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free spirit in fashion
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Küresel çaylar
Global teas
Çaysever Türkiye, son yıllarda giderek artan değişik çay çeşitlerini doğal olarak hemen
kucakladı. Uzak diyarlardan lezzetli çayları tüketiciyle buluşturan markalardan Chado,
ürün gamına yeni kattığı çeşitlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Doğallığı her şeyin
üzerinde tutan Chado’nun çayları hiçbir aroma veya katkı maddesi içermiyor ve poşet
olmadan sunuluyor. Nadir bulunan beyaz çay “Imperial White”, tek tek sarılarak inci
şekline getirilen “Jasmine Pearls” ve Himalayalar’ın eteklerinde yetişen “Himalayan
Sun Dried” gibi çeşitleriyle ilgi gören Chado, son dönemin popüler ürünlerinden çiçek
açan yeşil çaylar da sunuyor. Carnation, Lily ve Globe Amaranth, yeşil çay yapraklarının
karanfil, zambak ve hanım çiçeklerinin etrafına elde sarılmasıyla hazırlanıyor ve suya
bırakıldıktan kısa bir süre sonra açan çiçekler hem hoş bir görüntü hem de benzersiz
bir lezzet bırakıyor. Chado’nun ürünleri arasına kattığı en yeni çayı Banzhang, Çin
kültüründe “Pu-Er” olarak adlandırılan bir yeşil çay tipi. Dünyada tükenmek üzere olan
bir bitki olan Banzhang, Çin’in Yunnan bölgesindeki çay ormanlarından kendi kendine
yetişiyor; zengin, hafif tütsülü, uzun süreli bir lezzete sahip. 4 yıl bekletildikten sonra
tüketilen Banzhang, yıllandıkça lezzeti güçleniyor. Ürünlerle ilgili daha detaylı bilgi için
firmanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
50 gr.’l›k kutu fiyat›, 12,50 - 20 TL aras›, www.chado.com.tr
Tea-loving Turkey has welcomed a wide selection of different tea varieties that have recently been imported from all over the world. Chado has been bringing
consumers delicious tea varieties from the four corners of the globe, adding new products and flavors to an already wide spectrum. Chado teas are 100%
natural and feature no additives, nor do they come in tea bags. Among their products are the white tea “Imperial White”, the “Jasmine Pearls” which are
individually wrapped into the form of pearls, and the “Himalayan Sun Dried” tea from the foothills of the Himalayas, and they also have the recently popular
flowering green teas. Their Carnation, Lily and Globe Amaranth, feature green tea leaves hand wrapped with cloves and iris flowers that are left in water until
the flowers bloom, thus leaving a delicious florid aroma in the tea. Chado’s newest tea is the Banzhang, which is a kind of rare green tea that is called “PuEr” in Chinese. Banzhang grows in the tea forests of China’s Yunnan region. It’s rich, lightly scented with incense, and its taste lasts a long time. Banzhang is
left to wait for four years before being consumed. For more detailed information, you can visit their website.
Boxes of 50gr., 12,50 - 20 TL, www.chado.com.tr

Galatasaray’da bir
tasarım yuvası
A nest of design
in Galatasaray
2007’de Demirden Design ortakları tarafından kurulan ilio,
geçtiğimiz ay düzenlenen İstanbul Design Weekend sırasında
açılışını gerçekleştirdiği, Galatasaray’daki galerisinde mobilya
tasarımlarını beğeniye sunuyor. red dot design awards dahil
birçok yarışmadan ödülle dönen Demirden Design tarafından
2007’de kurulan ilio’nun 2009 koleksiyonu, Mehtap Obuz,
H. Demir Obuz, Sema Obuz, Nil Deniz ve Şule Koç tarafından
tasarlanan 13 değişik stilde 40 üründen oluşuyor. iF product
design awards’da Gold ödülünün sahibi olan H. Demir Obuz
tasarımı ahşap “twig” tabure ile ona eşlik eden “sprout”
sehpa; tabure-sehpa ikili kombinasyonlara olanak tanıyan
“vis à vis” tabure ve yine hem tabure hem de sehpa olarak
kullanılabilen Mehtap Obuz tasarımı, “leaf” ilk bakışta dikkat
çekiyor. Bu şık ve minimal ürünleri ve daha nicelerini yakından
görmek istiyorsanız randevuyla çalışan galeriye 0212 244 89
43 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
“twig” tabure, 324 Euro; “sprout” sehpa, 468 Euro; “vis a vis”
sehpalı tabure, 468 Euro; “leaf” tabure ve sehpa, 360 Euro,
ilio, Galatasaray.
Set up by multi-award winning Demirden Design in 2007, ilio is a furniture design store in Galatasaray that was launched in the wake of Istanbul Design
Weekend that took place last month. ilio’s 2009 collection features 40 different product designs in 13 distinct styles by designers such as Mehtap Obuz,
H. Demir Obuz, Sema Obuz, Nil Deniz and Şule Koç. Designed by iF product design Gold award winner H. Demir Obuz, the wooden “twig” stool and the
complementary “sprout” stand form a combined whole are the most eye-catching products. There’s another design by Mehtap Obuz called “leaf”, and also
one named “vis à vis” that can be used as either a stool or a stand. If you’d like to check out these stylish, chic and functional designs, make a rendezvous
by calling 0212 244 89 43.
“twig” stool, 324 Euros; “sprout” stand, 468 Euros; “vis a vis” stool with stand, 468 Euros; “leaf” stool and stand, 360 Euros, ilio, Galatasaray.
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