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• Posicionamento premium;

• Prémios internacionais (Paris 2020, 2021 e 2022);

• Conceito único;

• Marcas e naming próprios;

• Marcas registadas;

• Valorização daquilo que é nosso;

• Saquetas em papel reciclado e sem plástico;

Fatores de diferenciação
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Fatores de diferenciação

• Certificação BIO;

• Certificação Kosher;

• Selo Portugal Sou Eu;

• Secagem tradicional;

• Ruralidade e natureza;

• Sem adição de aromas nem de argila.
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Talk. Eat. Act.



Conceito

O chá é o protagonista,

Seja qual for o evento a que se empreste esta designação TEA Experience - Talk. Eat. Act.

Uma experiência gastronómica com pairing de infusões ou um festival inteiro em volta dos
rituais, da preparação, dos benefícios, dos locais de origem, das músicas que inspiram.

Os verbos em que se divide este “TEA” tornam-no uma experiência, promovendo conversas,
degustações e atividades paralelas.

As possibilidades são infinitas.

A designação em Inglês torna-se universal.
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Experiências que se podem juntar ao 
TEA Experience:

Talk. Tertúlias, conferências, sessões de storytellig, workshops;

Eat. Provas, showcooking, refeições, visitas a produtores locais;

Act. Caminhadas, visitas guiadas, viagens, ações de sensibilização

ambiental, desenvolvimento de atividades culturais que tenham
como ponto de partida a temática do chá (literatura, fotografia,
pintura, cinema, música, performances, dança).
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Blend Sensorial

Cada evento será por si uma combinação de várias experiências:

Um jantar poderá ser um pairing entre menu e chá/infusões, a que se junta a experiência
olfativa e a banda sonora da natureza que vai transportar os comensais para o local de origem
dos produtos, com o mise-en-scène da mesa a combinar todos os elementos.

As histórias podem tornar os participantes em protagonistas da experiência ou em meros
espectadores.

Importa que se estimule a imaginação dos presentes através dos cinco sentidos, que tenham
a sensação de ter participado numa experiência muito além de um simples jantar.
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Jantar gastronómico com 
pairing de infusões:

Imagine-se que todos os comensais recebem uma venda antes de entrar na sala e é assim
que vão sentir os aromas de cada planta numa prova, literalmente, cega.

Tudo a negro, silêncio em volta e com os sentidos alerta.

Em seguida, começa a música, que os vai convidar a seguir o trilho percorrido na recolha de
cada planta que integra o blend.

Mais relaxados e curiosos, são conduzidos à mesa onde retiram as vendas já depois de terem
sido estimulados pelos aromas do primeiro prato, entretanto servido.

Cada proposta gastronómica terá o seu efeito de maravilhamento e a combinação de sabores
com as infusões será outra viagem.

A partilha das sensações ainda na mesa ou as histórias que se podem contar em volta da
temática do jantar podem ser o culminar de uma experiência memorável.
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Saco Doypack (30g)

Infusão do Mato

Lata Grande (30g)
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Infusão Montanha de Sensações

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Românico Português

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Caixa com três Latas Pequenas 24g

Infusão do Mato; Infusão Montanha de Sensações; Infusão Românico Português
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Infusão Balsâmica

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Floral

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Mística

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Vibrante

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Estival

Lata Grande (30g)Saco Doypack (30g)
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Infusão Subtil

Saco Doypack (30g)
Lata Grande (30g)
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Caixa com três Latas Grandes (90g)

Infusão do Mato; Infusão Montanha de Sensações; Infusão Românico Português
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Caixa com Lata Grande (30g) e Lata de Rebuçados Dr. Bayard (300g)

Infusão do Mato; Rebuçados Dr. Bayard
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Caixa em madeira p/ Saquetas ICH
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Base madeira ICH - 4 Saquetas



Caixa em madeira p/ latas grandes ICH
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Caderno de Prova





Bule 700ml
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2x Copo 250ml
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2x copo 350ml 2x copo 500ml
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Colher medidora preta ou branca
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Infusor preto ou branco

48



Pinça
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Peça de Barro Negro com tubo

50



Garrafa Isotérmica
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Destaques (clique na imagem para saber mais)

Como preparar uma infusão? Blog – Infusões com História

https://www.infusoescomhistoria.pt/como-preparar-infusoes-tisanas-bio-e-chas-passo-a-passo/
https://www.infusoescomhistoria.pt/noticias/geral/


Infusões com História, Lda

Rua Eça de Queirós, 41 - Sala 6

4640-152 Baião

+351 931 131 966 

geral@infusoescomhistoria.pt

mailto:geral@infusoescomhistoria.pt

