MUSTAT JA PUNAISET TEET
KIINA
Kiinalaiset hapetetut teelaadut vaihtelevat väriltään kuulaasta meripihkan sävystä lämpimän syvään
punertavaan. Siksi niitä kutsutaankin Kiinassa punaiseksi teeksi. Maut ovat pehmeän täyteläisiä,
aromikkaita ja hunajaan vivahtavia.
Yunnan
YUNNAN DIAN HONG
Kiinalainen punainen tee Yunnanin maakunnasta. Lehdet kierretty helmen muotoon. Juomana
tumman punertavaa. Erityinen hapetus pitää teen täyteläisenä tuottaen miedon, kukkaisenmakean,
hienoisesti savuisen tuoksun. Haudutus: 95 °C 4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
YUNNAN ORGANIC WILD BLACK
Tämän ihmeellisen makunautinnon antavan teen lehdet poimitaan villeinä kasvavien, 300-500
vuotta vanhojen teepuiden oksilta. Haudutus: 95 °C 2-3min.
5€/30g (16,60€/100g)
YUNNAN F.O.P.
Täyteläinen arkitee Yunnanin maakunnasta. Haudutus: 95 °C 3-4 min.
5€/70g (7.10€/100g)
YUNNAN GOLDEN MAO FENG
Musta lehtitee joukossaan pitkiä kultaisia kärkisilmuja. Pehmeässä kupillisessa vivahteita suklaasta
ja hedelmistä. Haudutus: 95 °C 2-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
YUNNAN HUANG JING MAO FENG
Syvän punainen lehtitee jossa pehmeän täyteläinen ja hedelmäinen aromi. Haudutus: 95°C 3-4
min.
5€/30g (16,60€/100g)
YUNNAN GOLDEN MONKEY
Täyteläinen, pehmeästi mausteinen Yunnanin punaisesta maaperästä nousevien teepuiden
auringonpaahtamista teelehdistä valmistetaan tämä hieno kiinalainen musta tee. Haudutus: 95 °C
2,5-3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
YUNNAN BLACK GOLDEN PEARLS
Kauniisti rullatut suuret teehelmet hautuvat herkulliseksi, pehmeäksi ja hunajaiseksi juomaksi, jonka
maussa löytyy aavistus lakritsia. Haudutus: 97 °C 3-4 min.
5€/40g (12,50€/100g)
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Anhui
KEEMUN CONGOU O.P.
Kiinalainen Anhuin maakunnan punainen lehtitee, jossa miellyttävä mausteisenmakea aromi, lisänä
aavistus savuisuutta. Haudutus: 95 °C 4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KEEMUN ROYAL MAO FENG
Tämä huippulaatuinen keemuntee pitkine kieritetyine lehtineen sekä hienoine kärkisilmuineen tuottaa
hyvin aromaattisen juoman. Haudutus: 95 °C 2-3 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC KEEMUN MAO FENG
Perinteinen Keemun-laatu, jossa monivivahteinen ja täyteläinen aromi. Haudutus Haudutus: 95 °C
2-3 min 5e/50g (10e/100g)
GOLDEN NEEDLE O.P.
Hieno pehmeä, mieto ja täyteläinen teelaatu, jossa neulasmaiset, litteäksi kierretyt lehdet.
Haudutus: 95 °C 2 min.
5€/50g (10€/100g)
KEEMUN HAO YA
Käsin valmistettu musta teelaatu Quimenistä, Anhuista. Tämän ensiluokkaisen teen maku on
täyteläinen, pehmeä ja hedelmäinen. Jälkimaussa hienoista rusinaisuutta. Haudutus 90 °C 3-5
min.
5€/40g (12,50/100g)

Fujian
LAPSANG SOUCHONG
Erikoinen savustettu musta teelaatu Fujianin maakunnasta. Raikas, pehmeä ja aromaattinen tee.
Haudutus: 90 °C 3-4 min.
5e/50g
ORGANIC LAPSANG SOUCHONG
Luonnonmukaisesti viljelty savuinen musta tee, jonka maussa metsää ja havuisuutta. Haudutus: 95
°C 3,5 min.
5€/50g (8,30€/100g)
TARRY LAPSANG SOUCHONG
Tervaisesti savuinen, vahva musta teelaatu Kiinasta. Haudutus: 90 °C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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ZHENG SHAN XIAO ZHONG
Erittäin hieno, korkealaatuinen Tong Mu havupuun yllä savustettu kiinalainen musta tee. Tämä
alkuperäinen Lapsang Souchong antaa usean, aromiltaan täyteläisen haudutuksen. Haudutus:
1tl/2dl, 97 °C 2-3 min.
15€/30g

Hunan
ORGANIC YIN HOU CHA
Viljavan seudun subtrooppinen ilmasto luo ihanteelliset olosuhteet teen viljelyyn. Täyteläinen ja
pitkän jälkimaun omaava kiinalainen musta tee. Haudutus: 90 °C 4 min.
5€/30g (16,60€/100g)
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INTIA
Darjeeling
Darjeeling First Flush, ensimmäinen sato

Normaalisti ensimmäinen poiminta suoritetaan helmikuun loppupuolen ja huhtikuun puolenvälin
välisenä aikana, mutta ilmaston muutokset saattavat vaikuttaa poiminnan tarkkaan ajankohtaan.
Ensisadon kuivat lehdet ovat väriltään ruskehtavan vihertäviä ja joukossa on runsaasti kärkisilmuja.
Ensihaudutuksessa lehdet muuttuvat melko vihreiksi ja luovuttavat syvän, ainutlaatuisen tuoksun.
Juomana kirkkaan kullankeltainen. Keväinen poiminta tuottaa nuorta, erittäin aromaattista teelaatua
jossa huomattavan kukkaisa, kevyt ja hienostunut maku. Maussa aavistus muskatellirypäleistä tai
vihreästä mantelista. Nämä varhaiset teet ovat ihastuttavan virkistäviä harvinaisuuksia.
ORGANIC SEEYOK FIRST FLUSH
Tämä ensisadon erinomainen, sitrukseen vivahtava Darjeeling-laatu omaa ainutlaatuisen tuoksun
sekä tasapainoisen kirpeyden. Haudutus: 90 °C 2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
ORGANIC PHOOBSERING FIRS FLUSH
Ensisadon voimakasarominen Darjeeling tee. Phoobseringin teetarha on yksi vanhimmista
Darjeelingin läntisen laakson teetiloista. Se on perustettu v.1856. Haudutus: 90 °C 2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
ORGANIC PUTTABONG FIRST FLUSH
Puttabongin teetarha tuottaa hienointa Darjeelin teetä 1980m:n kokeudessa Pohois- Intian
vehreillä vuorilla, Haudutus: 90 °C 2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
ROHINI FIRST FLUSH
Aikainen Jethikupi – lajike mahdollistaa tämän Darjeelingin ensisadon varhaisen poiminnan, joka
tavallisesti saapuu meille jo maaliskuussa. Haudutus 95c 2min.
5€/30g (16,60€/100g)
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Darjeeling Second Flush, toinen sato

Kesäsadonkorjuu. Kesän poiminta, joka ajoittuu toukokuun ja kesäkuun väliin, on vuoden laajin
poiminta. Se tuottaa erinomaista laatua, tummanruskeita lehtiä hopeaisilla kärkisilmuilla. Kerran
hautuneina lehdet muuttuvat kuparinsävyyn ja erittäin aromaattisiksi. Juomana tumman kultainen.
Toisen poiminnan teelaatujen pyöreä, eläväinen aromi on jonkin verran voimakkaampi kuin
ensisadon teelaatujen.
CASTLETON S.F.T.G.F.O.P.
Kuuluisa Castletonin tila tuottaa kesän hienoimpia Darjeeling-laatuja, jotka rikkovat ennätyksiä
Kalkutan markkinoilla. Sen muotoillut, kärkevät lehdet tuottavat pähkinänvärisen juoman. Castleton
on tunnettu herkullisesta muskatellin vivahteestaan. Haudutus: 95 °C 2,5- 3,5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC SELIMBONG
Tämä tunnettu teetarha, "Silbung" perustettiin v. 1886. Toisen poiminnan sinensis-lehti sisältää
runsaasti kärkisilmuja antaen mausteisen, aromaattisen, pehmeän ja kukkaisen, kuparinvärisen
juoman. Haudutus: 97 °C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g).
BADAMTAM
Täyteläinen ja aavistuksen luumuinen, syvän makuinen kesäpoiminnan tee, joka kasvaa 1858
metrin korkeudessa meren pinnan yläpuolella Darjeelingin kaupungista länteen sijaitsevalla
Badamtamin teetarhalla.
Haudutus: 90 °C 2 min.
5€/50g (10€/100g).
MARGARET’S HOPE SF F.T.G.F.O.P.
Englantilaisten ehdoton suosikki. Erittäin aromaattinen, poimittu juuri kesän oikealla hetkellä. Teen
pyöreä, täyteläinen maku sopii täydellisesti aamuihin. Haudutus: 95 °C 2-3,5 min.
5€/60g (8,30€/100g).
ORGANIC SUNGMA
Tämä voimakas ja mausteinen Darjeeling-tee kasvaa jopa 2360 metrin korkeudessa meren pinnan
yläpuolella. Juoma on väriltään huurteisen kuparinen. Haudutus: 95 °C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g).
ORGANIC MAKAIBARI SF F.T.G.F.O.P.1
Hieno toisen sadon teelaatu perinteiseltä Makaibarin teetarhalta Darjeelingista, Intiasta.
Aromaattinen, pähkinäinen juoma. Haudutus: 95 °C 2,5-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
SINGTOM, BROKEN LEAF
Intialainen Darjeeling-tyyppinen musta teelaatu. Hienostunut ja monivivahteinen, maku hedelmäinen.
Haudutus: 95 °C 3-4min.
5€/80g (6,20€/100g)
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ROHINI SF F.T.G.F.O.P.1
Omalaatuinen, lämpimän makuinen, kauniin kuparin sävyinen ja maultaan hieman hunajaan ja
appelsiiniin vivahtava Darjeeling. Haudutus: 95 °C 3-4min.
5€/50g (10€/100g)

Darjeeling Autumnal, syyssadonkorjuu

Syksyinen poiminta tapahtuu lokakuusta marraskuuhun ja tuottaa hyvää, korkealaatuista teetä.
Tumman ruskeat lehdet antavat kuparinhohtoisen juoman.
BANNOCKBURN F.T.G.F.O.P.1
Hieno, kokonaisvaltainen syksyisen poiminnan Darjeeling-tee. Haudutus: 95 °C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
HAPPY VALLEY ORGANIC T.G.F.O.P
Tämä vivahteikas Darjeeling-tee on sekoitus ensimmäisen ja toisen poiminnan teelaaduista.
Maultaan virkistävän puhdas ja hedelmäinen. Se sopii nautittavaksi mihin aikaan päivästä tahansa.
Haudutus: 95 °C 3 min.
5€/60g (8,30€/100g)

Assam
ASSAM O.P. 1
Assamin alueen musta lehtitee antaa kuparinsävyisen ja aromikkaan juoman. Haudutus: 97 °C 34 min.
5€/80g (6,20€/100g)
ORGANIC SATRUPA T.G.F.O.P.1
Luonnonmukaisesti viljelty Assamin alueen musta lehtitee. Haudutus: 97 °C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
BUDLA BETA SF F.T.G.F.O.P.1
Tämä teelaatu koostuu teekasvin hienoimmista osista, hennoista ylimmistä lehdistä ja silmuista.
Maultaan hienostunut ja aromikas. Haudutus: 97 °C 3-4 min.
5€/60g (8.30€/100g)
HARMUTTY S.T.G.F.O.P.
Huolellisesti työstetyt, kauniit tummat lehdet, joissa runsaasti kullanruskeita kärkisilmuja. Juomana
kuparinpunertava ja tasapainoinen, maku voimakas. Haudutus: 97 °C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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DOOMUR DULLUNG F.T.G.F.O.P.
Täyteläinen ja aromikas teelaatu Intiasta, Assamin maakunnasta. Voimakas ja virkistävä. Haudutus:
97 °C 3-4 min
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC KOPILI
Luonnonmukaisesti viljelty Assamin alueen musta lehtitee. Haudutus: 97 °C 3-4 min
5€/70g (7,10€/100g)
GENTLEMAN’S TEA G.F.B.O.P.
Tumma ja voimakkaan täyteläinen teelaatu, parhaimmillaan nautittuna aamupäivällä. Haudutus: 97
°C 4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KOOMSONG T.G.F.O.P.
Pitkä ja hienostunut lehti runsailla kultaisilla kärkisilmuilla. Kuparin sävyinen juoma on maultaan
voimakkaan täyteläinen ja mausteinen, tuoksussa kevyttä maltaisuutta. Haudutus: 97 °C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g).
MOKALBARI EAST
Klassinen toisen poiminnan Assamlaatu. Maultaan voimakas ja mausteinen. Luonteeltaan vivahteikas
sekä maltainen. Haudutus: 97 °C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
FINEST MOKALBARI PUURASIA
1876 perustettu Mokalbarin teetarha sijaitsee voimakkaiden bambumetsien kasvualueella
Brahmaputra joen etelä-rannalla. Vuosien kehitystyön tuloksena Mokalbarin vahvat teepensaat
tuottavat hienointa ja täyteläisintä Assam –teetä.
250g laatikko 30€
MANGALAM F.T.G.F.O.P.
Ensiluokkainen Assam-tee. Huolellisesti työstetyt suuret lehdet, joiden joukossa runsaasti kultaisia
kärkisilmuja. Meripihkan sävyinen juoma maistuu herkullisen maltaiselta ja miellyttävästi
mausteiselta. Haudutus: 95 °C 3-4 min.
5€/40g (12,50€/100g)
HATTIALLI SUPERIOR SF S.F.T.G.F.O.P.
Assamin huippulaatua, niin silmälle kuin mielellekin. Erinomaisen teen ystäville. Haudutus: 95 °C
3-4 min.
5€/30g (16,60€/100g)
BANASPATY ORGANIC
Ensiluokkainen teelaatu Assamin alueen orgaanisilta viljelmiltä. Pehmeän täyteläinen ja
aromaattinen. Haudutus: 97 °C 3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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NAHORHABI F.T.G.F.O.P.1 CL
Sivasagarin alueella Nahorhabin teepuutarhalla tuotettu musta lehtitee. Rullatut mustat lehdet
antavat mahongin sävyisen juoman. Maussa hunajaisuutta ja kevyttä mausteisuutta. Haudutus:
95°C 3-4 min.
5€/40g (12,50€/100g)

Nilgiri
KORAKUNDAH ORGANIC
Etelä-Intiassa tuotetaan tätä raikkaan ja terävähkön luonteen omaavaa teetä. Värikäs, epätasainen
lehti antaa kuparinpunaisen, nuoren kukan tuoksuisen juoman. Haudutus: 97 °C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)

Sikkim
TEMI SF F.T.G.F.O.P.
Sikkimin kuuluisalta tilalta tulevat erittäin korkealaatuiset teet. Tämä toisen sadon ”temi” on
ihastuttavan kukkainen ja aromaattinen sekä erittäin hienosti muotoiltu. Värikkäiden lehtien joukossa
runsaasti kärkisilmuja. Erinomainen teelaatu, joka on juomana kauniin meripihkan sävyinen.
Haudutus: 97 °C 3-5 min.
5€/50g (10€/100g)

CEYLON
Nuwara Eliya district
NUWARA ELIYA O.P.
Musta teelaatu Ceylonilta. Hyväntuoksuinen, virkistävä, korkealaatuinen tee jossa pehmeän maukas
jälkimaku. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
LOVER’S LEAP PEKOE
Romanttinen tee, jonka hennosti kultaisessa juomassa aavistus villeistä kukkasista. Erinomainen
aamiaistee. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
ELEPHANT CHESTLETS B.O.P.
Ceylonin alueen musta rikottulehtinen tee 250 gramman puurasiassa. Juomana erittäin voimakkaan
makuinen. Virkistävä aamuteeksi. Haudutus: 97°C 3 min
9,00€/rasia
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Dimbula district
PETTIAGALLA O.P.
Tämä väriltään syvän punainen teelaatu on samalla voimakkaan aromikas sekä miellyttävän mieto
maultaan. Lehti on tumma ja pitkä, Haudutus: maukas ja hienoisesti maltainen. Tämän teen voi
mainiosti nauttia maitotilkkasen kera. Haudutus: 97°C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CLASSIC DIMBULA O.P.
Tässä sekoituksessa on yhdistettynä tyypillisintä Dimbula-tarhojen olemusta eläväiseksi, raikkaaksi
ja harmoniseksi teelaaduksi. Viehättävä Dimbula-tee. Haudutus: 97°C 2-3 min.
5€/80g (6,20e/100g)
ORGANIC BLACKWOOD
Korkealaatuinen musta orgaanisesti viljelty teelaatu Bogawantalwan laaksosta Dimbulan alueelta.
Täyteläinen, mieto ja samalla aromikas tee jättää vivahteikkaan jälkimaun. Haudutus: 97°C 34min.
5€/60g (8,30€/100g)
RATNAPURA F.O.P
Tämä keski-ylämaiden hieno, korkealaatuinen, neulasmainen lehti runsaiden hopeisten kärkisilmujen
kera tuotetaan Dimbulan läänissä. Aromaattisessa ja mausteisessa maussa aavistus maltaisuutta.
Haudutus: 97°C 3-4min.
5€/60g (8,30€/100g)

Uva District
KENILWORTH O.P.
Oivallinen iltapäivätee. Teelehdet pitkiä ja komeita, juomana tasapainoinen ja makeahkon pehmeä.
Haudutus: 97°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
BOMBAGALLA B.O.P.
Ihanteellinen aamutee. Täyteläiseksi kehittynyt maku, hedelmäinen, välitön ja virkistävä. Haudutus:
97°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
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INTIA -NEPAL

LAMA HIMACHAL PRADESH S.F.T.G.F.O.P.1
Tiibetin buddhalaisuuden juuret ovat lähtöisin Himachal Pradeshin alueelta, jota kutsutaan myös
Little Lhasaksi. Tämä keskikesän tee on poimittu pyhiltä Tiibetin vuorilta, joita Lamat ovat
asuttaneet vuosituhansia. Haudutus: 90°C 2 min.
5€/70g (7,10€/100g)

NEPAL
GOLDEN NEPAL
Hienolaatuinen, pehmeän aromaattinen lehtitee kevyellä, hieman savuisella makeudella. Tuoksussa
mausteisuutta. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/80g (6,20€/100g)
ORGANIC KANCHANJANGHA T.G.F.O.P.1
Musta orgaanisesti viljelty teelaatu Nepalista. Maku täyteläinen, tuoksu hieno ja tasapainoinen.
Haudutus: 95°C 2,5-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
FINEST NEPAL JUNCHIABARI
Itäisestä Nepalista tulee tämä ainutlaatuinen käsin rullattu oolong-tyyppinen tee, jonka aromissa
yhtyvät intensiivinen kukkainen tuoksu, raikkaan aromaattinen ja maanläheinen luonne, sekä
herkullinen mausteisuus. Haudutus: 95°C 3-5 min. 5€/30g (16,60€/100g)

JAAVA
CIATER
Tämä elo-syyskuun tumma hieno lehti poimitaan Jaavan parhaimmalta kasvualueelta. Kuparin
hohtoinen juoma on maultaan voimakas ja hedelmäinen. Haudutus: 97°C 2-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MALABAR O.P.
Ihastuttava teelaatu Jaavan ylämailta. Hienovarainen, pehmeän aromikas ja virkistävä musta
lehtitee. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
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AFRIKKA
Kenia
MARYNIN G.F.O.P
Tämä kenialainen tarha tuottaa erittäin hienoa mustaa teetä. Täyteläinen, aavistuksen
savunmakuinen hieno juoma on hyvä keskipäivän tee. Haudutus: 95°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KAPRORET G.F.O.P
Tämä orthodox-laatuinen lehti antaa oranssinvivahteisen juoman, jonka maussa hienoa
kukkaisuutta. Hieno, korkealaatuinen teelaatu Afrikan ylämailta. Haudutus: 97°C 3 min.
5€/70g (7,10/100g)

Tansania
TANSANIA B.O.P
Kevyesti punertava juoma, jossa voimakas, täyteläisen mausteinen maku. Riittoisa ja pehmeä
CTC-laatu. Haudutus: 97°C 3 min.
5€/100g

Malawi
THYOLO
Afrikkalainen musta teelaatu jonka maussa pähkinäisyyttä ja aavistus rypäleisyyttä. Kookas, kierretty
lehti tuottaa oliivivinvihreän, kukkaisen juoman. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)

IRAN
MUMTAZ B.O.P.1 BROKEN LEAF
Pehmeä, rikottulehtinen musta iranilainen arkiteelaatu. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/100g
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MAUSTETTU MUSTA TEE
Laadukkaan maustetun teen herkullisuus tulee aidoista hedelmistä, kukkasista, marjoista ja
uutteista. Teepohjana on käytetty puhtaita ja aromikkaita mustia teelaatuja.
ORGANIC BLACK ORANGE
Sekoitus Intian mustista teelaaduista sekä Darjeeling-laaduista, lisänä luomuviljeltyä, kuivattua
appelsiinin kuorta ja luontaista aromia. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
BLOOD ORANGE
Makeanraikas italialainen veriappelsiini ja mieto kiinalaisen ja Ceylonin mustien teelaatujen sekoitus
safflorinkukilla ja appelsiinilla höystettynä tuovat mieleen lämpimät, tuoksuvat kesäillat. Hedelmäinen
ja virkistävä teesekoitus. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CHINA LYCHEE
Tässä perinteisessä kiinalaisessa mustassa teessä on suloinen litsi-hedelmän maku. Haudutus:
97°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
WILD CHERRY — VILLIKIRSIKKA
Kiinalaiseen mustaan teehen lisätty kirsikan paloja, sekä makeahko kirsikkauute. Herkullinen ja
täyteläinen teelaatu. Haudutus: 97°C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
THÉ CHAMPAGNE BLACK
Täyteläisen kupliva, samppanjarypälein maustettu musta teesekoitus mansikan paloilla,
jasmiininkukkasilla ja ruiskaunokin terälehdillä. Haudutus 97°C 3-4min.
5€/70g (7,10€/100g)
SWEET DRAGON
Pehmeän mansikkainen, hieman sitruksinen musta teelaatu nautittavaksi päivän jokaisena hetkenä.
Aineksina musta tee, mansikanpalat, sitruunaruoho, punaiset ruusun ja ruiskaunokin terälehdet.
Haudutus: 97 °C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
MADAME BUTTERFLY
Viehättävä musta tee jonka vivahteikkuutta ja väriloistoa lisäävät sitruunaruoho,
lohikäärmeenhedelmä, kiwi-hedelmä ja granaattiomena. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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LUUMU-KURPITSA
Syksyn väriloistoa kullankeltaisten kurpitsanpalojen ja tummien kuivattujen luumujen muodossa
antavat tunnelmallisen teenautinnon syksyn iltoihin. Ainekseina musta tee, kurpitsan palat, kuivattu
luumu, hedelmäuute ja malvankukan terälehdet. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
VANILLA SUNDAY, BROKEN LEAF
Korkealaatuisista Assamin teelaaduista valmistettuun sekoitukseen lisätty aitoja Bourbon- vaniljan
paloja. Vanhojen perinteiden mukaan valmistettu tee on maultaan täyteläinen ja herkullinen.
Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
VANILLA BLACK
Täyteläisen pehmeä, makeahko vaniljainen musta tee. Kiinalaiseen mustaan teehen lisätty aitoa
bourbon-vaniljaa sekä luontainen vaniljan aromi. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
BLACK MANGO
Herkullisen mangoinen musta tee joka on maustettu mangon paloilla ja uutteella. Haudutus: 97°C
3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
BLUEBERRY
Makeahkonkirpeä musta teelaatu maustettuna mustikoilla, malvankukilla, mustaherukan lehdillä ja
mustikkauutteella. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
BLACK RHUBARB
Makeankirpeä ja pehmeän raikas makuelämys, jossa makuhermoja viettelevät vaaleanpunaiset
kylmäkuivatut raparperinpalat. Hieno musta teesekoitus. Aineksina musta tee, raparperin palat ja
kermainen aromi. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CEYLON PEACH
Täyteläinen ja vivahteikas Ceylonin tee värikkäiden kukkien terälehdillä, jossa hurmaava
persikkainen tuoksu. Aineksina musta tee, auringonkukka, ruusun terälehdet, safflorin ja
ruiskaunokin kukkia. Haudutus: 97°C 3-4 min
5€/60g (8,30€/100g)
APRICOT PEACH
Aprikoosilla ja persikalla maustettu täyteläinen teesekoitus Ceylonin ja Kiinan mustist teelaaduista
autringonkukkien ja malvankukkien terälehdillä koristeltuna. Haudutus: 97°C 3-4min
5€/60g (8,30€/100g)
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BLACK CRANBERRY
Raikas ja houkutteleva karpalo yhdistettynä suloisen makean vadelman kanssa täyteläiseen mustaan
teelaatuun antaa marjaisan mustan teen. Aineksina musta tee, karpalot, vadelmat sekä aromi.
Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
POMEGRANATE CRANBERRY
Omalaatuinen teesekoitus mustasta teestä, granaattiomenan siemenistä, pionin terälehdistä, aromista
sekä vadelman ja karpalon paloista. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
BLACK PERSIMMON
Hedelmäinen ja tasapainoinen persimonhedelmällä maustettu musta tee aineksina musta tee,
persimoninpalat, hunajoidut meloninpalat, luontainen hedelmäuute ja auringonkukkia.Haudutus: 97°C
3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
APPLE AND FLOWERS
Raikas ja kevyt musta teesekoitus mausteinaan vihreää omenaa, silkkiäispuun ja romankamomillan
kukkasia. Herkullinen teenautinto kesäsateen raikastamaan iltapäivään. Haudutus: 95°C 3min.
5€/60g (8,30€/100g)
QUINCE SLOEBERRY — KVITTEN ORAPIHLAJA
Orapihlajan marjoilla ja kvitten hedelmällä maustettu musta, täyteläinen teelaatu, lisänä
ruusunnuppuja, ruusun terälehtiä sekä safflorinkukkia. Haudutus 97°C 3-4min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC BLACK GINGER
Intialainen musta teelaatu inkiväärinpaloilla. Pehmeä ja maultaan maanläheinen musta inkivääritee.
Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
FOREST BERRIES
Keskikesän väriloisto antaa upean tummanvioletin hohteen tälle pehmeän marjaiselle mustalle
teelaadulle, jonka aineksina ovat seljanmarjat, karhunvatukka sekä vadelman lehdet ja marjat.
Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
VANILLABERRY
Mehukas ja intensiivinen teesekoitus, jonka kermainen makeus täydentää herkullista marjaisuutta.
Musta tee, herukat ja vadelmat, mansikan viipaleet ja aromi. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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TASMANIAN TEA
Hedelmäinen teesekoitus Ceylonin, Kiinan ja Darjeelingin tummista teelaaduista. Lisänä
kiwihedelmää, lohikäärmehedelmää ja eucalyptuspuun lehtiä. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
MATA HARI
Korkealaatuinen Ceylontee täydennettynä vaniljalla, kaakaolla, mantelilla, kanelilla ja omenalla.
Täyteläinen ja pehmeä, voimakas teesekoitus. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
IRISH MORNING TEA
Vahva musta teesekoitus, jossa voimakas rommin vivahde. Pehmeä, kermaisen täyteläinen
makuelämys. Musta tee, kookoslastuja, villimansikan lehtiä, aromi ja safflorin terälehdet. Haudutus:
97°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CRÈME CARAMEL
Suloisen makea ja kepeän mausteinen, kermainen musta teesekoitus. Kuin ranskalainen jälkiruoka:
Kiinan ja Ceylonin musta tee, karamellin, kaakaopavun ja vaniljan palat, aromi. Haudutus: 97°C
3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
PISTACHIO
Vihreät pistaasipähkinät ja raikkaat ruusun terälehdet sekä pikkuiset marsipaanin palaset lisättynä
täyteläiseen mustaan teehen vievät sinut Toscanan lämpimiin iltoihin. Aineksina musta tee,
pistaasipähkinät ja marsipaaninpalat. Haudutus: 97°C 3,5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
BREATHER
Ripaus makeaa lakritsia, raikasta sitruunaa kermaisella vaniljalla tuottaa tämän herkullisen
teesekoituksen. Aineksina musta tee Yunnanista, sitruunaruoho, lakritsi, mansikka ja karhunvatukka.
Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
MEI GUI HONG CHA — ROSE CONGOU
Congou-nimike sisältää huolella valmistetun, siistin, rikkoutumattoman, hapetetun lehden. Tämä
rose congou on sekoitettu kuivattujen ruusun terälehtien kanssa. Viehättävä, lempeästi ruusuinen,
kiinalainen teelaatu. Haudutus: 95°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
EARL GREY
Klassinen bergamotilla maustettu musta tee. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/80g(6,20€/100g)
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EARL GREY ORGANIC
Klassinen bergamotilla maustettu luomuinen musta tee. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g(7,10€/100g)
EARL GREY EXCELSIOR
Hieno sekoitus maanläheistä Yunnania, kypsän pehmeää Keemun-lehteä, sekä vivahde Ceylonia
tasapainottamaan. Englantilaistyyppinen, täyteläinen, bergamotilla sävytetty teesekoitus. Haudutus:
97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
EARL GREY BLUEFLOWER
Kevyesti mausteinen musta lehtitee ruiskaunokin ja sinimalvan kukkasilla sekä aromikkaalla
bergamottuutteella. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
THÉ GREY ORIENT
Bergamontilla maustettu musta teesekoitus. Lisänä aromeita appelsiinista ja sitruunan kuorta.
Miellyttävä, pehmeästi sitruksinen teelaatu. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
LADY GREY
Lempeä sekoitus Intian ja Ceylonin teelaaduista, lisänä appelsiininkuorta, malvankukkia ja hieno
pehmeänraikas bergamottiuute. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MARY GREY
Kukkainen ja miedosti yrttinen Mary Grey on viehättävä musta teelaatu. Bergamotti uute ja kauniit
laventelin kukat maustavat tätä herkullista iltapäivä teetä. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
MADAME GREY
Raikkaalla appelsiinin kuorella sekä bergamottiuutteella maustettu vivahteikas, pehmeä ja makeahko
teelaatu. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
LIME GREY
Limenraikas musta teesekoitus aavistuksella bergamottia. Aineksinaan musta tee, appelsiininkukkia,
sitruunaruohoa, verbenaa, lime- ja bergamotuute sekä kehäkukan terälehtiä. Haudutus: 97°C 3
min.
5€/70g (7,10€/100g)
CLASSIC THÉ CINNAMON
Voimakas lehtisekoitus Kiinan ja Ceylonin teelaaduista rikastettuna Ceylonin kanelilla: musta tee,
kanelinpalat, aromi. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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CLASSIC WINTERBLEND
Täyteläinen, makeahko ja lämmittävän maukas teesekoitus. Ceylonin musta lehtitee yhdistettynä
makeaan kaneliin, omenan- ja vaniljanpaloihin sekä mantelinpaloihin. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)

APPELSIINIKANELI
Lämmittävä ja pehmeä teesekoitus jossa mustan teen seurana kanelin-, vanilijan- ja
omenanpaloja, viipaleita manteleista sekä luontainen aromi. Haudutus: 97°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ASIAN LEMON
Kiinan ja Ceylonin täyteläisten mustien teelaatujen sekoitus mausteinaan lime, kirpeä appelsiini ja
sitruunan kuoripalat. Pehmeän sitruunainen musta tee. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
THÉ TIBET
Hieman vaniljainen, vivahteikas teesekoitus kiinalaisesta mustasta ja vihreästä teestä. Aromeina
bergamotti ja mausteet, vaniljan palat sekä jasmiinin terälehdet. Haudutus: 90°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC & FAIRTRADE THÉ SICILE
Etelä-Intian pehmeä ja mieto Nilgirin musta tee mandariinin, bergamotin, appelsiinin ja sitruunan
luontaisilla mauilla. Lisänä appelsiinin- ja sitruunankuoripalat. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC LEMON GINGER
Raikas ja lämmittävä musta tee, jossa tasapanoista sitruksisuutta ja makeahko, pitkään viipyvä
jälkimaku. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC MINTTU GREIPPI
Huurteisen tuoksuva luomutee, jossa mintun viientävää raikkautta ja greipin herättelevää
kirpakkuutta. Tuoksussa aavistus raparperimaisuutta. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC VINEYARD PEACH
Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
VAAHTERASIIRAPPI-KARHUNVATUKKA
Raikas ja mausteinen musta tee aineksinaan karhunvatukka, mustaherukanlehdet, krokantinpalaset
sekä vaahterasiirappiuute. Intensiivinen, mehukas ja aromaattinen teesekoitus, jossa aavistus
pähkinäisyyttä. Haudutus: 97°C 3-4 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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YUZU-VADELMA
Japanilainen sitrushedelmä Yuzu antaa heinostuneen ja eksoottisen vivahteen tälle jännittävälle
mustalle teesekoitukselle. Ainekset: musta tee, sitruunan kuori, yuzu uute vadelman palat.
5€/70g (7,10€/100g)
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MUSTAT TEESEKOITUKSET
THÉ SAILORS
Korkealaatuinen ja voimakas, mausteisen täyteläinen teesekoitus Assamin, Ceylonin ja Sumatran
rikottulehtisistä teelaaduista. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KARAVAANITEE
Savuisen voimakas sekoitus kiinalaisista teelaaduista. Ihanteellinen vaikka retkiteeksi. Haudutus:
97°C 3 min.
5€/80g (6,20€/100g)
GRUUSIAN O.P. BLEND
Tämä tee on muotoiltu mahdollisimman lähelle perinteistä gruusialaista teetä. Pehmeä ja mieto
sekoitus on valmistettu korkealaatuisista kiinalaisista teelaaduista. Maultaan pyöreä ja kevyesti
mausteinen. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/80g (6,20€/100g)
RUSSIAN BLEND
Pehmeä, makeahko teesekoitus venäläiseen tyyliin. Soveltuu myös samovaariteeksi. Haudutus:
97°C 3-5 min.
5€/80g (6,20€/100g)
FIVE O´CLOCK TEA
Klassinen englantilaistee, aromikas sekoitus Ceylonin ylämaiden teelaaduista sekä kukkaisuutta
Darjeeling-teelaadun toisesta poiminnasta. Haudutus: 97°C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ENGLISH BREAKFAST TEA
Luonteikas, tumma ja täyteläinen teesekoitus Assamin, Ceylonin ja Sumatran teelaaduista, joka
sopii hyvin myös maidon ja sokerin kera. Haudutus: 97°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
IRISH BREAKFAST TEA
Voimakas teesekoitus Assamin ja Sumatran teelaaduista irlantilaiseen tyyliin. Haudutus: 97°C 2-3
min.
5€/70g (7,10€/100g)

SUNDAY TEA
Itäfriisiläinen sekoitus korkealaatuisista Assamin ja Sumatran teelaaduista. Tumma, pehmeä ja
aromikas teelaatu, joka sopii myös maidon ja sokerin kera. Haudutus: 97°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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BRUNCH TEA
Intialaiset mustat lehtiteelaadut, Assam ja Darjeeling luovat tämän oivallisen brittiklassikon, joka
sopii niin aamiaiselle, brunssille kuin iltapäiviinkin. Haudutus: 95°C 2-3min5€/70g (7,10€/100g)
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PU´ERH TEE
KIINA: Yunnan ja Guanxi

Pu´erh-teetä tuotetaan Lounais-Yunnanissa sijaitsevan Xishuangbannan Liucha-vuorilla eli ”Kuudella
tee-vuorella”. Tee valmistetaan daye-teepuun lehdistä. Daye-lajike todennäköisesti edustaa
maailman ”alkukantaisinta” teepuuta, jonka vuoksi pu´erh-teetä kutsutaankin toisinaan maailman
vanhimmaksi teelajiksi. Pu´erh-tee tunnetaan laajalti eräänlaisena terveysteenä. Sitä on tutkittu
paljon ja sen on todettu muun muassa ehkäisevän ylipainoisuutta sekä alentavan kolesterolia ja
verenpainetta. Pu´erhia tuotetaan eri resepteillä joko vihreäksi Sheng Pu´erhiksi, tai tummaksi Shu
Pu´erhiksi. Kummastakin teetyypistä voi hauduttaa useampia lyhyitä haudutuksia.
CHINA PU´ERH
Yunnanin maakunnan tumma, terveellinen tee joka muun muassa alentaa kolesterolia, vähentää
näläntunnetta. Tämän hyvälaatuisen Pu´erh-teen maku on melko mieto, maanläheinen ja kypsä.
Haudutus: 90°C 1-3 min.
5€/80g (6,20€/100g)
ORGANIC CHINA PU´ERH
Yunnanin maakunnan luonnonmukaisesti viljelty tumma Pu´erh. Haudutus: 90°C 1-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KING OF PU´ERH
Taidokkaasti työstetyt lehdet, joukossa runsaasti kärkisilmuja. Väriltään erittäin tumma, maku
pehmeä ja maanläheinen. Tämä erittäin hyvä Pu´erh-tee on sekoitus vuosien 2005 ja 2007
sadoista. Haudutus: 90-95°C 1-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC KING OF PU´ERH
Luomuviljelty Pu´erh, jonka taidokkaasti työstettyjen lehtien joukossa on runsaasti kärkisilmuja.
Väriltään erittäin tumma, maku pehmeä ja maanläheinen. Haudutus: 90-95°C 1-3 min. Usea
haudutus mahdollinen. 5€/60g (8,30€/100g)
QUEEN OF PU´ERH
Tämä kauniin punaisen juoman antava lempeä Pu´erh tee on vuodelta 2010. Erityisesti sen toinen
haudutus on suloisen pehmeä ja aromaattinen. Haudutus: 90°C 1,5-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
EMPEROR OF PU´ERH
Ensiluokkainen Pu´erh-tee. Hienostunut, samettinen pitkä jälkimaku. Haudutus: 85-90°C 1,5-3
min. Useampi haudutus mahdollinen.
5€/25g (20€/100g)
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GOLDEN PU ERH
́
Ainoastaan kultaisia kärkisilmuja on käytetty tämän Pu´erh-teen valmistukseen. Yunnanin Simaosta
kotoisin oleva teelaatu on pehmeä ja aromaattinen. Haudutus: 85-90°C 1-3 min. Useampi
haudutus mahdollinen.
5€/25g (20€/100g)
WHITE PU ERH
́
Haudutus: 85-90°C 1,5-3 min. Usea haudutus mahdollinen
5€/40g (12,50€/100g)
GREEN PU ERH
́
Haudutus: 95°C 1,5-3 min. Usea haudutus mahdollinen.
5€/50g (10€/100g)
SHU PU’ERH MINI TUOCHA
Terveellistä Shu Pu’erh-teetä puristettuna pienen pesän muotoon. Maku kokonaisvaltainen ja syvä.
Annostus: 1 tuocha / pannullinen tai 1/2 tuocha / kupillinen. Haudutus: 90°C 1,5-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
NUO MI TUOCHA
Pienen pesän muotoon puristettua, riisikasvin osien kera höyrytettyä tummaa Shu Pu´erhia. Maku
on pehmeä, aromaattinen ja lämmittävä. Annostus: 1 tuocha / pannullinen tai 1/2 tuocha /
kupillinen. Haudutus: 90°C 1,5-3 min.
5€/30g(16,60€/100g)
SHENG JA SHU MINI BINGCHA
Pienen 8 gramman pesän muotoon puristettu vihreä tai tumma Pu´erh tee. Esihuuhtele lehdet
nopeasti kuumalla vedellä n. 10 s. Annostus: 1 tuocha / pannullinen tai 1/2 tuocha / kupillinen.
Haudutus, Sheng: 85-90°C 1,5-3 min. Shu: 90-95°C 30s-1min. Usea haudutus mahdollinen.
3€/kpl

CHINA SHENG JA SHU PU´ERH LIN CANG
Keväällä poimitut viIlipuiden lehdet tuottavat hieman happaman ja samalla makeahkon, virkistävän
ja monivivahteisen teen. Esihuuhtele lehdet kuumalla vedellä n. 10 s. Haudutus: 90°C 1,5-3
min, useita haudutuksia.
26€/100g
YE SHENG PU ERH
́
Perinteisin menetelmin valmistettu Pu erh-t
́
ee Sim ao st a. Leh d et o n
poimittu 1800-vuotta vanhoista teepuista. Aromi luonnonvaraisen aromaattinen ja samettisen
pehmeä. Annostus n. 10g / pannullinen tai 2-4 lehteä / kupillinen. Haudutus: 85-90°C n. 2
min. Useampi haudutus suositeltavaa.
15€/25g (60€/100g)
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SHU PU’ERH BINGCHA YUNNAN
Perinteinen kiinalainen Pu’erh-teestä puristettu 357g teekakku. Annostus: kakusta murretaan
palanen, n. 10g / pannullinen tai 4g / kupillinen, huuhtelu kuumalla vedellä n. 10 s. Haudutus:
90°C 1,5-3 min.
25€/kpl
YUNNANIN KUUDEN TEEVUOREN SHU PU´ERH BINGCHA
Maultaan täyteläiset, periteisin menetelmin valmistetut 357g Pu´erh teekakut Yunnanin kuudelta
kuuluisalta teevuorelta. Yi Wu, Ban Zhang, Nan Nuo, Man Nong, Bu Lang ja Jing Mai vuorten
rinteillä kasvavat näiden upeiden Pu´erh-kakkujen lehdet. Annostus: kakusta murretaan palanen, n.
10g / pannullinen tai 4g / kupillinen, huuhtelu kuumalla vedellä n. 10 s. Haudutus: 90°C 1,5-3
min. 45€/kpl
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MAUSTETTU PU'ERH TEE
ROSE PU'ERH
Terveellinen fermentoitu tumma Pu’erh ruusun terälehdillä. Aavistuksen makeahko, lempeästi
ruusuinen tee. Haudutus: 90°C 1-2 min.
5€/70g (7,10€/100g)
PU ERH
́
LEMON
Terveellinen hapetettu tumma Pu´erh -tee raikkaalla sitruunalla. Haudutus: 90°C 1-2 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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VIHREÄ TEE
KIINA Xihu
LUNG CHING
Kiinalainen erikoislaatuinen vihreä tee. Aromiltaan raikas ja tasapainoinen. Pehmeä, kukkainen
luonne. Voidaan nauttia kylmänä tai kuumana pitkin päivää. Haudutus: 70-80°C 3-4 min.
Useampi haudutus mahdollinen.
I GRADE: 16€/50g ((32€/100g)
II GRADE: 21€/100g
III GRADE: 5€/50g (10€/100g)

Anhui
TAI PING HOU KUI
Tämä Huangshanin keltaisilla vuorilla kasvava lajike on yksi Kiinan kauneimmista vihreistä
teelaaduista. Taidolla valmistetun teen lehdet ovat poikkeuksellisen pitkiä ja ohuita. Juomana
vaaleankeltainen, kevyt ja pehmeä. Maussa aavistus orkideaa. Haudutus: 75-80°C 3-5 min.
5€/25g (20€/100g)
LU’AN GUAPIAN
Hieno Ming- ja Qing-kausien verotee Anhuin maakunnasta. Guapian tarkoittaa meloninsiementä
viitaten teen poikkeukselliseen ulkonäköön. Tämän teen sanotaan parantavan näköä ja auttavan
unettomuuteen. Pehmeä, kukkainen ja voimakas. Haudutus: 70-80°C 1,5-2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
ORCHID DING GU DA FANG
Anhuin provinssin harvinai' suus, joka poimitaan orkideakukintojen aikaan. Raikas vihreä,
kukkainen, makeahko teelaatu. Haudutus; 70-75°C 3 min.
5€/40g (12,50€/100g)

25

Yunnan
JADE SNOW
Raikas ja tuore Yunnanin maakunnan vihreä tee. Tämän täysin käsityönä valmistetun teen maussa
löytyy aavistus aprikoosia. Haudutus: 75°C 2-3 min.
5€/50g (10€/100g)

Guangdong
ORGANIC GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN
Rullattulehtinen vihreä tee, aromaattinen maku. Hienostuneempi, kevyempi ja pehmeämpi kuin
perinteinen Gunpowder. Haudutus: 70-80°C 3-4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
20€ 500g paketti

Jiangxi
ORGANIC WU LU SHAN
Kaunis vihreä tee Jiangxin maakunnasta. Pehmeän makeahko, pyöreän mehukas, hieno vihreä
tee. Haudutus: 75°C 2-2,5 min.
5€/50g (10€/100g)
LUSHAN YUN WU
Harvinainen vihreä tee taolaiselta Lu-vuorelta. Tämä sumuisella vuorella villinä kasvanut tee
sisältää runsaasti ravintoaineita ja lehtivihreää, jotka tuottavat erinomaisen vivahteikkaan ja raikkaan
maun. Haudutus: 80-85°C 1,5-2 min.
14,50€/50g (29€/100g)

Hubei
ORGANIC EN SHI YU LU
Tämä Hubein maakunnasta tuleva vihreä tee ihastuttaa hienolla vihreällä värillään sekä miedolla,
makeahkolla luonteellaan. Haudutus: 75°C 1-2 min.
5€/50g (10€/100g)

Fujian
WILD GREEN TEA
Luonnonmukaisesti hedelmäpuiden rinnalla kasvaneiden villien teepensaiden lehdistä tuotettu
makeahko vihreä tee. Haudutus: 70-75°C 3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
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ORGANIC CUI LU
Keväisen raikas ja pehmeän makeahko kiinalainen vihreä tee, jossa vieno paahteinen vivahde.
Haudutus: 70-75°C 2,5-3 min.
5€/50g (10€/100g)
LEOPARD SNOW BUDS
Valikoiduista teepensaista poimitaan lehdet tähän Wuyi-vuoren harvinaisuuteen. Viimeistelty
harmonisuus lupaa korkelaatuisen teenautinnon. Haudutus: 70-75°C 2,5-3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
GREEN MONKEY
Teeklassikko Fujianin maakunnasta. Aromaattinen vihreä tee, jonka maussa hienoista makeutta
sekä kirpeyttä. Maukkaan teen lehtien kärjissä makeutta lisääviä vaaleita kärkisilmuja. Haudutus:
70-75°C 2,5-3 min.
5€/50g (10€/100g)

Sichuan
MENGDING MAO JIAN
Mengding vuoren syvän vihreä tee antaa hedelmäisen juoman jossa pitkä jälkimaku. Haudutus:
75°C 2 min.
5€/60g (8,30€/100g)

Zhejiang
ORGANIC HIGH MOUNTAIN MAO FENG
Lempeä, ohueksi kieritetty vihreä teelaatu Zhejiangin maakunnasta. Pitkään viipyvä pehmeä
jälkimaku. Haudutus: 75°C 2 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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TAIWAN
FORMOSA BI LUO CHUN, TAI HU DONG DING
Tämä hapettamaton vihreä tee kuuluu Kauko-Idän hienoimpiin erikoisuuksiin. Sen
vaaleanvihertävässä juomassa on herkullinen tuore tuoksu. Maultaan raikas ja hieman herukkainen.
Haudutus 75°C 3-5min.
20€/50g (40€/100g)

JAPANI
Japanilainen tee on lähes poikkeuksetta höyrytystekniikalla työstettyä vihreää teetä. Neulasmainen,
silputtu lehti sisältää erityisen paljon lehtivihreää ja näin ollen myös runsaasti antioksidantteja,
flavonoideja ja rentouttavaa aminohappoa, L-teaniinia. Japanilaisen vihreän teen maku on tuore ja
raikas, ja väri limenvihreä.
Shizuoka
SENCHA FUKUJIRUSHI
Korkealaatuinen voimakas sencha, jonka nuoret pehmeät lehdet antavat hedelmäisen aromin.
Fukamushi-valmistustapa, pidempikestoinen höyrytys korkeammassa lämpötilassa rikkoo lehden
soluja tuottaen aromit voimakkaampina. Haudutus: 60-70°C, I 60 s, II 20 s, III 40-60s.
9€/50g (18,00€/100g)
SENCHA KURA
Korkealaatuinen, makeahko sencha, jonka nuoret pehmeät lehdet antavat hedelmäisen aromin.
Fukamushi-valmistustapa, pidempikestoinen höyrytys korkeammassa lämpötilassa rikkoo lehden
soluja, tuottaen aromit voimakkaampina. Haudutus: 60-70°C I. 60 s II 20 s, III 40-60 s.
8€/50g (16€/100g)
SENCHA FUJI **star
Korkealaatuinen, makeahko sencha, jonka nuoret pehmeät lehdet antavat hedelmäisen aromin.
Fukamushi-valmistustapa, pidempikestoinen höyrytys korkeammassa lämpötilassa rikkoo lehden
soluja, tuottaen aromit voimakkaampina.
Haudutus: 60-70°C I. 60 s
15€/100g

SENCHA TOKUJO
Korkealaatuinen, syvähöyrytetty vihreä sencha. Vuorilla kasvaneet nuoret, pehmeät lehdet eivät
varhaisen poiminnan vuoksi ole altistuneet voimakkaalle auringonvalolle ja antavat siten herkullisen
makean ja hedelmäisen aromin. Haudutus: 65-70°C, I 60s, II 20s, III 40s.
11,50€/50g (23€/100g)
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SENCHA HIKO
Tämä ensiluokkainen Kakegawan-pensaan sencha muistuttaa entisaikojen perinteisin menetelmin
valmistettua teetä, kun käsin poimitut lehdet ehtivät hieman hapettua ennen höyrytysprosessia.
Hapettuminen tuottaa teehen omalaatuisen maun, joka muistuttaa hieman Taiwanin korkeiden
vuorten vihreitä oologeja. Haudutus: 65-70°C, I 60s, II 20s, III 40s.
12€/50g(24€/100g)
ORGANIC SENCHA KAKEGAWA
Kakegawa-pensaan tuottaman luomuviljellyn senchan lehtiä on kevyesti höyrytetty, antaen kirkkaan
juoman jossa on virkistävä maku. Haudutus: 70°C, 1,5 min. Useampi haudutus mahdollinen
hieman ensimmäistä lyhyemmällä haudutuksella.
13,50€/50g(27€/100g)
SENCHA YAMA
Pitkälehtinen ja syvähöyrytetty sencha eteläisiltä Shizuokan vuorilta. Täyteläinen maku, jossa on
vivahteita vihreästä omenasta ja parsasta. Pitkä jälkimaku. Haudutus: 65-70°C, 1,5 min.
12,50€/50g (25€/100g)
BANCHA PREMIUM SHIZUOKA
Myöhäisen poiminnan teelaatu. Antioksidanteiltaan rikas, vähäkofeiininen vihreä tee juotavaksi mihin
aikaan päivästä tahansa. Haudutus: 80-90°C 30-60s.
5€/60g (8,30€/100g)
KUKICHA PREMIUM SHIZUOKA
Erityisen maukas ja makeahko tee. Mukaan on sekoitettu teekasvin tikkuja ja teelehtien ruotia,
jonka ansiosta tällä teellä on matala kofeiinipitoisuus. Sopii hyvin japanilaistyyppisen ruoan kanssa
nautittavaksi. Haudutus 80°C 1,5 min.
5€/40g (12,50€/100g)
HOJICHA PREMIUM SHIZUOKA
Luonnonmukaisesti tuotettu, paahdettu vihreä teelaatu on maultaan miedosti savuinen. Hojichassa
on tanniineja ja kofeiinia vain vähän, ja se sopii hyvin nautittavaksi aterian seuraksi. Haudutus:
95°C 1-2 min.
5€/40g (12,50€/100g)
GENMAICHA PREMIUM SHIZUOKA
Genmaicha on perinteinen japanilainen arkitee, jossa on sekoitus vihreää sencha-teetä ja
paahdettua riisiä. Riisi antaa teelle pehmeän, hieman pähkinäisen maun. Tässä sekoituksessa
käytetty sencha on laadultaan korkeampi kuin tavallisessa genmaichassa. Haudutus 75-80°C 1min.
5€/60g (8,30€/100g)
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ORGANIC GENMAICHA
Genmaicha on perinteinen japanilainen arkitee, jossa on sekoitus vihreää sencha-teetä ja
paahdettua riisiä. Riisi antaa teelle pehmeän, hieman pähkinäisen maun. Tämän luomuviljeltyn
senchan maku on voimakas ja aromaattinen. Haudutus: 70°C 1,5 min.
5€/50g (10€/100g)
KIYOSHI
Korkealaatuinen sekoitus, jossa sakeutta antaa kevyesti paahdettu matcha. Kiyoshi-teessä yhdistyy
Shizuokan alueen sencha ja kukicha sekä Ujin alueen matcha. Erinomainen myös jääteen
valmistamiseen; 1 teepussi/ 5-10dl kylmää vettä. Ravista tai sekoita, tarjoile kylmänä. Kuuman
juoman haudutus: 80°C 1 min. Veden määrä halutun voimakkuuden mukainen.
10€/pkt ( 10kpl)

Uji
GYOKURO MATSU NO MINE
Hienointa laatua oleva japanilainen vihreä tee. Sisältää runsaasti aminohappoja ja lehtivihreää.
Tanniinipitoisuus on alhainen. Hämmästyttävän makeuden lisäksi vivahteita merilevästä ja
vihanneksista. Gyokuro antaa suuhun kutkuttavan tunteen ja ihanan jälkimaun. Haudutus 50-60°C
3 min.
23€/50g
ORGANIC MIDORI NO KAORI
UJI
Huippulaatuinen, ensipoiminnan luomuviljelty japanilainen vihreä tee, jonka nimi tarkoittaa
kirjaimellisesti ”vihreä aromi”. Emeraldinvihreät, neulasmaiset, silkkiset nuoret lehdet tuottavat
pehmeän ja aromiltaan houkuttelevan juoman. Haudutus 65°C, I 1 min. II 20 s, III 45 s.
11,50€/50g (23€/100g)
KYOBANCHA
Myöhäisen poiminnan tyypillinen kiotolainen teelaatu. Runsaasti antioksidantteja sisältävä,
vähäkofeiininen tee, jonka lehdet on poltettu savuisen ja puisen aromin aikaansaamiseksi.Haudutus
95°C n. 3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
GYOKURO ASAHI
Taidonnäyte japanilaisesta teetaiteesta. Hieno, virkistävä ja aromaattinen vaalean vihertävä juoma
tummanvihreine pitkine lehtineen. Haudutus: 40-60°C, I 1,5 min. II 30 s, III 45 s.
12€/50g (24,00€/100g)
YAMATO
Voimakasarominen, klassinen ja intensiivinen syksyisen poiminnan japanilainen vihreä teelaatu.
Haudutus: 75-80°C 1,5-2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
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Kirishima
SENCHA OKU-KIRISHIMA Tennen Gyokuro *****star (natural gyokuro)
Tämä emeraldinvihreä, tuoksuva ja maultaan syvä senchalaatu on tuotettu eteläisen Japanin
vulkaanisilla, lähes kaikkialta meren ympäröivillä Kirishiman vuorilla. Ensisadon oku-sencha
muistuttaa täyteläisyydessään gyokuro-teelaatua. Haudutus: 65°C 1,5 min.
13,50€/50g (27€/100g)
ORGANIC MIYAMA KIRISHIMA SENCHA
100vuotiaista teepensaista poimitaan tämä ainutlaatuisen maun omaava japanilainen vihreä tee.
Hienostunut Kanaya pensaan lehdistä jauhettu matcha antaa pehmeän ja täyteläisen maun tälle
nautinnolliselle juomalle. Haudutus: 70c 1min.
5€/30g (16,60€/100g)
ORGANIC MIYAZAKI ME CHA
Erittäin hienolaatuinen kärkisilmuista valmistettu vihreä japanilainen sencha Miyazakin alueen luomuviljelmiltä. Maultaan pehmeä ja aromikas. Haudutus 65-70°C 1 min.
11€/50g (22€/100g)
SENCHA FUKUYU
Hyvin aromaattinen, ruohoinen ja voimakas tee. Juoma kullankeltainen. Luonteikas teelaatu.
Haudutus: 75-80°C 1,5-2 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC GYOKURO
Huolella valmistettu korkealaatuinen vihreä tee, gyokuro, eteläisen Japanin luonnonmukaisilta
viljelmiltä. Maultaan pehmeä ja intensiivinen. Haudutus 50-60°C 3 min.
12€/50g (24€/100g)
ORGANIC KYOTO
Japanilainen luonnonmukaisesti viljelty vihreä sencha yhdistettynä Portugalissa luomukasvatettuihin
ruusun terälehtiin, sitruunaverbenaan ja sitruunamelissaan. Pehmeästi sitruksisen ruusuinen vihreä
tee. Haudutus: 70-75°C 1-1,5 min.
5€/40g (12,50€/100g)
ORGANIC KUSA CHA
Mieto kesäpoiminnan sencha on hienovaraisesti yhdistetty lempeään biodynaamisesti viljeltyyn
sitruunaruohoon. Ensimmäisen poiminnan matcha antaa syvän vihreän värin tälle raikkaalle lehdelle.
Haudutus: 80c 1min.
5€/40g (12,50€/100g)
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Ureshino Kyushu
SENCHA NAGOMI SONOGI TAMARYOKUCHA
Tämä ”Pyöreä Vihreä Tee” on erikoisuus Kyushun saarelta Sonogin kylästä. Tämä hieno
tee paahdetaan pannulla höyrytyksen jälkeen, jonka aikana jotkin teelehdistä pyöristyvät pieniksi
palloiksi. Raikkaan, aromaattisen teen maussa löytyy tasapainoisesti sekä makeutta että karvautta.
Haudutus: 70-75°C n. 2 min.
13,50€/50g (27€/100g)
KAMAIRICHA
Erikoinen teelaatu Ureshinon vuorilta. Tee paahdetaan kuumalla pannulla hapettumisen
pysäyttämiseksi kuitenkaan polttamatta hentoja teelehtiä. Tällainen menetelmä antaa teelle syvän
maun ja kukkaisen aromin. Teen lehdet rullaantuvat kevyesti prosessin aikana
Haudutus: 70-75°C n. 2 min.
5€/40g (12,50€/100g)

ORGANIC Keiko, Kagoshima
ORGANIC KEIKO SENCHA
Heinäkuussa kerätty kolmas poiminta tuottaa tämän aromaattisen, arkeen täydellisen viheän
japanilaisen teen. Haudutus: 70-75°C n. 1,5 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC KABUSE No.1
Tämä varjossa kasvatettu japanilainen vihreä tee, Kabusecha, on poimittu kevään nuorista lehdistä.
Täyteläinen ja eläväinen maku, jossa kirkkaan vihreä väri ja aromikas tuoksu. Haudutus: 70-75°C
n. 2 min.
13,30€/50g
ORGANIC KABUSE No.2
Varjossa kasvatettu japanilainen vihreä Kabusecha-tee, joka on poimittu keskikesän kypsistä
lehdistä. Lempeän aromikas tee, jossa on raikas vihreä väri ja hienovarainen tuoksu. Haudutus:
70-75°C n. 2 min.
10€/50g
ORGANIC BANCHA
Kevyt ja tasapainoinen kevätsadon vihreä tee jossa on alhainen kofeiinipitoisuus. Haudutus: 6065°C I 50 s, II 15 s, III 30 s.
5€/60g (8,30€/100g)
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ORGANIC KUKICHA
Ensimmäisen poiminnan lehtiä ja lehden hentoja ruoteja: herkullisen paahteinen ja pehmeän
arominen, raikas teelaatu jossa alhainen kofeiinipitoisuus. Haudutus: 65-70°C I 40-60 s, II 20
s, III 40 s.
5€/40g (12,50€/100g)
ORGANIC MATCHA GENMAICHA
Eloisan vihreä tee, jonka pehmeäntäyteläisessä maussa on miellyttävää paahteisuutta. Yhdistelmä
toisen poiminnan senchaa, lehtien ruoteja, jauhettua matchaa sekä paahdettua riisiä. Haudutus:
65-70°C I 40-60 s, II 20 s, III 40 s.
5€/40g (12,50€/100g)
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MATCHA
Matcha tuotetaan hienoimmista, varjossa kypsyneistä Gyokuro-nimisistä vihreistä teelehdistä. Ennen
sadonkorjuuta puut varjostetaan kankailla, jolloin lehtien aminohappotasot kasvavat ja niihin kehittyy
runsaasti makeutta. Sadonkorjuun jälkeen lehdet kuivataan avonaisina ja niistä tuotetaan tenchanimistä teetä. Tenchasta poistetaan varret ja lehtisuonet ja se jauhetaan hienoksi jauhoksi, eli
matchaksi.
Matcha-teetä voi valmistaa kahdella tavalla: vahvana (koicha) ja ohuena (usucha). Teen
valmistuksessa käytetään pientä chaskaku-bambulusikkaa, chasen-bambuvispilää, ja chakiteetarjotinta. Ennen valmistamista matcha joskus siivilöidään mahdollisten paakkujen hajottamiseksi.
Noin teelusikallinen siivilöityä matchaa laitetaan teeastian pohjalle ja päälle lisätään noin desilitra
80°C vettä. Teeseos sekoitetaan tasaiseksi chasen-bambuvispilällä ja juodaan kokonaan heti
vispaamisen jälkeen. Matchaa voidaan käyttää perinteisen japanilaisen teeseremonian teenä tai siitä
voidaan valmistaa herkullisia juomasekoituksia ja jälkiruokia.
ORGANIC
ORGANIC
ORGANIC
ORGANIC
ORGANIC
ORGANIC
ORGANIC

MATCHA KUMO NO SHIRO 16,80€/30g
MATCHA MEGUMI NO MUKASHI 26€/30g
MATCHA SHOHOKUEN 3 STAR 14€/25g
MATCHA 1 STAR FOR COOKING 12€/50g
KEIKO MATCHA PREMIUM 29,80€/30g
KEIKO KABUSE POWDER 1
KEIKO KABUSE POWDER 2

18,00€/30g
12,95€/50g

MATCHA LATTE MIX
Ainekset: luonnonmukaisesti tuotettu, korkealaatuinen matcha, sokeri ja vanilja. Voidaan sekoittaa
kylmään tai kuumaan (n. 80°C) veteen, tai soija-, kaura-, riisi-, tai lehmänmaitoon. Annostus:
1 kukkurallinen teelusikallinen / 1 dl. Käytä maidonvaahdotinta pehmeän juoman aikaansaamiseksi.
12,50€/100g paketti
MATCHA LATTE MIX
50€/500g paketti
BUDDHA AMA CHA
Tämä erikoisuus on valmistettu hortensiapensaan suurista, kokonaisista lehdistä. Maku on yllättävä,
erittäin makea ja pehmeästi anisvivahteinen. Tätä oolong-tyyppistä hauduketta on Japanissa tapana
juoda Buddhan syntymäpäivänä. Haudutus: 70-80°C 2 min. Yksi lehti kuppia kohden riittää,
sekin kannattaa hauduttaa useaan kertaan.
7,50€/25g (30€/100g)
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KOREA
ORGANIC JEONCHA
Korealainen vihreä tee muistuttaa hieman japanilaista vihreää teetä, mutta on makumaailmaltaan
aivan omalaatuinen. Jeonchan tummanvihreät kauniit luomulehdet on valmistettu huolella kevään
ensimmäisestä poiminnasta. Haudutus: 70°C 1,5 min. Useampi haudutus mahdollinen.
5€/30g (16,60€/100g)

VIETNAM
ORGANIC TUA CHUA-LAI CHAU F.O.P.
Tämä vihreä teeharvinaisuus on kotoisin vanhoista Tyuet San -puista Pohjois-Vietnamista. Puut
kasvavat 1500 metrin korkeudessa. Oliivinvihreät, kauniisti kierretyt lehdet tuottavat täyteläisen ja
hieman makeahkon, kullankeltaisen juoman, jossa ruohomainen vivahde. Haudutus: 70°C 2 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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MAUSTETTU VIHREÄ TEE
MARRAKESH THÉ
Marokkolaistyyppinen voimakkaasti minttuinen tee. Kiinalaiseen vihreään Gunpowder- teehen on
sekoitettuna makeahkon marokkolaisen nana-mintun lehtiä. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/80g(6,20€/100g)
ORGANIC TUAREG
Raikas, minttuinen vihreä tee Tuareg-heimon tapaan. Biologisesti viljellyn Nana-mintun ja
kiinalaisen Gunpowderin lehtiä. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g(7,10€/100g)
GUAVA MANGO
Vaaleanpunaiset ruiskaunokin terälehdet, Guavan ja Mangon valloittavat maut sekä punajuurilastut.
Mikä mielenkiintoinen vihreä tee. Täysipainoinen ja raikas. Haudutus: 75c 3min.
5€/60g(7,10€/100g)
SITRUUNASENCHA
Vihreään senchaan lisätty sitruunan kuorta, sitruuna-granulaattia sekä sitruuna-uutetta. Haudutus:
75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SITRUUNA-GINSENG SENCHA
Tämä raikas teesekoitus sisältää vihreää sencha-tetä, ginseng-juuren paloja, sitruunaruohoa,
sitruunan hedelmää ja auringonkukkaa. Kermainen sitruuna-ginsengaromi. Haudutus: 75-80°C 2-3
min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA LIME GREEN
Limenraikas ja virkistävän kevyt vihreä sencha tee sitruunaruoholla ja limellä. Makeahkon
sitrusmainen. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA LIME STRAWBERRY
Mansikoilla ja raikkaankirpeällä limehedelmällä maustettua vihreä senchatee. Haudutus 75°C 23min.
5€/70g (7,10€/100g)
JAPANILAINEN KIRSIKKA
Vihreään senchaan lisätty kirsikanpaloja, auringonkukan terälehtiä sekä kirsikkauutetta. Haudutus:
75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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SEAWEED WAKAME
Wakame-merilevää sisältävä raikas ja virkistävä teesekoitus, jossa lisänä vihreä tee, maté,
sitruunaruoho sekä luontainen sitruunauute. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
SENCHA KOMBUCHA
Elegantti, raikkaan luumuinen ja keväisen kukkainen sekoitus vihreästä teestä, kombuchasta,
luumu-uutteesta, malvankukista ja yrteistä. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA JUNGLE
Mangon ja ananaksen pehmeät maut tulevat esiin tässä raikkaan hedelmäisessä vihreässä teessä.
Aineksina vihreä sencha, auringonkukan terälehdet, ruusunnuput ja mango- ananasuute. Haudutus:
75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA PEACH
Aromaattinen ja korkealaatuinen sencha makean persikan kera. Virkistävä teenautinto jokaiseen
päivän hetkeen. Ainekset: vihreä tee, kehäkukan terälehdet, persikka uute. 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA SAKURA
Japanilaisella kirsikalla on oma asemansa japanilaisessa kulttuurissa. Aineksina japanilainen vihreä
sencha-tee, ruusunterälehdet ja sakurakirsikka-aromi. Hurmaavan makea teesekoitus. Haudutus:
75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SWEET STRAWBERRY
Makeahkon mansikkainen vihreä teesekoitus, aineksinaan vihreä sencha, matchagenmaicha
(teejauhe sekä paahdettu riisi), ruusun- ja saflorinkukan terälehdet, luontainen aromi ja
mansikanpalat. Haudutus: 75°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
THÉ CHAMPAGNE
Vilkkaiden keskustelujen ja raikkaiden naurujen ihastuttava, kuplivan hedelmäinen teesekoitus; vihreä
tee, shampanjan aromi, kylmäkuivatut mansikat ja Rooman kamomillan valkeat kukkaset. Haudutus:
75-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
SENCHA GOJIBERRY
Ihastuttavan marjainen ja hedelmäinen, kirpeähkön makea vihreä teesekoitus Tiibetin rinteiden gojimarjoilla; vihreä tee, goji-marjat, sitruunaruoho, granaattiomenan siemenet, ruiskukan terälehdet ja
aromi. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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CACTUS GREEN
Vihreää senchaa, viikunaa, aloe veraa, kombuchaa, santelipuuta ja appelsiininkukkia sisältävä
raikas, makea ja virkistävä vihreä tee. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
RAPARPERI APPELSIINI
Kirpeä raparperi ja raikas appelsiini maustavat tämän teen viehkeän kuplivaksi.Ainekset: vihreä tee,
musta tee, appelsiinilastut, kehäkukan, pionin ja ruusun terälehdet, uute. Haudutus: 75c 3min
5€/60g (8,30€/100g)
SENCHA 8
Senchaa, genmaichaa, karpaloa, punaisia ja keltaisia ruusunnuppuja, ruusun terälehtiä, aromia
sekä krysanteeminkukkia sisältävä vihreä tee. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
GUAVA MANGO
Vaaleanpunaiset ruiskaunokin terälehdet, Guavan ja Mangon valloittavat maut sekä punajuurilastut.
Mikä mielenkiintoinen vihreä tee. Täysipainoinen ja raikas. Haudutus:75c 3min.
5€/70g (7,10€/100g)
MANGO SENCHA
Raikas ja mehukas yhdistelmä vihreän teen lehdistä, kirkkaan keltaisista auringonkukan terälehdistä
sekä tuoreista auringonpaahtamista mangoista. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SICILIAN ORANGE
Raikas teesekoitus, joka viettelee mielen kirkkaan aurinkoisiin kesäpäiviin. Vihreä tee, suuret
appelsiinin- ja papaijan palat, jääkuivatut omenan palat, sitruunaruoho ja maracuja-uute.
Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
INKIVÄÄRIBANCHA
Vihreään bancha-teehen lisätty inkiväärinpaloja sekä auringonkukan terälehtiä. Virkistävä ja
voimakas maku. Haudutus: 90°C 3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC INKIVÄÄRISITRUUNA-BANCHA
Syksyisen vihreään banchaan lisätty inkiväärinpaloja ja sitruunaverbenaa. Pehmeän hedelmäinen ja
raikas tee, jossa alhainen kofeiinipitoisuus. Haudutus: 80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC SENCHA LEMON-GINGER
Luonnonmukaisesti viljeltyjen ainesosien raikas ja virkistävä vihreä teesekoitus mausteinaan inkivääri,
sitruunanpalat ja kehäkukan terälehdet.
5€/60g (8,30€/100g)
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GREEN CARAMBOLA
Tähtihedelmän pehmeys täydennettynä appelsiinilastuilla sekä mangon paloilla antaa tälle vihreälle
teelle trooppisen makeuden. Aineksina vihreä tee, mangon palat, appelsiinikuoren palat, jäädytettyjä
tähtihedelmän paloja sekä saflorinkukkia. Haudutus: 80°C 2,5- 3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
NUO MI XIAN CHA
Dai-heimon perinteisen reseptin mukainen vihreä riisitee, joka tarjoillaan kunnioitetulle vieraalle.
Tämä houkutteleva tee syntyy vihreästä mao feng -teestä sekä riisikasvin lehdistä. Haudutus: 7580°C 1-2 min.
5€/50g (10€/100g)
NAI XIANG MAO FENG
Käsintuotettu teelaatu jonka sileä rakenne juontuu sen kasvualustasta. Kermainen aromi saadaan
teen lehtiin erityisellä höyrytysmenetelmällä. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/50g (10€/100g).
SENCHA CARAMEL SUPERIOR
Herkullinen yhdistelmä laadukasta senchaa, kermakaramellinpaloja ja Rooman kamomillan kukkasia.
Haudutus: 75°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CINNAMON GREEN
Hienolaatuinen sencha täydennettynä mantelilla, vaniljan- ja kanelinpaloilla, omenilla ja
kaneliuutteella antaa ylellisen ja täyteläisen vihreän teesekoituksen. Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
GREEN WINTERORANGE
Herkkusuiden ja nautiskelijoiden talvinen teesekoitus aineksinaan:vihreä tee, omenanpalat,
kardemumma,kaneli,appelsiini,punainen pippuri, neilikka sekä ripaus korianteria. Haudutus: 75-80°C
2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SENCHA WILD GREY
Kiinalainen vihreä sencha maustettuna hienolla ja raikkaalla bergamotilla. Raikas, sitrusmainen tee.
Haudutus: 75-80°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORANGE BLOSSOM EARL GREY APPELSIININKUKKA
Sekoitus kiinalaisesta vihreästä ja oolong-teestä, jossa lisänä aromeja bergamotista ja
appelsiininkukista sekä malvan- ja appelsiinikukan terälehtiä. Haudutus: 80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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CRANBERRY FOREST
Karpaloiden raikkaus yhdistettynä lempeään vadelman makeuteen antaa tälle vihreälle sencha-teelle
omaleimaisen ja pehmeän maun. Aineksina karpalo, vadelma, ruusun terälehdet ja japanilainen
vihreä tee. Haudutus: 75-80°C 2-3 min
5€/60g (8,30€/100g)
SUMMERBERRIES
Punaherukoilla ja mansikoilla maustettu kesäinen vihreä teelaatu Haudutus: 80°C 2,5-3min.
5€/60g (8,30€/100g)
BLUEBERRY QUEEN
Maussa metsänrakikas, hieman makea keskikesän mustikka. Huumaava mustikantuoksu antaa
eloisan lisän tälle kesäiselle teelaadulle. Ainekset: vihreä tee, muskikat, ruusun terälehdet ja
malvankukan terälehdet. Haudutus: 80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
KATAJANMARJA-SITRUUNA SENCHA
Katajaisen kansan vihreä tee maussaan havua ja katajanmarjaa sitruuna uutteella. Raikkaan
metsäinen teesekoitus mielen ja sielun nautinnoksi. Ainekset: vihreä tee,sitruunankuori,
katajanmarjat, aronian marjat sekä sitruunanuute. Haudutus: 75-80°C 2-3 min
5€/60g (8,30€/100g)

40

VALKOISEN JA VIHREÄN TEEN SEKOITUKSET
TASTE OF GARDEN
Ananaksella ja aavistuksella viherminttua maustettu vihreän ja valkean teen sekoitus, jossa
pehmeä, ruusunvivahteinen makeus; Pai Mu Tan, Bancha, bambunlehdet, lumitee ( Snow Tea)
ruusunnuput ja kehäkukan terälehdet. Haudutus: 70-80°C 3-4 min.
5€/50g (10€/100g)
MARIE ANTOINETTE
Pehmeän herkullinen ja raikas valkoisen ja vihreän teen sekoitus Kiinan arvokkaista teelaaduista.
Vaaleanpunaiset ruusunnuput sekä vadelman ja punaherukan raikkaat palat herkistävät leikkisästi
teen hienostunutta luonnetta. Aineksina China sencha, Lung Ching, Yunnan Green, Pai Mu Tan,
ruusunnuput, vadelma ja punaherukka. Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
JEANNE D ARC
́
Vivahteikas, hedelmäinen ja tuoksultaan raikas vihreän ja valkoisen teen sekoitus, jossa aineksina
ovat sencha, kukicha, Pai Mu Tan, lohikäärme- ja kiwihedelmän palaset, sitruunaruoho sekä
granaattiomena. Haudutus: 70-80°C 3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
GINGERHONEY
Virkistävän lämmittävä, miedosti mausteinen ja hunajainen sekoitus. Vihreä ja valkea tee, inkivääri,
omenanpalat, vadelmanlehdet, kehäkukanlehdet, sitruunamyrtti, kardemumma ja sitruunaruoho.
Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
VANILLA GARDEN
Vihreä sencha ja valkea neulastee yhdistettynä jasmiininkukkiin ja mansikanpaloihin vaniljauutteella
antaa hedelmäisen teesekoituksen, jonka pehmeään marjaisuuteen kätkeytyy aavistus kukkaista.
Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
GARDEN WHITE
Pehmeä ja aistillinen, hedelmäisen kukkainen teesekoitus: Sencha, Pai Mu Tan, papaijan ja
ananaksen palat, aromi, ruusun terälehdet ja mansikan palat. Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC MIMOSA
Täyteäinen sekoitus valkoisesta ja vihreästä teestä maussaan keltaista luumua ja vadelmaa.
Aineksinaan valkea ja vihreä tee, mansikka, papaija, vadelma, ananas sekä ruusun ja malvan
kukkaset. Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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KATARIINA SUURI
Todellinen premium-teelaatu. Valkoiset teelaadut Silver Needle ja Pai Mu Tan sekä hienoin
sencha tee mausteinaan piparmintun lehdet, jasmiininkukat,appelsiiniuute sekä ruusun terälehdet.
Haudutus: 70-80°C 2-3 min.
5e/60g(8,30€/100g)
KANELIOMENA
Huolella valikoidut vihreät ja valkoiset teelaadut sekä kaneli ja omenanpalat atavat lempeän
hienostuneen makunautinnon. Ainekset: Yunnanin vihreä tee, Pai Mu Tan valkoinen tee, omena,
kaneli ja omenauute. Haudutus 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
THÉ VERSAILLES
Puutarhan kätköissä keltaisten ruusunnuppujen ympäröimänä nautitaan tämä makeankirpeä raikkaalle
päärynälle vivahtava valkoisen ja vihreän teen sekoitus. Ainekset: Lung Ching, Pai Mu Tan,
mangon ja ananaksen palat, päärynäuute ja keltaiset ruusunnuput. Haudutus 70-80°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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VALKOINEN TEE
Valkoinen tee valmistetaan suurikokoisia lehtiä ja pitkiä silmuja tuottavista dabai- tai shuixianpensaista. Teelehtien annetaan poimimisen jälkeen lakastua ja kuivua. Luonnollisen ja usein
ulkoilmassa tapahtuvan kuivumisen aikana teelehdet hapettuvat kevyesti.
KIINA
Fujian
ORGANIC PAI MU TAN
“Valkoinen pioni” Baimudan on kiinalainen Fujianin maakunnan valkoinen teelaatu. Siihen käytetään
dabai- ja shuixian-pensaiden silmuja ja jo avautuneita lehtiä. Hautuessaan lehdet säilyttävät
alkuperäisen muotonsa. Juoma on vaaleankellertävä, pehmeä, erityisen hieno ja aromaattinen.
Alhainen kofeiinipitoisuus. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/40g (12,50€/100g)
WHITE BUD YIN ZHEN
”Hopeaneulasia” pidetään yhtenä maailman upeimmista teelaaduista. dapai-pensaan avautumattomat
kärkisilmut ovat neulasmaisen pitkiä ja hopeaisen nukan peitossa. Juoma on vaaleankeltainen,
hieman oranssiin vivahtava. Tuoksultaan raikas ja kukkainen tee on makeaa jättäen viipyvän,
myöhäiseen kesään verratun jälkimaun. Haudutus: 60-70°C 15 min.
5€/25g (20€/100g)
TAI MU LONG ZHU
Valkoisia lohikäärmeen helmiä (silmiä) Fujianin maakunnasta. Pitkän perinteen teelaatu. Pieniksi
helmiksi muotoilluista kärkisilmuista syntyvä maku on raikas ja selkeä. Haudutus: 70-80°C 6-7
min.
5€/25g (20€/100g)
ORGANIC TAI MU LONG ZHU
Valkoisia lohikäärmeen helmiä (silmiä) Fujianin maakunnasta. Pitkän perinteen teelaatu. Pieniksi
helmiksi muotoilluista kärkisilmuista syntyvä maku on raikas ja selkeä. Haudutus: 70-80°C 6-7
min.
5,25€/25g (21€/100g)

Yunnan
WHITE BUTTERFLY
Valkoinen kiinalainen tee. Spiraalin muotoon kieritellyt nuppulehdet. Mieto ja hienostunut teelaatu.
Haudutus: 70-75°C 3-5 min.
5€/30g (16,60€/100g)
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WILD WHITE
Tämä villinä kasvava valkoinen tee omaa vuoristopuron monivivahteisen ja mineraalisen
makunautinnon. Haudutus 80°C 4 min.
5€/40g (12,50€/100g)
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MAUSTETTU VALKOINEN TEE
ROSE PAI MU TAN
Ruunsunnuput ja pehmeä, makeahko valkoinen tee yhdessä antavat aisteja hivelevän ja
rauhoittavan juoman. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/50g (10€/100g)
APPELSIININKUKKATEE
Valkoinen Pai Mu Tan yhdessä ihastuttavien appelsiinkukkien terälehtien ja appelsiinin palojen
kanssa. Keväisen ja pirteän makuinen maustettu valkoinen tee. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/50g (10€/100g)
WHITE CASSIS
Lempeällä mustaherukalla maustettu valkoinen Pai Mu Tan tee. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC ROSEMARY WHITE
Monivivahteinen ja lempeän yrttinen valkoinen tee, jossa lisänä sitruunaruoho, sitruunankuori,
omenaminttu ja rosmariininlehdet. Haudutus: 75°C 5-7 min.
5€/50g (10€/100g)
WHITE CARAMBOLA
Premium laatuinen valkoinen tee Pai Mu Tan mausteenaan mansikanpalat ja tähtihedelmät.
Ihastuttava yhdistelmä, joka sopii vähäisen kofeiinipitoisuutensa vuoksi nautittavaksi myös iltaisin.
Haudutus: 80°C 4 min.
5€/50g (10€/100g).
GRANAATTIOMENANKUKKATEE
Karpaloilla maustettu valkoinen tee, Pai Mu Tan, jossa lisänä makeahkoa bambunlehteä. sekä yli
4000m korkeudessa kasvavaa lumiteetä. ( Snow tea). Makeahko, raikas ja marjainen valkoinen
teelaatu. Haudutus: 80°C 4 min.
5€/50g (10€/100g).
WHITE BERRY
Valkoinen Pai Mu Tan. Mausteenaan kolme voimamarjaa aronia, cassis sekä seljanmarjat antavat
hienostuneen syksyisen aromin tälle raikkaalle teelle. Aineksina valkoinen tee, seljanmarjat, aronian
marjat, mustaherukka, seljankukat, malvankukkia sekä vaaleanpunaisia ruiskaunokkeja. Haudutus:
80°C 4 min. 5€/50g (10€/100g)
SELJANKUKKAOMENA
Raikkaan omenainen ja kesäinen kukkainen valkoinen Pai Mu Tan koristeinaan Roman-kamomillan
kukat. Ihana tee päivän jokaiseen hetkeen. 75°C 4 min.
5€/50g (10€/100g)
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WINTER MAGIC
Pehmeä valkoinen tee Pai Mu Tan maustuu hennosti kanelilla ja kardemumman siemenillä,
inkiväärillä sekä neilikalla. Talvinen hienostunut teenautinto. 80°C 4 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC WHITE MANGO-PASSION
Hedelmäinen luomulaatuinen valkoinen tee, jota raikastavat kehäkukan aurinkoiset terälehdet.
Herkullista myös kylmänä: 1l kylmää hanavettä, lisää 1,5rkl teelehtiä.Hauduta yön yli jääkaapissa.
Siivilöi aamulla lehdet pois. Lisää halutessasi tilkka(lämpimään veteen sekoitettu) hunajaa ja
purista hieman tuoretta sitruunaa joukkoon. Haudutus: 80°C 4 min.
5€/50g (10€/100g)
JASMINE SILVER NEEDLE
Hienostunut, korkealaatuinen valkoinen neulastee jasmiinin kukilla tuoksutettuna. Intensiivinen,
makeahko ja pehmeä jasmiiniteelaatu. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/25g (20€/100g)
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KELTAINEN TEE
Keltaista teetä valmistettaessa teelehdet kääritään kevyen paahtamisen jälkeen paperiin, missä niitä
säilytetään suljettuna useita päiviä, jolloin silmut muuttuvat kellertäviksi ja teelle kehittyy
omaleimainen jännittävä tuoksu. Kyseessä on samankaltainen, kevyempi, ei entsymaattinen
hapettuminen kuin tumman teen valmistuksessa.

KIINA
Anhui
HUO SHAN HUANG YA
Harvinainen keltainen teelaatu Huo-vuorelta, Anhuin läänistä. Ainutlaatuisen ja virkistävän kultaisen
juoman maku muistuttaa hieman makeaa maissia. Valmistus: 1-2 tl/n. 2 dl 80°C 3 min.
5,25€/25g (21€/100g)

Yunnan
YELLOW NEEDLE YUNNAN
Pitkiä vaaleankeltaisen ja hopean sävyisiä aukeamattomia nuppulehtiä. Aromissa aavistus melonia
ja hieman suklaata. Tyypilliset Yunnanin maakunnantuottamat maut yhdistyvät taidokkaasti tässä
ainutlaatuisessa, pehmeän viljavassa teelaadussa. Haudutus: 65-70°C 4-8 min. Useampi
haudutus mahdollinen.
5€/30g (16,60€/100g)

Hunan
YUN SHAN YIN ZHEN
Yunshan-vuoren ”hopeaneulaset” koostuvat ainoastaan pitkistä neulasmaisista kärkisilmuista.
500gramman valmiiseen teehen tarvitaan noin 25.000 kärkisilmua. Valmistuminen kestää kolme
päivää. Tämä harvinaisuus tarjoillaan usein lasista, josta on mahdollista seurata silmujen tanssia.
Haudutus: 60-70 °C 7-12 min. Useampi haudutus mahdollinen.
27,20€/100g
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Guangdong
HUANG XIAO CHA
Keltaisen teen historia ulottuu Ming- ja Qing-dynastioiden ajoille. Tämä keltainen tee tuottaa
miellyttävän paahteisen ja makeahkon aromin. Haudutus: 75-80°C 3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
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JASMIINI- JA MUUT KUKKAISTEET
KIINA
JASMINE FINEST SUPERIOR
Ensiluokkainen teelaatu, tuotettu hienoimmista jasmiinin terälehdistä sekä hennoista nuorimmista
teelehdistä. Korkealuokkainen makuelämys, miellyttävä pitkä, viileä jälkimaku. Haudutus: 70-75°C
1-2,5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC JASMINE
Hyvälaatuinen luomuviljelty vihreä tee maustettuna jasmiinin lehdillä. Haudutus: 70-75°C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
JASMIINIHELMET ZHEN ZHU
Hienoimmat nuppulehdet kieritelty helmen muotoisiksi ja aromisoitu jasmiinin kukilla. Makean
suloinen tee, jossa tuoreen jasmiinin ja pehmeän raikas vihreän teen maku. Haudutus: n. 5
helmeä/2dl, 80-85°C 7 min.
5€/25g (20€/100g)
ORGANIC JASMIINIHELMET LONG ZHU
Kaksi ensimmäistä, nuorta kärkisilmua sekä pehmeäaromisia jasmiinin terälehtiä rullattuna helmen
muotoon. Haudutus: n. 5 helmeä/2 dl, 80-85 °C 7 min.
6€/25g (24€/100g)
JASMINE SILVER SICKLE
Tämä ensiluokkainen, käsin työstetty tee valmistetaan aikaisen kevään valkeista kärkisilmuista ja
tuoksutetaan kahdeksasti jasmiinin kukilla. Haudutus: 70-75°C 2-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
JASMINE SILVER NEEDLE
Pitkään suussa viipyvä hienostunut ja makea jasmiinin maku yhdistettynä valkoiseen
hopeaneulasteehen. Haudutus: 70-75°C 7 min.
5€/25g (20€/100g)
JASMINE CHULAN
Perinteinen, osittain hapetettu hienolaatuinen jasmiinitee Taiwanilta. Haudutus: 80 °C 2-3 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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OOLONG-TEE
KIINA
Anxi
ORGANIC TIE GUAN YIN
"Rautainen Guanyin" on Kiinan kuuluisimpia teelaatuja. Anxista, eteläisestä Fujianista peräisin
olevassa Tie Guanyinissä on tälle teelaadulle tyypillinen sekoitus vaniljan ja miedon orkidean
aromia. Haudutus: 90 °C 1-3 min. Useampi haudutus mahdollista.
5€/40g (12,50€/100g)
7,5€/25g (30,00€/100g) I-GRADE
16,80€/100g II-GRADE PAAHDETTU

Fujian
ORGANIC GABA OOLONG
Kevätpominnan teestä monimutkaisen prosessoinnin kautta valmistettu rentouttava ja rauhoittava
erityinen oolong laatu, jonka miellyttävässä punaruskeassa juomassa makeahko hedelmäinen aromi.
Haudutus: 85-90 °C 1,5 min.
5€/40g (12,50€/100g)
WU YI SHUI XIAN
Voimakkaan ja mineraalisen maun omaava luonnonmukaisesti viljelty teelaatu, jonka suuret tummat,
pitkiksi kierretyt lehdet ovat kotoisin kuuluisien oolong-teelaatujen sydänmailta Wu Yistä, Fujianin
provinssista. Haudutus: 85-90 °C 2 min.
5€/40g (12,50€/100g)
DA HONG PAO
Voimakkaaksi kehitetty kivioolongtee, jossa korkea mineraalipitoisuus. Haudutus: 97 °C 2-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
44€/100g (11,00€/25g) ORGANIC

LIU PAN SHUI RED OOLONG
Tämän oolong teen suuret punaiset lehdet muistuttavat Pouchong-lehtiä, mutta tee on
luonteeltaan tummempi ja makeahkon suklainen. Haudutus: 95c 2min.
5€/40g (12,50€/100g)
GINSENG OOLONG
Hienosti rullattu lehti hierottuna ginseng-uutteella on perinteinen kiinalainen oolong-tee. Pitkään
kielellä viipyvä makea jälkimaku on herkullinen yllätys mihin aikaan päivästä tahansa. Haudutus:
85-95 °C 1 min. Useampi haudutus mahdollista.
5€/30g (16,60€/100g)
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JASMINE OOLONG
Perinteisin menetelmin valmistettu oolong-tee, jossa tuoreiden jasmiininkukkien virkistävän makeahko
vivahde. Haudutus: 90 °C 1-2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
ROSE OOLONG
Perinteisin menetelmin valmistettu oolong-tee. Tie Quanyin -laatuun lisätyt ruusun terälehdet
antavat aistikkaan, mieltä rauhoittavan vivahteen. Haudutus: 90°C 1-2 min.
5€/30g (16,60€/100g)
MILK OOLONG PREMIUM
Pehmeän vaniljainen vuohenmaidolla höyrytetty oolong omaa kiehtovan ja yksilöllisen luonteen.
Haudutus: Yixing-pannu tai gaiwan 15g/1L 90°C 1-2 min. Useampi haudutus mahdollista.
5,25€/25g (21,00€/100g)
MILK OOLONG
Pehmeän vaniljainen vuohenmaidolla höyrytetty oolong omaa kiehtovan ja yksilöllisen luonteen.
Haudutus: Yixing-pannu tai gaiwan 15g/1L 90°C 1-2 min. Useampi haudutus mahdollista.
5€/40g (12,50€/100g) II-GRADE
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FORMOSA
JADE DONGDING
Kevyesti hapetettu oolong-tee, jossa mehukas, makeahko maku. Tällä teelaadulla on pitkä ja
kuuluisa historia. Haudutus: 90°C 2-3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
JING XUAN
Taiwanilainen, hienolaatuinen oolong, jonka täyteläisessä luonteikkuudessa yhdistyvät kypsä
persikkaisuus, ripaus kermaisuutta sekä miellyttävä pähkinäinen paahteisuus. Haudutus: 85-90°C
1-2 min.4-5 haudutusta.
5€/30g (16,80€/100g)
FOUR SEASONS OOLONG – SI JI CHUN
Keväisen pominnan oolong –teelaatu, joka on hapetettu 20% ja rullattu käsin, antaa voimakkaan
ja hieman tyypillistä makeaa jälkimakua aavistuksella paahteisuutta. 85-90°C 1-2 min.4-5
haudutusta.
5€/30g (16,80€/100g)
GABALONG
Kevätpoiminnan Jinxuan laadusta monimutkaisen prosessoinnin kautta valmistettu rentouttava ja
virkistävä erityinen oolonglaatu, jonka punaruskeassa juomassa makeahkon hedelmäinen aromi.
Haudutus: 3g/1,5 dl 95 °C 1-2 min.
5€/5,25g (21€/100g)
FANCY OOLONG
Tämä huolella valmistettu oolong ihastuttaa kauniilla, avonaisilla lehdillään sekä täysin
hapettamattomilla kärkisilmuillaan. Teen elegantti, harmoninen aromi tekee siitä kaikkien teelaatujen
”shamppanjan”. Haudutus: 85°C 2-3 min.
5€/30g (16,60€/100g)
GUI FEI OOLONG
Lugun kaupungista, Nantoun alueelta tulevan Gui Fei oolongin ainutlaatuisen hunajaisen aromin
aiheuttaa vihreän lehtihyppääjän puraisu. Tämä Gui Fei on enemmän kuin 40% hapetettu sekä
hieman paahdettu hunajaisuuden voimistamiseksi. Haudutus: 95°C n. 3 min.
16€/50g (32€/100g)
SHAN LIN XI
Talvipoiminnan 15-20% hapetettu sekä kevyesti paahdettu hienolaatuinen, kokonaan käsintuotettu
oolong-laatiu. Pehmiässä maussa aavistus kukkaisuutta. Jälkihauduksissa miellyttävää, kevyttä
savuisuutta. Haudutus: 85-90 °C, I 45-60 s, II 20 s, III 50 s.
25€/50g
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ORIENTAL BEAUTY - DONG FANG MEI REN
Luonnonmukaisesti tuotettu kuuluisa taiwanilainen hienostuneen aromikas oolong-laatu. Haudutus:
esilämmitettyyn pannuun/gaiwaniin 2 tl/2 dl. 80-85°C 1,5-2 min. Lisää vettä uusiin n. 1 min
pituisiin haudutuksiin.
15€/50g
HONG SHUI OOLONG
Nantoun Lugu Gardensilta peräisin oleva 40-50% hapetettu oolong-tee. Tumman punertava lehti
antaa pehmeän keltaisen, kirkkaan haudutuksen, jossa paahteisen hedelmäinen aromi hennolla
luumun vivahteella. Haudutus: esilämmitetyssä pannussa/gaiwanissa 90°C 1-1,5 min.
16€/50g (32€/100g)
GUI HUA - OSMANTHUS OOLONG
Korkealaatuinen, raikas ja pehmeä taiwanilainen oolong-tee, jota suloisesti makeuttavat
aprikoosinvivahteiset osmanthuksen kukkaset. Haudutus: esilämmitettyyn pannuun I 90 °C 1 min. II
90 °C 30 s.
14€/50g
BERRY-BERRY OOLONG
Pehmeän aromikas kiinalainen oolong-tee mansikoilla ja gojimarjoilla, lisänä makua mangosta ja
ananaksesta. Haudutus: 80-85°C 2 min.
5€/60g (8,30€/100g)
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MATÉ-TEET
ETELÄ-AMERIKKA
Yerba Maté, Brasilian kansallisjuoma on valmistettu kuivatetuista karkeasti rikotuista Maté- pensaan
(Ilex paraquariensis) lehdistä. Maté kasvaa luonnonvaraisena Etelä-Brasiliassa, Argentiinassa,
Chilessä, Perussa ja Paraguayssa. Maté on antioksidantti joka edistää aineenvaihduntaa, puhdistaa
verta ja lisää elimistön vastustuskykyä. Matéssa on runsaasti erilaisia mineraaleja ja vitamiineja
kuten esimerkiksi rautaa, piitä, magnesiumia, kaliumia ja fosforia. Se poistaa voimattomuutta ja
näläntunnetta. Maté sisältää myös runsaasti kofeiinia joka piristää rikkomatta kuitenkaan
keskittymiskykyä.
MATÉ, MAUSTAMATON, ORGANIC
Maustamattomia puhtaita maté-laatuja Brasiliasta, Argentinasta ja Paraguaista. Useita eri
vaihtoehtoja, myös luomuna. Haudutus: 70-75°C 4-7 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MATÉ ALOE VERA
Raikas, makeahko ja virkistävä maté-juoma. Aineksina maté, aloe vera, viikuna, taateli,
sinimalvan kukkia, auringonkukan terälehtiä sekä appelsiinin kuoria. Haudutus: 70-75°C 4-7 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MATÉ LEMONGRASS
Virkistävä vihreä maté raikkaalla sitruksella. Mausteenaan sitruunaruoho, sitruunan kuori, hieman
minttua ja sitruunauute. Tämä juoma antaa energiaa ja virkeyttä koko päiväksi. Haudutus: 7075°C 4-7 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MATE EXOTIC DARK
Paahdettu maté mausteinaan inkivääri, valkeat ja punaiset pippurit, pionin terälehdet, aromi,
santelipuu, gojimarjat, chili, appelsiinisiivut, auringonkukat ja ohdakkeen kukat. Haudutus: 70-75°C
4-7 min.
5€/80g(6,20€/100g)
MATÉ SWEET ORANGE
Tämä vihreän ja paahdetun matén sekoitus on maustettu lakritsijuurella, appelsiininkukilla ja
appelsiininkuorilla. Raikas ja makeahko piristävä juoma. Haudutus: 70-75°C 4-7 min.
5€/80g (6,20€/100g)
MATE GUAVA-MANGO
Etelä-Amerikan mate tee yhdistettynä eksoottisiin hedelmiin sekä Aloe –lehtiin tekee tästä
virkistävästä juomasta erinomaisen iltapäivään sopivan juoman: mate, mango, kaktuskukka,
nuokkukarhiainen, uute, kiivi, guava, aloe-lehdet. Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää.
Haudutus: 70-75°C 4-7 min.
5€/80g (6,20€/100g)
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ALOE VERA-GINSENG
Puhdistava ja piristävä energisoiva vihreä yrttitee. Aineksina vihreä maté, lakritsijuuri,
kanelinpalaset, fenkoli, sitruunaverbena, piparmintun ja punaherukan lehdet sekä ginseng- juuri.
Virkistävä punaherukkainen maku. Haudutus: 95 °C 3–4 min.
5€/80g (6,20€/100g)
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CHAI-TEET
Chai-tee on alunperin intialainen, mausteinen musta teesekoitus. Perinteisesti chaita nautitaan
pitkään haudutettuna runsaan lämmitetyn maidon ja sokerin kera, jolloin siitä tulee täyteläinen ja
pehmeä juoma.
NEPAL MASALA CHAI
Aniksensiemenillä, kanervankukilla, kanelinpaloilla, inkiväärinpaloilla, neilikalla, kardemummalla sekä
korianterilla, mustapippurilla ja kuminansiemenillä maustettu musta tee. Tasapainoinen ja täyteläinen
chai. Haudutus: 90-95°C 7 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC BLACK CHAI
Pehmeänmausteinen, makeahko intialaistyyppinen teelaatu nautittavaksi maidon kera tai ilman.
Aineksina intialainen musta tee, kardemumma, cassia, kaneli, inkivääri, neilikka ja mustapippuri.
Haudutus: 97°C 8-12 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KURKUMA CHAI
Aasialaisittain mausteinen musta teesekoitus, jossa chilipalkoja, kurkumalastuja, mustapippuria,
kanelia, kardemummaa, neilikkaa ja aniksen siemeniä. Haudutus: 97°C 8-12 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CHAI KALI BLACK
Mustaa teetä mausteenaan aniksensiemenet, kanelinpalat, rooibos, neilikka, pippuri ja sikurijuuri.
Haudutus: 90-95°C 8 min.
5€/70g (7,10€/100g)
CHAI HARI GREEN
Vihreä tee maustettuna mintulla, kanelilla, kardemummalla, inkiväärillä, neilikalla ja pippurilla.
Haudutus: 95°C 8 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KASHMIRI
Chai-tyyppinen teesekoitus, jossa aineksina sekä mustaa että vihreää teetä, neilikkaa, appelsiinin
kuorta, inkiväärin paloja ja kanelia. Mausteinen vanilja-aromi. Haudutus: 95°C 2-3 min.
5€/70g (7,10€/100g)
MITHI CHAI
Ayurveda sekoitus, jossa fenkolia, anista, lakritsijuurta, kardemummaa, mustapippuria, kanelia,
inkivääriä sekä neilikkaa. Pehmeä chai, jossa pitkä, makeahko jälkimaku. Haudutus: 95°C 5-8
min.
5€/70g (7,10€/100g)
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AYURVEDA
Tämä pehmeästi pippurinen sekoitus sisältää sikurinjuurta, kanelia, porkkanaa, kardemummaa,
lakritsijuurta, pippuria ja valerianjuurta. Haudutus: 100°C 10-15 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC AYURVEDA
Lakritsainen, makea anikseen ja kaneliin vivahtava lämmittävän virkistävä tee. Inkiväärinpalat,
kanelin palat, appelsiininkuori, neilikka, pippuri, kardemumma, lakritsinjuuri ja luontainen aromi.
Haudutus: 100°C 5-8 min.
5€/70g (7,10€/100g)
YOGA TEA
Tämä ayurvedajuoma on vitalisoiva mauste- ja yrttisekoitus. Aineksina nokkonen, kaneli,
valkopippuri, inkiväärinpalat, kardemumman siemenet, neilikka ja orapihlajan lehdet. Haudutus:
10g/1L, 100°C 30 min. Siivilöi ja lisää 1 l kuumaa maitoa.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC YOGA CLASSIC
Klassinen ja pehmeä Ayurveda -sekoitus kanelista, kardemummasta, inkivääristä, lakritsijuuresta,
pippurista ja neilikasta. Haudutus: 100°C 10min.
5€/70g (7,10€/100g)
INDIAN SPICE
Kofeiiniton maustesekoitus kanelista, inkivääristä, neilikasta, kardemummasta, mustapippurista sekä
zedoary-juuresta. Haudutus: 100°C 10-20 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC INDIAN LEMON
Makean täyteläinen Ayurveda-sekoitus inkivääristä, lakritsinjuuresta, piparmintusta, matéyrtistä,
sitruunagranulaatista ja cassian luontaisesta aromista, suklaasta ja pippurista. Haudutus: 100°C
10min.
5€/70g (7,10€/100g)
CHOCO-CHILI CHAI
Napakan suklainen chai-tee, aineksinaan kaakaolastut, fenkoli, anis, lakritsinjuuri, cassia, inkivääri,
neilikka, chili, vaniljanpalat, mustapippuri, sitruunaruoho ja sitruunaverbena. Haudutus: 100°C
10min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC WINTER MASALA
Lämmittävä ja rentouttava, hieman makeanpippurinen chai-tyyppinen maustesekoitus valmistettavaksi
veteen tai maitoon. Aineksina inkivääri, cassia, lakritsijuuri, kardemumma, tähtianis, kaakaolastut ja
pippuri. Haudutus: 100°C 10min.
5€/70g (7,10€/100g)
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BALANCE (PITTA)
Rauhoittava ja tasapainottava sekoitus fenkolista, kanelista, lakritsanjuuresta, korianterista, ruusun
terälehdistä, inkivääristä ja kardemummasta. Haudutus: 100°C 5-10 min.
5€/70g (7,10€/100g)
FASTING TEA
Intensiivinen ja mausteinen, tuoksultaan kukkainen yrtti- ja maustesekoitus. Voidaan nauttia sekä
kylmänä että kuumana. Aineksina vihreä maté, basilika, ruusun terälehdet, inkivääri, sitruunaruoho,
kardemumma, mustapippuri ja kamomilla. Haudutus: 100°C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
JAVA CHAI
Pehmeän mausteinen kaakaon vivahteinen chaitee. Juotavaksi sekä maidon kanssa että ilman:
kaakaopavut, appelsiininkuori, inkivääri, Ceylonin kaneli, neilikka, lakritsijuuri, fenkoli, punapippuri ja
kardemumma. Haudutus: 100°C 12-15 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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ROOIBOS-TEET
ORGANIC ROOIBOS
Etelä-Afrikasta kotoisin oleva punapensastee on täyteläinen ja kofeiiniton terveysjuoma. Sen
sisältämät korkea C-vitamiinipitoisuus sekä arvokkaat mineraalit tekevät siitä oivallisen juoman pitkin
päivää. Tehostaa myös aineenvaihduntaa. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
VIHREÄ ROOIBOS
Vihreä rooibos omaa samat hyvät ominaisuudet kuin hapetettu punainen rooibos. Teessä on
vangitsevan raikas maku ja miellyttävä luonne. Haudutus: 97 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
EARL GREY ROOIBOS
Bergamotilla aromisoitu punapensastee. Kofeiiniton Earl Grey. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
APPELSIINIKAKTUS ROOIBOS
Rooibos, jossa lisänä appelsiinia, kaktusviikunaa, papaijan paloja ja lakritsijuurta. Hedelmäinen,
makea ja pehmeä maku. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KESÄROOIBOS
Pehmeään rooibosteehen lisätty omenan ja mansikan paloja sekä ruusun terälehtiä. Makea ja
metsämarjainen aromi. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
KEHÄKUKKAROOIBOS
Hienostuneen pehmeä-arominen rooibostee kehäkukan lehdillä sekä trooppisten hedelmien ja
raparperin aromilla. Erinomainen juoma myös jääteenä. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC VANILJAROOIBOS
Tämä pehmeä rooibostee on maustettu bourbonvaniljan paloilla sekä aavistuksella vaniljauutetta.
Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)

ORGANIC ORANGE-LEMONGRASS ROOIBOS
Raikkaan sitruksinen luomurooibos appelsiininkuorella ja sitruunaruoholla. Haudutus: 95°C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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ORGANIC SWEET STRAWBERRY
Kofeiiniton, täyteläinen ja pehmeän mansikkainen rooibostee sopii nautittavaksi päivän jokaisena
hetkenä. Haudutus: 95°C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC ROOIBOS MANGOMANSIKKA
Auringonpaahteisen mangon ja makean mansikan aromit sävyttävät tämän pehmeän ja
mineraalipitoisen punapensasjuoman; rooibos, sitruunaruoho, mangon- ja mansikanpalat sekä
kehäkukan terälehdet. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
BLOODORANGE-DRAGONFRUIT ROOIBOS
Rooibos, aloe veran paloja, appelsiininkuorta, ananasta, vadelmaa, kombuchaa, veriappelsiinilohikäärmehedelmän aromi. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS GOJI-BERRIES
Varsinainen antioksidanttipommi on tämä pehmeänraikas sekoitus Tiibetinrinteiden gojimarjaa, EteläAfrikan punapensasta, malvan herkkiä terälehtiä ja Keski-Euroopan karpaloa. Haudutus: 95 °C 46 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS PINA COLADA
Kofeiiniton ja terveellinen Etelä-Afrikan punapensastee kookoslastuilla, ananaksen ja papaijan
paloilla korinteilla ja kermaisella ananas-kookos rommiaromilla. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS PROVENCE
Viehättävän pehmeä, Välimeren rannikkoniityltä tuoksuva punapensastee; rooibos, kaakaonkuori ja
paahdettu kaakaopapu, aromi, rosmariininlehdet ja mansikanpalat. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC ROOIBOS BLUEBERRY
Kesäisen raikas ja hedelmäinen punapensastee mustikalla ja kukkasilla; rooibos, fenkoli,
honeybush, ruiskukan terälehdet ja mustikkauute. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
HERUKKAROOIBOS
Kirpeänmakea ja raikas punapensastee herukoilla ja kukkasilla: punaherukat, rooibos, mustaherukat,
seljanmarjat ja ruusun ja saflorin terälehdet. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS SWEET CHERRY
Hedelmäisen täyteläinen rooibostee kanervan kukilla, hapankirsikan paloilla ja kirsikkaisella aromilla.
Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
60

APPELSIINICHILI ROOIBOS
Punaisilla chileillä, appelsiinin lohkoilla, auringonkukan terälehdillä ja passionhedelmäuutteella
maustettu pikantti rooibos. Haudutus: 95 °C 4-6min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS AMARETTINO
Mantelin, kirsikan ja rooiboksen liitto on makuhermoja viettelevä. Rooibostee, mantelinpalat,
hapankirsikanpalat ja amarettoaromi. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS RED CHAI
Pehmeän mausteinen rooibostee jossa perinteiset chai-mausteet syventävät täyteläisyyttä; punainen
rooibos, anis, inkiväärinpalat, aromi, kardemumma, pippuri, kaneli ja neilikka. Haudutus: 95 °C
4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC ROOlBOS LEMONGINGER
Raikas ja sitruksinen, kofeiiniton rooibostee inkiväärinpaloilla, sitruunaruoholla, luontaisella aromillla
sekä sitruunan kuorella. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS VIIKUNA-GRANAATTIOMENA
Viikunan pehmeyttä ja granaattiomenan hedelmäisyyttä löytyy tämän täyteläisen rooibosteen mausta.
Lisänä myös karpaloa, granaattiomenan kukkasia ja kehäkukan terälehtiä. Haudutus: 95 °C 4-6
min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS WINTERORANGE
Makealla mantelilla, mehukkaalla appelsiinilla, mistelillä ja saflorin kukilla sekä tuoksuvalla vaniljalla
maustettu rooibostee. Haudutus: 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
ROOIBOS CHAI
Mausteinen ja kermaisen pehmeä chaityyppinen rooibos on erinomainen kylmän kauden lämmittävä
ja rentouttava juoma; rooibos, inkivääri, pippuri, aromi, lakritsijuuri, kardemumma ja
vanilijanpalaset. 95 °C 4-6 min.
5€/70g (7,10€/100g)
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KOFEIINITTOMAT TEET JA YRTTITEET
DETOX
Puhdistava ja virkistävä yrttisekoitus aineksinaan omananpalat, nokkonen, piparminttu,
appelsiininkuori, mustaherukan-ja ruiskaunokin terälehdet, papaijan ja ananaksen palat. Haudutus:
100 °C 5min.
5€/70g (7,10€/100g)
ORGANIC PINK RAIN
Luonnonmukaisesti kasvatetuista heselmistä ja yrteistä valmistettu pehmeä ja raikas teesekoitus:
omenanpaloja, sitruunaruohoa, hibiscusta ja sitruunagranulaattia, luonnonmukainen uute. Haudutus:
100 °C 5-10min.
5€/70g (7,10€/100g)
KOFEIINITON MUSTA APPELSIINITEE
Hienostunut kofeiiniton musta tee maustettuna mehukkaalla appelsiinin uutteella: kofeiiniton musta
tee, appelsiininkuori ja appelsiininkukat.
Haudutus: 95 °C 3-4min.
5€/60g (8,30€/100g)
LATE EVENING TEA, KOFEIINITON
Tämä kofeiiniton musta iltatee on sekoitus valikoiduista miedoista ja kofeiinittomista intialaisista
teelaaduista. Harmoninen ja rauhoittava teelaatu myöhäiseen iltaan. Haudutus: 95 °C 3-4min.
5€/60g (8,30€/100g)
KOFEIINITON ASSAM TEE
Tämä taidolla tuotettu intialainen musta lehtitee kultaisten kärkisilmujen kera tarjoaa mahdollisuuden
nauttia täyteläistä Assam teetä ilman kofeiinia. Voimakas, mutta pehmeän maltainen aromi, josta
löytyy aaavistus suklaisuutta. Haudutus: 95 °C 3-4 min.
5€/60g (8,30€/100g)
ORGANIC SENCHA PREMIUM KOFEIINITON
Lempeästi käsitelty, kofeiiniton ja aromaattinen vihreä tee myöhäiseen iltaan. Haudutus: 80° 2min.
5€/60g (8,30€/100g)

KOFEIINITON VIHREÄ MANSIKKATEE
Kofeiiniton vihreä lehtitee mansikan palasilla ja luonnollisella mansikkauutteella. Haudutus: 75-80°
3min.
5€/60g (8,30€/100g)
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KOFEIINITON GREEN GREY
Kofeiiniton pehmeä-arominen sencha tee mausteenaan ensiluokkainen bergamot-aromi. Haudutus:
75-80°C 3min.
5€/60g (8,30€/100g)
SLEEP WELL
Rauhoittava ja rentouttava yrttiteesekoitus, jossa aineksina rooibostee, tulsitee, melissa, sitruunaverbena, anis, fenkoli, piparmintunlehdet ja lakritsijuuri. Haudutus: 95 °C 7-8 min.
5€/70g (7,10€/100g)
THÉ RELAX
Yrttisekoitus ihanan rentouttaviin hetkiin, aineksinaan vihreä tee, melissa, limepuun kukkaset, tulsi,
appelsiininkuori, malvan- ja kehäkukan terälehdet, omena ja sitruunaverbena. Haudutus: 97 °C 610min.
5€/70g (7,10€/100g)
THÉ MIRABELLES
Luumuinen ja omenainen, makeahkon kukkainen yrttisekoitus omenanpaloista, sitruunaruohosta,
bambun ja metsämansikan lehdistä sekä malvan-ja kehäkukan terälehdistä. Haudutus: 97 °C 46min.
5€/60g (8,30€/100g)
GREEN GINGER
Herkullinen ja makeahkon täyteläinen yrttisekoitus inkivääristä, sitruunamyrtistä, rosmariinista,
omenanpaloista, mustikanlehdistä, verbenasta, appelsiininkuoresta ja lehmuksen kukkasista.
Haudutus: 97 °C 3-4 mln.
5€/70g (7,10€/100g)
SITRUUNAMELISSA LUOMU
Luomuviljelty sitruunamelissa sopii mainiosti haudutettuna esim. raastetun inkiväärin kanssa.
Haudutus: 97 °C 3-4 mln.
5€/40g (12,50€/100g)
SITRUUNARUOHO
Pehmeä ja sitruunainen yrttitee. Erinomaista sekä lämpimänä että kylmänä. Haudutus: 97 °C 10
min.
5€/50g (10€/100g)
JIAO GULAN – LOHIKÄÄRMEEN PARTA
Kiinalainen kuolemattomuuden pyhä yrtti, joka tunnetaan kiinalisessa lääketieteessä jo tuhansia
vuosia. Yrttitee rentouttaa ja rauhoittaa ja sen makua voidaan verrata ginseng-juuren
makeankitkerähköön makuun.
5€/40g (12,50€/100g)
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LUOMU LAVENTELI
Laventeli rentouttaa, alentaa verenpainetta ja laukaisee kouristuksia. Tuoreesta tai kuivatusta
kasvista tehtyä teetä voi nauttia sisäisesti rauhoittavana rohtona unettomuuteen, sydämentykytykseen
ja päänsärkyyn (väitetään, että laventelipelloilla työskentelevät ihmiset eivätkoskaan pode
päänsärkyä) sekä ruuansulatusvaivoihin. Haudutus: 100 °C 3 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC KAMOMILLA
Kamomillan kukka on kofeiiniton yrtti, jonka on todettu hoitavan muun muassa päänsärkyä, nielun
tulehdusta ja ruuansulatusvaivoja. Se myös lisää vastustuskykyä. Kamomilla rauhoittaa mieltä ja on
oivallinen juoma unettomuuteen. Haudutus: 97°C 5-10 min.
5€/50g (10€/100g)
THÉ CAMOMILLE RELAX
Rentouttava yrttiteesekoitus jossa yrtteinä kamomilla, mustaherukanlehdet, kanervan kukat,
sitruunamelissa, kehäkukan terälehdet ja piparminttu. Haudutus: 97 °C 6-10 min.
5€/60g (8,30€/100g)
CALMING TEA
Ruhoittava ja rentouttava sekoitus yrteistä ja kukkasista, joiden on todettu auttavan mm.
unettomuuteen, päänsärkyyn, hermostuneisuuteen ja masennukseen: passionkukan lehdet,
laventelinkukat, sitruunamelissa ja piparmintun lehdet.
Haudutus: 97 °C 6-10 min.
5€/60g (8,30€/100g)
HIBISCUS
Tämän raikkaan hapokkaan kukkahaudukken terveysvaikutukset ovat tunteneet niin muinaiset
egyptiläiset, eteläamerikkalaiset kuin aasialaisetkin. Sisältää runsaasti C-vitamiinia ja mineraaleja.
Alentaa myös verenpainetta. Haudutus: 97°C 5-10 min.
5€/50g (10€/100g)
LEHMUKSENKUKKATEE
Pehmeänraikas, korkealaatuinen ja hienostunut kukkaistee. Haudutus: 95 °C 3-5 min.
5€/60g (8,30€/100g)
KRYSANTEEMI
Villinä kasvavan keltaisen krysanteemin nuppuja. Viilentävä ja virkistävä perinteinen kiinalainen
terveysjuoma. Annostelu noin kuusi nuppua kuppia kohden. Haudutus: 90 °C 2-3 min.
5€/40g (12,50€/100g)
TURKKILAINEN OMENATEE
Turkkilaistyylinen omenahauduke on herkullinen niin kuumana kuin kylmänäkin. Voit kaataa kuuman
veden teen päälle ja jäähdyttää yön yli. Tarjoile esimerkiksi sitruunamehulla, sokerilla ja jääpaloilla
höystettynä. Haudutus: 100°C 8-10 min.
5€/80g (6,20€/100g)
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NANA-MINTTU LUOMU
Marokkolaisen Nana-mintun lehdet sisältävät runsaasti eteeristä, spearmint-nimisenä tunnetuksi
tullutta öljyä. Erinomainen lisä erimerkiksi Gunpowder-teehen. Haudutus: 95 °C 5-8 min.
5€/50g (10€/100g)
ORGANIC TULSI
Tulsi on intialainen pyhä kasvi, joka on sukua basilikalle. Sanskritin kielestä käännettynä Tulsi
tarkoittaa ”aivan omaa luokkaansa” tai ”verratonta” ja tämä yrttien kuningatar täyttää osuutensa
ayurvedisessa hoitomuodossa, ei ainoastaan lääke- tai terveyskasvina, vaan myös teenä. Tulsitee
on puhtaasti yrttitee, joka ei sisällä kofeiinia ja maistuu ihastuttavalta. Tämä tulsitee koostuu
rikotuista kuivatuista tulsin lehdistä. Haudutus: kukkurallinen teelusikallinen /125 ml, 100°C 5-8
min.
5€/50g (10€/100g)
HONEYBUSH
Tämä hauduke on peräisin Cap-alueelta Etelä-Afrikasta. Honeybush on kofeiiniton ja hyvin
samankaltainen kuin Rooibos. Honeybush-pensasta ei voi viljellä joten sitä on saatavilla
rajoitetusti. Maku on miellyttävä, mieto, makeahko, kevyt ja hunajainen. Haudutus: 95 °C 6-8
min.
5€/80g (6,20€/100g)
ORGANIC VERBENA
Muinaiselta alkuperältään afrikkalainen, nykyisin myös paljon Amerikassa viljelty yrtti (rautayrtti),
joka on maultaan miellyttävän limettinen. Haudutus: 97°C 6-8 min.
5€/50g (10€/100g)
ROYAL BERRIES
Makeahko, punainen ja täyteläisen marjainen sekoitus puna-ja mustaviinimarjoista, seljanmarjoista
ja mustikoista, vadelmista ja mansikoista sekä papaijan paloista ja hibiscuksen
kukkasista.Erinomainen haudutettavaksi myös kylmänä. Haudutus:100c 10 min.
5€/70g (7,10€/100g)
SUNNY GRAPEFRUIT
Aurinkoinen ja virkistävä greippinen hedelmätee nautittavana talven kylminä iltoina kuumana Cvitamiinin lähteenä ja kesällä virkistävänä jääteenä. Ainekset: omenanpalaset, ruusun terälehdet,
sitruunaruoho, appelsiininkuori, mansikanpalat ja greippiuute. Haudutus: 100 °C 10min.
5€/70g (7,10€/100g).
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