m
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Best Quality Of Indian Tea
w w w . s o f i a t e a . c o m

هندوستان رین  ز چای 

بهترین زمان برای دم کشیدن 
بین 12 تا 1۰ دقیقه

12 x 4۰۰ g :تعداد در کارتن

Indian Tea

پاکت مقوایی 4۰۰
Indian tea

چاى دارجلینگ هندوستان، کیمیاترین و ارزشمندترین محصول چاى در جهان است. حاصل ترکیب چاى خالص دارجلینگ با چاى زرین آسام است. طبعا 
ى نیاز است. براى بوییدن عطر خاص این چاى که ویژگی آن محسوب می شود، حوصله و مراقبت بیشتر
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Best Quality Of Loose Tea
w w w . s o f i a t e a . c o m
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Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
ی قرمز نام محصول: قور

وزن خالص: 2.۵ کیلو گرم

Kenya CTC Tea

چای کله مورچه هلی محصول
هندوستان 

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان 
ی آبی نام محصول: قور

وزن خالص: 2.۵ کیلو گرم وزن خالص: 2.۵ کیلو گرم

Indian CTC Tea Cardamom Indian CTC Tea

چای فله
Loose Tea
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Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان
ی آبی نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Indian CTC Tea

چای کله مورچه هلی محصول هندوستان
ی آبی نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Indian CTC Tea Cardamom

رین ساده محصول هندوستان چای شکسته ز
ی بنفش نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Indian TGFOP1 Tea

ی محصول هندوستان چای کله مورچه عطر
ی آبی نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Indian CTC Tea Earl Grey

چای فله
Loose Tea



4۸49

Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه هلی محصول کنیا
ی نارنجی   نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Kenya CTC Tea Cardamom

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
ی نارنجی   نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Kenya CTC Tea

وتی ساده محصول هندوستان چای بار
ی قهوه ای نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرم

Indian GBOP Tea

چای فله
Loose Tea
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وتی محصول سیالن چای بار
ی سبز نام محصول: قور

وتی محصول چای بار
سیالن

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

FF Ceylon Tea FF SP Ceylon Tea

Loose Tea
چای فله

Loose Tea
چای فله

چای قلم محصول سیالن
وزه ای ی فیر نام محصول: قور

چای قلم محصول سیالن   
ی سفید نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرموزن خالص: 1۰ کیلو گرم

OP1 Ceylon TeaOP1 Ceylon Tea
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Loose Tea
چای فله

Loose Tea
چای فله

رین محصول هندوستان چای شکسته ز
ی طالیی نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

TGFOP1 Indian Tea

وتی محصول هندوستان چای بار
ی قهوه ای نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

GBOP Indian Tea

رین محصول هندوستان چای شکسته ز
ی بنفش نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

TGFOP1 Indian Tea

چای شکسته محصول سیالن
ی قرمز نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

FBOP Ceylon Tea
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Loose Tea
چای فله

Loose Tea
چای فله

چای سبز  شکسته محصول چین
ی سبز نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

Green Tea

چای شکسته محصول هندوستان
ی نقره ای نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

FBOP Indian Tea

چای قلم محصول هندوستان   
ی صورتی نام محصول: قور

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

GFOP Indian Tea
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mystical blends of perfection
w w w . s o f i a t e a . c o m
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Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
ی قرمز نام محصول: قور

چای کله مورچه محصول
هندوستان

وزن خالص: 1۰ کیلو گرم وزن خالص: 1۰ کیلو گرم

Kenya CTC Tea  Indian CTC Tea

Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه هلی محصول 
هندوستان

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
ی قرمز نام محصول: قور

وزن خالص: ۵ کیلو گرموزن خالص: 1۰ کیلو گرم

Indian CTC Tea CardamomKenya CTC Tea
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Loose Tea
چای فله

چای قلم محصول سیالن
وزه ای ی فیر نام محصول: قور

چای کله مورچه ساده محصول کنیا 
ی قرمز نام محصول: قور

وزن خالص: 2.۵ کیلو گرم وزن خالص: 2.۵ کیلو گرم

OP1 Ceylon Tea Kenya CTC Tea

Loose Tea
چای فله

چای کله مورچه هلی محصول 
هندوستان

رین ساده چای شکسته ز
محصول هندوستان

وزن خالص: 2.۵ کیلو گرموزن خالص: 2.۵ کیلو گرم

Kenya CTC Tea CardamomIndian Tea



قوطی فلزی
4۵۰ گرمی

تی بگ جعبه چوبی
2۰ و 4۰ و ۸۰ عددی

پاکت مقوایی
4۰۰ گرمی

پاکت مقوایی
1۰۰ گرمی

تی بگ
2۵ و 1۰۰ عددی

نگاهی بر محصوالت چای سوفیا

کیسه ای اسپشیالسیالنسیالنآرما

کیسه ای معطر سیالن معطرسیالن معطر

کیسه ای باسیالن طعم هل
طعم هل

سبز

چای زرین هندوستان

کله مورچه هل طبیعی

کیسه ای با
طعم دارچین

کیسه ای اسپشیال

کیسه ای معطر 

کیسه ای با طعم هل

کیسه ای با طعم دارچین

کالسیک

سیالن

سیالن معطر

سیالن طعم هل

کله مورچه الیت

کله مورچه فول

کله مورچه هل طبیعی

کله مورچه هل طبیعی

فله کارتنچای ویژه
1۰ کیلوگرمی

فله کارتن
1۰ کیلوگرمی

فله کارتن
1۰ کیلوگرمی

نگاهی بر محصوالت چای سوفیا

چای باروتی محصول
سیالن

چای شکسته زرین محصول هندوستان
قوری طالیی

آرما

چای باروتی محصول سیالن
قوری سبز

چای باروتی محصول هندوستان
قوری قهوه ای

کالسیک

چای قلم محصول سیالن 
 قوری فیروزه ای

چای قلم محصول هندوستان
قوری صورتی

چای قلم محصول سیالن 
 قوری سفید

چای شکسته محصول هندوستان
قوری نقره ای

چای شکسته محصول سیالن
قوری قرمز

چای شکسته زرین محصول هندوستان
قوری بنفش

اولونگ شیر

اولونگ

سفید

بلومینگ

چای سبز شکسته محصول چین
قوری سبز

شکسته با طعم  هل



نگاهی بر محصوالت چای سوفیانگاهی بر محصوالت چای سوفیا
فله کارتن

۵ کیلوگرمی
فله کارتن

۵ کیلوگرمی

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان
قوری آبی

چای کله مورچه هلی محصول هندوستان
قوری آبی

چای کله مورچه عطری محصول هندوستان
قوری آبی

چای شکسته زرین ساده محصول هندوستان
قوری بنفش

چای باروتی ساده محصول هندوستان
قوری قهوه ای

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
قوری نارنجی

چای کله مورچه هلی محصول کنیا
قوری نارنجی

فله کارتن
2.۵ کیلوگرمی

چای کله مورچه ساده محصول کنیا
قوری قرمز

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان 
قوری آبی

چای کله مورچه هلی محصول
هندوستان 

فله کیسه
1۰ کیلوگرمی

چای کله مورچه محصول
هندوستان

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان
قوری قرمز

چای کله مورچه هلی محصول 
هندوستان

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان
قوری قرمز

چای کله مورچه ساده محصول هندوستان
قوری قرمز

چای قلم محصول سیالن 
 قوری فیروزه ای

چای کله مورچه هلی محصول 
هندوستان

چای شکسته زرین محصول هندوستان
قوری بنفش

فله کیسه
2.۵ و ۵ کیلوگرمی

فله کیسه
2.۵ و ۵ کیلوگرمی

فله کیسه
2.۵ و ۵ کیلوگرمی
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