Com sede e fábrica na zona do Bonfim, Porto, a Aquela Kombucha foi criada por Maria Lima
enquanto veículo de mudança positiva e de descoberta de novos percursos, mais saudáveis
e sustentáveis. Depois de uma viagem a Bali, onde provou a bebida milenar pela primeira
vez, a fundadora da Aquela Kombucha começou a fermentar em casa, fazendo diversas
experiências com os mais variados ingredientes.
Aquele que começou como um projeto artesanal cresceu e transformou-se na marca como
hoje a conhecemos, com a missão de produzir e partilhar kombucha tão deliciosa e benéfica
quanto a sua versão caseira. Respeitando a tradição ancestral do processo de fermentação,
Aquela Kombucha é feita “à moda antiga”, com recurso a equipamentos e processos
sofisticados, que refletem a procura rigorosa por um produto equilibrado, autêntico e
consistente. Aos sabores frescos e únicos, criados artesanalmente com os melhores
ingredientes, junta-se também uma imagem cool, descontraída e jovem, que reflete o ADN e
os valores da marca.
Com um enorme foco na sustentabilidade, a embalagem sem plástico, em vidro e alumínio, é
100% reciclável, e as caixas de cartão são feitas à base de pasta de papel com origem em
florestas certificadas. Aquela Kombucha trabalha também com produtores e parceiros que
partilham estes valores, e com ingredientes também eles produzidos de forma consciente.
Uma bebida viva, a Aquela Kombucha é produzida na fábrica e sede da marca, onde se
localiza também Aquela Kombucharia, o primeiro tap room de kombucha do país. Neste
espaço, Aquela Kombucha a granel é a estrela. Para beber a copo ou encher a garrafa e
levar para casa, há sabores sazonais e combinações experimentais, além dos sabores
clássicos.
Para além da sustentabilidade e proteção do meio ambiente, também a promoção artística e
as ações de solidariedade são essenciais para Aquela Kombucha. Além das várias
colaborações com artistas e designers, como Eva Evita, Constança Entrudo e Ivan Hunga
Garcia, a marca criou também o RE-TOTE, uma série de totes personalizados em apoio aos
cabazes mensais da União Audiovisual, que conta já com a sua segunda edição.
A marca conta atualmente com quatro sabores permanentes - Original, Gengibre, Hortelã
Pimenta e Morango Hibiscus -, tendo também como foco o lançamento de pequenas
edições limitadas, onde sazonalidade e produtos especiais são explorados para criar
sabores únicos (como o caso do Mirtilo, do Café e do Maracujá da Madeira, todos eles
anteriores edições especiais da marca).
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