
The Tea of Inspiration since 1872



„Janat” pochodzi od imienia słynnego francuskiego podróżnika, kupca 
i przedsiębiorcy z końca XIX wieku. Pan Janat Dores podróżował po świecie i sprowadzał 
do Paryża herbatę, przyprawy i kakao.

   W roku 1872 powstała marka herbaty, której znakiem rozpoznawczym były egzotyczne 
aromaty i przyprawy korzenne. „Janat Paris” zdobyła honorowe wyróżnienie na Wystawie 
Światowej w Paryżu w roku 1889.

   Z marką wiąże się ciekawa historia. Pan Janat Dores był właścicielem dwóch kotów. Gdy 
podróżował po świecie, jego rodzina doskonale wiedziała kiedy powróci do domu, jako że 
w tym dniu koty Państwa Dores wychodziły przed dom i wyczekiwały na swojego pana. 
Od tamtej pory,  wizerunek dwóch kotów pozostaje symbolem marki.

  Wartości związane z marką to przedsiębiorczość, odkrywanie świata i spełnianie marzeń. 
Jak mawiał Pan Dores: „Szczęśliwi są Ci, którzy mają marzenia i dokonują czynów 
niemożliwych, by je urzeczywistnić.”
        Janat Paris - herbata, która inspiruje.

“Janat” comes from the name of the famous French traveller, explorer and entrepre-
neur from the late XIXth century. Mr Janat Dores travelled around the world to bring the 
extraordinary spices, teas and cocoa to France.

   In 1872 the sophistcated tea brand was created. The main asset of the teas was the 
unique flavouring, with exotic aromas and spices. ”Janat Paris” teas were awarded at the 
Paris World Expo in 1889.

   There is a unique story connected to the brand. Mr Janat Dores owned two cats. As he 
was travelling around the world, his family was pretty aware of his homecoming, as the 
cats always sensed his presence and waited for their master in front of the house, precisely 
on the day of his arrival. Since then, the two cats became the symbol of the brand.

   The brand values are: entrepreneurship, exploring the world, making dreams come true. 
As Mr Dores used to say: „Fortunate are those who have dreams and do the impossi-
ble to make them reality.”

  Janat Paris - the tea that inspires.



BLACK SERIES
Wytworna herbata liściasta w grawerowanej puszce lub w wygodnej formie ekspresowej.
Exclusive leaf tea offered in a premium handcrafted tin or a convenient box of teabags.

EVEREST CHAI
Blend herbaty nepalskiej i cejlońskiej z dodatkiem rozgrzewających przypraw korzennych.

Blend of Nepal and Ceylon teas flavored with warming spices.

ORIGINAL EARL GREY
Blend herbaty cejlońskiej z niezwykłym aromatem bergamotki z Sycylii.

Receptura niezmienna od 1923 roku.
Blend of Ceylon tea with a unique Sicilian bergamot flavouring.

Recipe unchanged since 1923.

PUSZKA  | TIN
200g

EAN 4796002511540

TOREBKI | TEABAGS
50g (25x 2g)

EAN 4796002514527

TOREBKI | TEABAGS 50g
(25x 2g)

EAN 4796002514510

PUSZKA  | TIN
200g

EAN 4796002511557

12 szt / pcs 6 szt / pcs 12 szt / pcs 6 szt / pcs



GOLD SERIES
Elegancka herbata liściasta w grawerowanej puszce.

Elegant and sophisticated leaf tea offered in a premium handcrafted tin.

PROVENCE PEACH
Doskonała herbata cejlońska z bogatym aromatem brzoskwini z Prowansji.

Perfect Ceylon tea with peach flavouring from the Provence region.

ROYAL BLEND
Dla koneserów. Mieszanka mocnych herbat: indyjskiej (Assam) z cejlońską.

Only for connoisseur. Blend of strong black teas: Assam and Ceylon.

PUSZKA  | TIN
100g

EAN 4796002512721

PUSZKA  | TIN
100g

EAN 4796002514947

6 szt / pcs 6 szt / pcs



FRUITS ASSORTMENT
Opakowanie zawierające mix 4 smaków (po 10 torebek):

brzoskwinia, muscat, jabłko, truskawka
A feast of 4 Provence fruits: Peach, Muscat, Apple, Strawberry

TOREBKI  | TEABAGS
80g (4x 10x 2g)

EAN 4796002516095

PEACH
Doskonała herbata cejlońska z bogatym

aromatem brzoskwini z Prowansji.
Perfect Ceylon tea with peach flavouring from the Provence region.

TOREBKI  | TEABAGS
50g (25x 2g)

EAN 4796002514558

MUSCAT
Herbata aromatyzowana

winogronami typu Muscat.
Unique blend with genuine Muscat grapes.

TOREBKI  | TEABAGS
50g (25x 2g)

EAN 4796002515937

PROVENCE SERIES
Najbardziej owocowa i orzeźwiająca seria w linii herbat czarnych Janat, Prowansja w Twojej filiżance.

The most fresh & fruity black tea in the Janat line, with the drop of Provence inside.

12 szt / pcs 12 szt / pcs

NEW

12 szt / pcs



TOREBKI  | TEABAGS
37,5 g (25x 1,5g)

EAN 4796002514398

TOREBKI  | TEABAGS
37,5 g (25x 1,5g)

EAN 4796002514404

GARDEN SERIES
Odświeżająca i energetyzująca herbata ekspresowa typu ROOIBOS (nie zawiera kofeiny).

Refreshing and truly energetic ROOIBOS-type tea (caffeine-free).

ROOIBOS & ORANGE
Łagodny rooibos z dodatkiem aromatu słodkiej pomarańczy.

Soft rooibos with sweet orange flavouring.

ROOIBOS & VANILLA
Rooibos z dodatkiem aromatu wanilii z Madagaskaru.

Rooibos flavoured with the Madagaskar vanilla extracts.

12 szt / pcs 12 szt / pcs

NEW



SEASONAL OFFER
OFERTA SEZONOWA

JANAT BETLEHEM CHRISTMAS TEA 50g
Wyjątkowa herbata bożonarodzeniowa. Niezwykła herbata czarna z dodatkiem liści oliwnych z Betlejem, lukrecji i czerwonego pieprzu.

One-of-a-kind Christmas tea in a handcrafted tin. Blend: olive leaves of Betlehem the (origin of Christ), liquorice, red pepper

PUSZKA  |  TIN 50g
EAN 3700772100430

12 szt / pcs



JANAT PARIS
EIFFEL TOWER STORE

82 Rue Des Entrepreneurs
75015 PARIS

FRANCE

www.janatea.com
paris@janatea.com

VENDOME TEA GROUP EUROPE LTD.
(CEE OFFICE)

Limanowskiego 1A
32020 WIELICZKA

POLAND

www.janatea.eu
poland@janatea.com


