TEHUSET JAVAS

telista

I detta häfte har vi samlat alla våra lösviktsteer så att du lätt kan hitta din
favorit. För varje tekategori har vi också skrivit in bryggtips för att du ska
kunna få ut det bästa möjliga av ditt te.
I slutet hittar du ett kapitel med fakta om te, denna fantastiska dryck som
vi inte skulle kunna leva utan!

I år firar vi 90 år!
Sedan starten 1932 har vi i familjeföretaget Tehuset Java
salufört och blandat smakrika teer av högsta kvalitet. Vi är
stolta över den kunskap och tradition vår historia för med
sig. Vi hoppas att vi, tillsammans med er, får fortsätta att
skapa historia i ytterligare 90 år.
Varma hälsningar,
Tehuset Java med personal.
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Vitt te

Jubileumsteer
Vi firar 90 år. Nästan ett sekel av kunskap, kvalité och tradition. För att fira har vi tagit fram fyra jubileumsteer.

91 Sparkling Blend
Ett svart te framtaget för att hylla våra
90 år. Bubbel och vit blåklint i en festlig
kombination!
Ingredienser: svart te, naturlig arom, vit blåklint
836 Botaniska
Ett grönt blommigt och fruktigt te framtaget för att besjunga vår vackra natur.
Ingredienser: Grönt te, ananas, persika (persika,
rismjöl), naturlig arom av ananas, persika,
aprikos och vanilj, solros.

42 Nordic Earl Grey
Ett Earl Grey framtaget för att hedra vårt
skandinaviska arv. Skogsbär, tall och timjan i en nytänkande kombination.
Ingredienser: Svart te, blåbär, rosépeppar, timjan,
naturlig arom av bergamott, lingon och tallbarr.
Vinnande bidrag från Jubileumstävling
Vi bad om er hjälp med att ta fram vårt
fjärde jubileumste. Med över 700 bidrag
är vi just nu i processen att välja och utse
ett vinnande bidrag. Teet lanseras hösten
2022.

854 Pai Mu Tan

Vita teer är bland de mest
exklusiva teerna vi har att
erbjuda. Bladen har inte
oxiderats, till skillnad från andra
teer, utan istället bara torkats.
Bladen plockas från samma
planta som övriga teer, men
skördas så fort knopparna slagit
ut. Smaken på vitt te är mild,
fräsch och fruktig.
Bryggs vid ca 75°C, låt dra 3-10 min,
1 tsk/kopp.

Vitt te från Fujian-provinsen.
Teknopparna och bladen från detta
kinesiska vita te ger en rund och
mycket fyllig smak.

818 Haväng

Klassisk Earl Grey baserat på vitt te.
Ett mjukt och kvalitativt alternativ till
vanlig Earl Grey.

Ett vitt te med frisk havtorn, persika
och solrosblommor.
Vitt te, havtorn, solrosblommor, bitar av
persika, naturlig persika- och havtornsarom

851 Kinesisk Yin Zhen 1st Grade
Silver Needle
Fantastiskt vitt te, av endast knoppar,
som plockas i morgondagg och torkar
under dagen. Har fått sitt namn av
bladens distinkta färg och form.

Vitt te

853 Spirulina

Ett mjukt vitt te med fruktiga smaker
av guanbana, noni, kungljusblomma
och superalgen spirulina som är rik på
mineraler, antioxidanter och
vitaminer.
Vitt te, apelsinskal, jiao gu lan, naturlig arom,
kamomillblomma, kungsljusblomma, spirulina

819 Vit Earl Grey

Vitt te, naturlig bergamottarom

975 Vit Lundablandning

Vår alldeles egen signaturblandning
med vitt te som bas. Milda, blommiga
och friska toner.

Vitt te, naturliga aromer, citronskal, rosenblad,
björnbärsblad.
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 2-3 min, 75 ºC

Vitt te
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 3-10 min,
70 ºC

821 White Cassis

855 Mao Feng

Vitt te, svarta vinbär, röda vinbär, citronmeliss,
citrongräs, blåmalva, solros, naturlig arom

Vitt te från Anhuidistriktet. De yttersta bladknopparna tillåts att sakta bli
vitare, genom att få torka fritt utomhus. Det är stora fina blad och smaken
domineras av friska, lätta toner med
inslag av persika och blommor.

Vitt te med både svarta och röda
vinbär, mjukt blommig och fruktig.

Vitt te

* Ekologiskt odlade ingredienser

4

5

5

Gult Te
802 Kinesiskt Gult Te

Kallas gult te eftersom gult var kejsarens färg och endast fick användas
till teer av extra hög kvalitet som bara
kejsaren fick dricka. Gula teer är varsamt rostade direkt efter skörden för
att stoppa fermenteringsprocessen.
Efter rostningen förvaras det varma
teet i pappersdukar där det får torka.
Denna process upprepas flera gånger.
Gult te
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 2 min, 70 °C

Oolong

Oolong te dricks idag mycket i
Kina och Taiwan. Oolong
härstammar från kinesiskans
ord för svart drake. Namnet
sägs ha sitt ursprung i att
tebladen, som rullats till små
bollar, liknar drakar när de
vecklar ut sig i det varma vattnet. Det som gör oolong speciellt är att det bara är halvoxiderat (10-70%) och behåller därför
smak och vitaminer. Smaken är
ofta fyllig och lite söt.
Bryggs vid 80-90 °C, låt dra 2-5 min,
1 tsk/kopp. Kan bryggas flera gånger.
840 Formosa Dong Ding
Oolong

Halvoxiderat te (ca 20%). Döpt efter
berget Dong Ding i Taiwan där teet
plockas. Smaken är fruktig, frisk och
mjuk.
Oolong

843 Formosa Fine Oolong

Mustigt och fylligt te med en nötig
sötma från Taiwan. För dig som vill
ha mer smak på din oolong.
Oolong från Taiwan

842 Formosa Jade Oolong

Halvoxiderat te (ca 10-15%) med
mjuka, söta toner och en lätt karaktär
av persika och honung.
Oolong från Taiwan

845 Milky Oolong

Milky Oolong kommer från Fujian
och har en unik smak med toner av
vanilj och karamell.
Oolong, naturlig arom

844 Tie Kuan Yin

Ett kinesiskt rullat oolong. Smaken är
fyllig med syrliga övertoner och lång
eftersmak.
Oolong

Grönt te – Naturellt

Grönt te tillåts inte oxidera i
tillverkningsprocessen och har
därför en naturlig och mjuk
smak med en vegetabilisk
karaktär. Tack vare tillverkningsprocessen är grönt te fullt
av C-vitamin och antioxidanter.
Gröna teer har ofta friska,
fruktiga och fräscha toner.
Bryggs vid 70-85 °C, låt dra 2-4 min,
1 tsk/kopp. Vissa gröna teer kan
bryggas flera gånger om.
866 China Hunan Moon Palace
Ett te från provinsen Hunan av hög
kvalitet. Färgen blir silvergrön och
smaken frisk och mjuk. Ett lättare
grönt te som är perfekt för nybörjare
på grönt te.

841 Vietnam Tung Ting Oolong

Grönt te

Oolong från Vietnam

En enklare variant av sencha där man
plockar de stora, mogna bladen på
sensommaren. Det innehåller mindre
koffein och ges ofta till barn i Japan.

Oolong odlad i Lâm Dong Provinsen
i södra Vietnam. Lätt oxiderat med
mjuka, söta och blommiga toner.

826 Ekologisk Bancha

Grönt te*

118 Ekologisk Darjeeling
GFTGFOP Grön Ambootia

Ekologiskt odlat te från Darjeeling.
Mjuk och lätt i karaktären och med
lång eftersmak.

869 Gyokuro

Ett grönt te av mycket hög kvalitet.
Den smaragdgröna färgen och fylliga,
milda smaken gör det här teet till en
av våra favoriter.
Grönt te
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 30 sek,
60-70 ºC

871 Ekologisk Hojicha

Hojicha är ett av Japans vanligaste
vardagsteer och på varje hotellfrukost
finns det Roasted Japanese Green Tea.
Rostat bancha* (grönt te)

208 Ekologisk Lung Ching

Grönt te från Dragons Well i Kina.
Det är ett av Kinas mest berömda
teer. Frisk karaktär och söt eftersmak.
Grönt te*

864 Ekologisk Sencha

Kinesiskt te processat på japanskt vis.
Det har en robust algig ton och är bra
att dricka som novis på grönt te. En
riktig klassiker i tevärlden.
Grönt te*
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 2 min, 70 °C

860 Ekologisk Sencha Shizouka
Grönt te av hög kvalitet från Japan.
Buskarna täcks med skynken, innan
skörd, och utvecklar då extra mycket
klorofyll.
Grönt te*
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 30 sek,
60-70 ºC

Grönt te*

801 Ekologisk Gunpowder

En klassiker bland gröna teer. Rund,
fyllig, lite söt med en rostad karaktär
Grönt te*

* Ekologiskt odlade ingredienser
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799 Ekologisk China
Anhui Chun Mee

Ekologiskt Chun Mee har en typisk
smak för kinesiskt grönt te, en syrlig
arom med lite sötma.
Grönt te*

804 Japansk Genmaicha

En blandning av japansk bancha
och rostat ris (genmai). Även kallat
popcorn-te. Teet innehåller mindre
koffein och passar utmärkt till mat.
Grönt te, rostat ris

807 Sencha Fuji

Sencha Fuji är ett lätt ångat grönt te
odlat i området runt berget Fuji i
Japan. Smaken är mjuk med söta toner.
Grönt te från Japan
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 30 sek,
60-70 ºC.

Grönt Te – Smaksatt
836 Botaniska

Ett grönt blommigt och fruktigt te
framtaget för att besjunga vår vackra
natur.
Grönt te, ananas, persika (persika, rismjöl),
naturlig arom av ananas, persika, aprikos och
vanilj, solros

884 Buddha Sencha

Kinesiskt sencha smaksatt med hallon,
björnbär, vanilj & rosenblad. Lika gott
som det är vackert.
Grönt te, naturlig arom, björnbärsbitar, rosenknoppar, hallon

858 Ekologisk China
Jasmine Dragon Pearls

Dragon Pearls är ett grönt jasminete
rullat till kulor som vecklar ut sig i
koppen. Ett te med tusenåriga
traditioner.

Grönt jasminete*
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 2 min, 70 °C

74 China Jasmine Mandarin

Ett högklassigt jasminete från Fujian
provinsen i Kina. Len och mild smak
av jasmine.

895 Ekologisk Grön Hallon
Fairtrade

835 Grön Goji & Havtorn

Grönt te*, hallonarom, arom av röda bär,
hallon*, rosenblad*, vaniljarom.

Grönt te, gojibär, havtorn, naturlig arom

831 Ekologisk Grön Ingefära
Citron

Grönt te med ingefära och citronskal.
En frisk fläkt i tekoppen.

En grön och somrig blandning av
hallon och ros. Rättvisemärkt.

Friskt grönt te med ingefära och
citron. En riktig immunboost
tillsammans med en sked honung.

Grönt jasminete

Grönt te*, ingefära*, citrongräs*, naturlig arom
av ingefära och citron*

825 Earl Green

209 Ekologisk Grön Jasmine

En grön variant på Earl Grey.
Lättdrucket för den ovane tedrickaren
men också för dig som gillar en
klassiker med twist.
Grönt te, bergamottarom

833 Earl Green Rosé

Vår omtyckta Earl Grey Rosé i en
grön variant. Grönt te med
bergamott, rosor och vanilj.

Grönt te, rosenblad, naturlig bergamottarom,
naturlig arom

832 Ekologisk Blå Passion

Ekologiskt grönt te med smak av
blåbär och passionsfrukt dekorerat
med ros och ringblomma.
Grönt te*, rosenknoppar*, naturlig arom*,
ringblomma*

833 Ekologisk Fläder Äpple

Ekologiskt odlat grönt te med frisk
fläder och syrliga vinteräpplen.
Grönt te*, äpple*, naturlig arom*, ljung*,
citronskal*

Ekologiskt odlat grönt jasminete med
en fräsch och mjuk smak. Från Fuyan,
Kina.
Grönt te*

834 Ekologisk Mango Citrus

Ekologiskt grönt te med mango och
citrongräs. Sötsyrlig i karaktären och
underbar att brygga både som varm
och kall.
Grönt te*, citrongräs*, naturlig arom, citronskal*

889 Grön Chai

Ett kryddigt grönt te med kanel,
ingefära och kardemumma.

Grönt te, kardemumma, kanel, nejlika, ingefära,
naturlig arom

824 Grön Fredagsmys

Grönt te med frukter, bär och
blommor. Fredagsmyset är komplett.
Grönt te, morot, ananas (ananas, socker),
jordgubbe,
blåmalva, solros, naturlig arom

Grönt te med dunderbären goji och
havtorn. Öst möter väst i denna
fruktiga blandning.

617 Grön Ingefära Citron

Grönt te, bitar av ingefära, naturlig arom

877 Grön Jordgubbe & Bubbel
Ett lyxigt grönt te preparerat på
japanskt vis. Dekorerat med
jordgubbe, rosenknoppar och med
smak av bubbel.

Grönt te, jordgubbsskivor, russin, rosenknoppar,
lavendelblommor, naturlig arom

875 Grön Lundablandning

Vår egen unika Lundablandning med
grön sencha som bas är både frisk och
mjuk i smaken. Vårt mest uppskattade
te som blivit en riktig klassiker.
Grönt te, citrusskal, rosenblad, björnbärsblad,
naturlig arom

899 Grön Mareld

Kinesiskt grönt te med hallon, blåbär,
kvitten och jordgubbe.
Grönt te, blåbär, hallon, naturlig arom (blåbär,
kvitten, hallon, yoghurt)

898 Grön Rabarber Grädd

En grön variant av klassikern Rabarber Grädd toppat med rosenblad.
Grönt te, naturlig arom, rosenblad

897 Gröna Södermalm

Te med papaya, mango, ringblommor
och rosor. Grön variant på klassikern
Söderte.
Grönt te, papaya (papaya, socker) mango (mango, socker) rosenknoppar, ringblomma

* Ekologiskt odlade ingredienser
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881 Grönt och Skönt

Grönt kinesiskt te med en frisk
smaksättning av citrus och smultron.

Grönt te, naturlig arom, citrongräs, hallonbitar,
safflor

847 Japan Lime

Ett friskt grönt te smaksatt med apelsinskal, citronskal, kamomill och lime.
Sencha, apelsinskal, citronskal, kamomill,
limearom

827 Japansk Yuzu

Japansk sencha smaksatt med Yuzu,
en citrusfrukt vars smak påminner
om en kombination av mandarin och
grapefrukt.
Grönt te från Japan, naturlig yuzuarom

888 Japanskt Grön Körsbär

Sencha med fyllig smak av körsbär.
Grönt te, naturlig arom

820 Kinesiskt Sencha Lime

Storbladigt grönt te odlat i Kina med
frisk och syrlig smak av lime.
Grönt te, citronskal, björnbärsblad, naturlig
arom

879 Kiss Me Kate

En frisk och pepprig blandning av
jordgubbar, bourbonvanilj och
peppar.

Grönt te, vitpeppar, jordgubbsbitar, vaniljstång,
naturlig arom

892 Kustfägring

Ett grönt te smaksatt med havtorn,
jordgubbe och yoghurt.

Grönt te, havtornsmüsli, naturlig arom (havtorn,
jordgubbe, yoghurt)

10

883 Lidingöblandning

Ett mjukt te med cantaloupe-melon
och citrongräs. En absolut favorit i vår
butik på Lidingö.
Grönt te, melon (melon, socker, citronsyra, kalciumklorid) citrongräs, jordgubbsblad, blå malva,
naturlig arom

893 Lisa & Viktor

En frisk blandning med smak av
päron, ingefära och citron. Lika god
varm- som kallbryggd.

Grönt te, ingefära, äpple, citrongräs, naturlig arom

870 Miss Saigon

Kinesiskt grönt te med smak av exotiska frukter, morotsbitar och vanilj.
Grönt te, morotsbitar, naturlig arom

887 Moroccan Mint

Grönt te blandat med pepparmynta.
Både friskt och fräscht.
Grönt te, marockansk mynta

837 Nogh Dhen

Grönt te med tropiska friska toner
och ett pepprigt avslut.

Grönt te, citrongräs, ananasbitar (ananas, socker),
apelsinskal, rosépeppar, kokos, svartpeppar,
naturlig arom

839 Safari

Ett grönt te med blommig fruktighet.
Smak av papaya, ananas och
passionsfrukt.
Grönt te, papayabitar (papaya, socker, citronsyra), naturlig arom, ringblomma, blå malva

890 Grön Universitetsblandning

Ett runt, fruktigt grönt te med papaya,
apelsin, jasmine, ros och solros.
Grönt te, grönt jasminete, kinesiskt roste, papaya
(papaya, socker), apelsinskal, solros, ros, jasmineblommor

Svart Te – Naturellt

16 Samovar Te

Svart te, vilket är det vi dricker
mest av i västvärlden, kal�las i Asien för rött te. Detta på
grund av den röda färgen som
teet får efter bryggning. Tebladen är från början gröna, men
efter skörden så oxideras de. I
samband med detta blir bladen
mörkare och mindre känsliga
för transport. Svart te passar bra
ihop med naturliga smakförstärkare som honung, ingefära
och citron. För en mjukare, rundare smak, tillsätt mjölk. FOP
och FBOP är förkortningar på
gradering av te. Du kan läsa
mer om dessa på s. 27.
Bryggs vid 95-98 °C, låt dra 3-5 min,
1 tsk/kopp.

Ett svart te där karaktären är mjuk
och fyllig med en lätt sötma. Ett
Samovar-te som passar att brygga upp
till 10 minuter.

89 English Breakfast

Storbladigt, medelstarkt i färg men lite
mildare i smaken.

En klassisk blandning av afrikanskt te,
indiskt te och Ceylon.
Svart te

650 Irish Breakfast

En lite kraftigare blandning än English Breakfast baserad på Assam.
Svart te

30 Morning

En blandning av indiskt te och Ceylon. Innehåller mycket knoppar och
ger en underbart vacker ljus kopp.
Svart te

Svart te

204 PG Tips

Ett småbladigt, mycket engelskt
frukostte. Mer brittiskt än så här blir
det inte.
Svart te

35 Special 1

En blandning av Ceylon och Darjeeling som ger ett utmärkt frukostte.
Svart te

Ceylon
2 Ceylon FBOP

Ett småbladigt kraftigt te som är
lämpligt att servera med mjölk.
Svart te

1 Ceylon FOP
Svart te

73 Highgrown
Ceylon Pekoe UVA

Ett småbladigt och högväxt Ceylon
med mjuk sötma och rund avslutning.
Svart te

102 Koffeinfritt Ceylon

Ett mellankraftigt Ceylon utan
koffein. Passar därför bra att dricka på
kvällen.
Koffeinfritt svart te

11

Indien
3 Assam FOP

Ett lågvuxet Assam med fina, unga
blad och en hel del knoppar som ger
en gyllene kopp.
Svart te

61 Assam Golden FBOP

Ett kraftigt Assam med fler knoppar
än vår vanliga Assam FOP, koppen
blir gyllenbrun och karaktären är
kraftig. Finfördelad tesort.
Svart te

107 Assam Namdang

Ett mustigt och kraftigt Assam i äkta
brittisk stil. Teet passar bra att servera
med mjölk. En CTC-variant.
Svart te

109 Darjeeling First Flush
TGFOP

Exklusivt Darjeeling där endast
bladen från den första plockningen på
året använts.
Svart te

848 Darjeeling FTGFOP
Kaley Valley

Ett second flush med djupa karaktärer
och en otrolig eftersmak. Tonerna går
mot riktigt färsk choklad och rivet
citronskal.
Svart te

111 Darjeeling Marybong

Ett lysande exempel på ett
höstskördat Darjeeling där koppen är
rundare, fylligare och nötigare än en
vårskördad Darjeeling.
Svart te

106 Ekologisk Assam

Ett ekologiskt odlat Assam från
plantagen Tangalibam i Assam.
Svart te*

216 Ekologisk Darjeeling FOP
Ett mjukt friskt te från distriktet
Darjeeling i Indien
Svart te*

4 India Finest Blend

En högklassig teblandning från
Indiens olika breddgrader, mild men
ändå distinkt smak.
Svart te

10 Keemun FOP

Utmärkt frukostte med fylliga
lädertoner. Vårt Keemun kommer
från Anhuiprovinsen.
Svart te

11 Lapsang Souchong

Originalet bland rökta teer är Lapsang
Souchong. Ett kraftigt te med fyllig
och rökig smak.
Svart te

12 Yunnan FOP

Ett lätt, milt te som samtidigt är
mycket smakrikt och fylligt.
Svart te

Kenya
14 African Golden

Kvalitetste från Kenya med fin,
naturlig tesmak.
Svart te

123 Kenya

Om man dricker te som en äkta britt
så är detta kraftiga te ett måste i
teskåpet.

Pu Erh
116 Ekologiskt King Of Pu Erh
Ett lagrat svart te med fyllig smak,
odlat i den kinesiska provinsen
Yunnan. Den komplexa fermenteringsprocessen gör att teet kan
bryggas väldigt hett.
Svart te*

Svart te

Svart Te – Smaksatt

Kina

17 Apelsin

672 Ekologisk Keemun

Ekologisk Keemun från Anhuiprovinsen i Kina. Utmärkt frukostte med
kryddiga och söta undertoner, med en
hint av rökighet.
Svart te*

115 Ekologisk Yunnan

Ett ekologiskt, mustigt och naturellt
svart te från provinsen Yunnan i Kina.
Svart te*

Svart te smaksatt med apelsin och
dekorerad med torkade apelsinskal.
Svart te, naturligapelsin arom, apelsinskal

18 Aprikos

Svart te med den mjukt söta smaken
av mogna aprikoser samt blomblad
från ringblommor.
Svart te, naturlig arom, ringblomma

20 Citron

Svart te smaksatt med citron och
dekorerat med torkade citronskal.

21 Grapefrukt

Svart te med härlig grapefruktbeska
och friska syrliga eftertoner.
Svart te, citronskal, naturlig arom

22 Jordgubbe

Svart te med smak av jordgubbe och
dekorerat torkade jordgubbsblad.
Svart te, naturlig arom, jordgubbsblad,
björnbärsblad

54 Kanel

Svart kinesiskt te smaksatt och
dekorerat med hackad kanelstång.
Svart te, kanel, naturlig arom

627 Kvitten

Svart te med smak av kvittenäpplen,
krämigt sötsyrligt.
Svart te, apelsinskal, apelsinblomma, naturlig
arom

39 Mango

Svart te med fyllig smak av mango.
Svart te, mangobitar (mango, socker),
ananasbitar (ananas, socker), solrosblommor

29 Rom

Svart te smaksatt med mörk rom.
Fyllig, krämig och mustig.
Svart te, kakaoböna, naturlig arom

91 Sparkling Blend

Ett svart te framtaget för att hylla
våra 90 år. Bubbel och vit blåklint i en
festlig kombination!
Svart te, naturlig arom, vit blåklint

85 Svartvinbär

Svart te med klassisk smak av
svarta vinbär.

Svart te, naturlig arom, svarta vinbär,
björnbärsblad

Svart te, citronskal, naturlig arom
* Ekologiskt odlade ingredienser
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* Ekologiskt odlade ingredienser
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32 Vanilj

Svart kinesiskt te smaksatt med fyllig
vanilj.
Svart te, naturlig arom

33 Äpple

Svart te med frisk äppelsmak
dekorerat med torkade äppelbitar.
Svart te, äpple, naturlig arom

71 Andre Kåppen

Påtår på gotländskt vis. Ett svart te
med inslag av fläder och jordgubbe.

Svart te, jordgubbsbitar, fläderblom, kanelstång,
tagetes, malva, pion, naturlig arom, bergamott

87 Baltazar’s

En krämig blandning med aprikos,
gräddvanilj och bergamott.

Svart te, naturlig arom, naturlig bergamottarom,
ringblomma

602 Bombay Chai

En rund blandning av svart och grönt
te med de klassiska chaikryddorna:
kanel, kardemumma, kryddnejlika och
svartpeppar.
Svart te, grönt te, kanel, ingefära, kryddnejlika,
peppar, kardemumma, naturlig arom

49 Bora Bora

En härlig, frisk fruktblandning med
smak av passionsfrukt, guava och
ananas.
Svart te, malva, pion, naturlig arom

622 Bär & Bubbel

Frisk blandning med bubbel,
jordgubbe och blåklint.

Svart te, naturlig arom, bärblad (björnbärsblad,
svartvinbärsblad), jordgubbsbitar, blåklintsblomblad

625 Choklad, Chili & Äpple

52 Farbror August

Svart te, äppelbitar, kardemumma, rosépeppar,
chili, naturlig arom

Svart te, citronskal, papaya (papaya, socker),
ananas (ananas, socker) naturlig arom

Svart te smaksatt med chokladbitar,
chili och äpple. Perfekt när sötsuget
smyger sig på.

605 Ekologisk Chai

Ett ekologiskt svart te från Indien
med de klassiska chaikryddorna. Lite
mjukare men ändå fylligt.

Svart te*, kanel, kardemumma*, ingefärsbitar*,
svartpeppar*, naturlig arom*

652 Ekologisk Mango Persika
Ekologiskt svart te med mango,
persika och morotsbitar. Underbart
fruktigt och mjukt, prova gärna att
brygga det som iste på sommaren.
Svart te, morot, arom, citronskal

43 Ekologisk
Solskensblandning

Ekologiskt svart te med smak av
apelsin, citron, grapefrukt och lime.
En riktigt frisk fläkt.
Svart te*, apelsinskal*, citronskal*, naturlig
arom av apelsin, citron, grapefrukt & lime*,
naturlig arom*.

215 Ekologisk Skogsfröjd

Underbart ekologiskt odlat svart te
med skogens alla bär.
Svart te*, naturlig arom*, hallon*, blåbär*,
jordgubbe*

670 Ekologiskt &
Fairtrade Cream Peach

Svart te med persika och gräddvanilj,
toppat med apelsin. Rättvisemärkt.

41 Fikablandning

En riktigt härlig blandning av
kardemumma, vanilj och mandel. Som
fika i flytande form!
Svart te, MANDEL, kardemumma, naturlig
arom

26 Fredagsmys

En härligt fruktig blandning att njuta
av närsomhelst. Testa att kallbrygga
på sommaren för en svalkande drink.
Svart te, morot, ananas (ananas, socker), jordgubbe, blåmalva, solros, naturlig arom

68 Gotländsk Gute

Direkt från gutarnas ö, ett te med anis
och citrus.
Svart te, citronskal, solrosblommor, vaniljstång,
anisarom, citron, aprikos, vanilj

125 Grandios Blandning

Blommig och frisk blandning gjord
för Grand Hotell i Lund. Kallas också
Östermalmsblandningen.
Svart te, rosenblad, hibiskusblomma,
ringblomma, solros, arom

40 Höstglöd

En höstig blandning av tranbär, fläder
och mild grädde. Dekorerat med
blåklint och safflor.
Svart te, naturlig arom, safflor, blåklint

606 Höstskimmer

Svart te med smak av rabarber, päron
och grenadin. Frisk och söt samtidigt.
Svart te, äpple, ros, naturlig arom

51 Irish Cream

Svart te, bitar av kakaoböna, riklig
smak av choklad, vanilj och grädde.
Som en godispåse i koppen.
Svart te, kakaobönor, naturlig arom

78 Kalkstensdrömmar

Svart kinesiskt te, smaksatt med ros
och undertoner av rabarber.
Svart te, rosenblad, naturliga aromer

47 Karamellen

Ett härligt sött, godisaktigt svart te
med fudgebitar.

Svart te, fudgebitar (socker, kondenserad
MJÖLK, glykossirap, palmolja*, smörolja, naturlig arom), naturlig arom *(RSPO certifierad
palmolja)

80 Kärlekste

Ett riktigt sött te med jordgubbsbitar,
jordgubbsblad och sockerhjärtan.
Svart te, jordgubbsbitar, jordgubbsblad, sockerhjärtan (socker, rismjöl, växtbaserade oljor
och fetter (rapsolja (härdat)), potatisstärkelse,
färgämne: E120, E160a, arom).

75 Lundablandning

Vår egen unika teblandning. Med sina
milda, blommiga och friska toner
är det vårt mest uppskattade te som
blivit en riktig klassiker.
Svart te, citrusskal, rosenblad, björnbärsblad,
naturlig arom

Svart te*, naturliga aromer (persikoarom, gräddkaramellarom, kvittenarom), apelsinskal*,
apelsinblommor*, torkade persikobitar*
* Ekologiskt odlade ingredienser
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Svart te med härlig smak av Söderhavet. Kokos och exotiska frukter ger
en spännande kombination!

* Ekologiskt odlade ingredienser
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82 Lyckliga Stunder

Svart kinesiskt te smaksatt med
kvitten, persika och apelsin i en frisk
blandning.

Svart te, naturlig arom, apelsinblomma, apelsinskal

84 Mambo Jambo

En riktigt fruktig blandning. Smaksatt
med papaya, aprikos, vinbär, hallon
och persika.

Svart te, papaya (papaya, socker), aprikos
(aprikos, socker), naturlig arom, solros, blåklint,
röda vinbär, hallon

99 Mammas Mirakel

Svart kinesiskt te med smak av syrén,
grädde och kvitten. Dekorerat med
solrosblommor och safflor.
Svart te, naturlig arom, solros, safflor

603 Masala Chai

Svart te smaksatt med kardemumma,
ingefära, kanel och nejlika. En lite
vassare Chai med mycket styrka.

Svart te, kardemumma, kanel, ingefära, nejlika,
svartpeppar

610 Mormors Magiska

En riktig bärbomb med nypon, hallon
och goji. Dekorerat med hibiskus och
blandat med svart te.
Svart te, nyponskal, hibiskusblommor, arom,
hallonbitar, gojibär, guaranafrö, havtornsbär,
naturlig arom, (granatäppeljuice), blåklintsblad

612 Mors Lille Olle

Svart te från Ceylon och Kina som
är smaksatt med blåbär, tranbär och
grädde.
Svart te, tranbär, blåbär, naturlig arom

27 Munkte

Svart kinesiskt te blandat med rom
och kryddte.

Svart te, apelsinskal, nejlika, apelsinblomma,
kakaoböna, naturlig arom

86 Oriental Evening

Svart kinesiskt te smaksatt med
kardemumma och kanel i en kryddig
blandning.

Svart te, citrusskal, kardemummafrön, hibiskusblommor, naturlig arom

83 Rabarber Grädd

Svart te med frisk smak av rabarber
och en krämig smak av gräddvanilj.
Svart te, naturlig arom

60 Semester

Ett svart te från Kina smaksatt med
smultron, citrus och hallon.

Svart te, naturlig arom, citrongräs, hallonbitar

19 Lakritste

Svart te med lakritsrot och vanilj för
den godissugne.

Svart te, lakritsrot, lakritspulver, naturlig arom

608 Söder Om Ven

Svart te smaksatt med rosenknoppar,
apelsinskal, ringblommor och safflor.

Svart te, naturlig arom, safflor, ros, apelsinskal,
ringblomma

53 Söderte

Te smaksatt med apelsinskal, rosenblad, ringblommor, blåklint och vanilj.
En riktigt klassisk blandning.
Svart te, citronskal, naturlig arom, rosenblad,
ringblomma, vanilj, blåklint

645 Trollskogen

Svart te med vinbär, hallon och blåbär. Allt man kan hitta i trollskogen.
Svart te, naturlig arom, svartvinbärsblad,
blåklint, hallonbitar

91 Universitetsblandning

En rund och fruktig blandning av
svart och grönt te med apelsin,
papaya, jasmine, ros och solros!

Svart te, grönt jasminete, kinesiskt roste, papaya
(papaya, socker), apelsinskal, solros, ros, jasminblommor

644 Vasastadsblandning

Svart te med frisk rabarber och mjukt
blommiga toner.
Svart te, blåklint, bergamott, naturlig arom

651 Viktors Special

En blandning av grönt och svart te
med bergamott, jasmin och rökig
Lapsang Souchong.

Svart te, grönt jasminete, jasmineblommor, rosenblad, bergamott

44 Vintersaga

Detta svarta kinesiska te är smaksatt
med citrusfrukter, kanel, äpple och
mandel.
Svart te, MANDEL, äpple, kanel, naturlig
arom, ingefära

Earl Grey
646 Afternoon Tea Blend

Vår egen Afternoon Tea Blend,
perfekt till eftermiddagskoppen.
Trädgårdsblommig och välbalanserad
med Earl Grey som bas.
Svart te, bergamottarom, solros, blåklint,
rosenblad

31 Agathas Cream Tea

Ett klassiskt Earl Grey med en hint av
jordgubbe och vanilj.
Svart te, naturlig bergamottarom, naturlig vaniljarom, jordgubbsbitar.

507 Danskt Earl Grey

Earl Grey smaksatt med kvittenäpplen
och apelsin. Krämig och fruktig
variant inspirerad av landet i söder.
Svart te, apelsinblomma, apelsinskal, naturlig
bergamottarom, naturlig arom

5 Earl Grey

Teernas mest klassiska blandning.
Svart kinesiskt te smaksatt med
bergamott.
Svart te, naturlig bergamottarom

69 Earl Grey Blå Blom

Earl Grey te med blå hibiskus.

Svart te, bergamottarom, naturlig arom

24 Vårkänsla

13 Earl Grey Cream

Svart te, papaya (papaya, socker) naturlig arom,
kokos, mango (mango, socker) hallon

Svart te, naturlig bergamottarom, naturlig
vaniljarom

Svart te med smak av papaya, mango
och kokos i en vårig blandning.

En krämig Earl Grey smaksatt med
gräddvanilj.

59 Earl Grey Deluxe

Ett förstklassigt kinesiskt te smaksatt
med bergamott.
Svart te, naturlig bergamottarom
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501 Earl Grey Imperial

Earl Grey Imperial är vår finaste Earl
Grey blandning med kallpressad
bergamottolja från Sicilien och
citronskal.
Svart te, citronskal, bergamottolja från Sicilien,
Italien

607 Ekologiskt Earl Grey

37 Special 3 (Smokey Earl Grey)

Svart te*, bergamottarom

Svart te, naturlig arom

Ekologiskt odlat svart te med fyllig
bergamott.

96 French Earl Grey

502 Earl Grey Jasmine

Ett riktigt blommigt te smaksatt med
bergamott, hibiskus, solros, malva och
rosenblad.

Svart te, grönt jasminete, naturlig bergamottarom

98 Koffeinfritt Earl Grey

Även kallad Persisk Earl Grey. Svart te
smaksatt med bergamott blandat med
grönt jasminete.

79 Earl Grey no. 2

Ett Earl Grey med kraftigare
bergamott vilket ger en starkare smak
av Earl Grey.
Svart te, naturlig arom

64 Earl Grey Orange Blossom

Vårt Jubileumste 2017. Bergamottolja
och apelsinblom i en mjuk mix.
Svart te, bergamottolja, apelsinblommor, arom

504 Earl Grey Provence

Dröm dig bort till franska lavendelfält
med en kopp Earl Grey Provence.
Svart te, lavendel, naturlig bergamottarom

636 Earl Grey Rosé

En av våra favoritblandningar med en
bas av Earl Grey, toppat med citron,
bourbonvanilj och rosenblad.
Svart te, rosenblad, naturlig bergamottarom,
naturlig arom

206 Ekologisk Earl Grey Special
Ekologiskt odlat svart te med
bergamottolja och blåklint.

Ekologiskt svart te*, blåklint*, bergamottolja*

Svart te, naturlig arom, hibiskusblommor, solros,
ros, malva

Ett svart te utan koffein, smaksatt
med frisk bergamott. Perfekt för den
som vill ta en klassisk kopp på kvällen.
Koffeinfritt svart te, naturlig bergamottarom

34 Lady Grey

Svart kinesiskt te smaksatt med
bergamottolja och citronskal, för en
syrligare Earl Grey.

Svart te, citronskal, bergamottolja, naturlig arom

42 Nordic Earl Grey

Ett Earl Grey framtaget för att hedra
vårt skandinaviska arv. Skogsbär, tall och
timjan i en nytänkande kombination.
Svart te, blåbär, rosépeppar, timjan, naturlig
arom av bergamott, lingon och tallbarr.

58 Russian Earl Grey

Earl Grey smaksatt med apelsin,
Lapsang och en touch av vanilj.
Svart te, apelsinskal, arom

62 Skånsk Earl Grey

Earl Grey smaksatt med fläder och
havtorn. Toner av den skånska slätten.

Svart te, havtorn, naturlig bergamottarom, naturlig arom

Earl Grey blandat med Lapsang
Souchong i en rökig blandning.

503 Top Earl Grey
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Ekologiskt odlad kamomill. Dricks
med fördel på kvällen för att lugna
kropp och själ.
Kamomillblommor*

En av våra bästa Earl Grey blandningar. Toppkvalitet på både blad och
bergamott, fyllig och ren smak.

323 Ekologisk Pepparmynta

601 Von Gerbers no.1

320 Ekologisk Yerba Mate

Svart te, naturlig bergamottarom

En väl avvägd komposition av mild
fruktighet, toner av bergamott och
mjuk vanilj.

Svart te, naturlig arom, hibiskusblommor, solros,
ros, malva

Örtte

Örtte både smakar och gör gott.
De innehåller inget te utan är
istället blandningar av torkade
frukter, örter, kryddor eller bär.
Många örtteer sägs rensa, bygga upp eller stärka immunförsvaret. De flesta örtblandningar
är koffeinfria
Bryggs vid 95-98 °C, minst 5 min,
1 tsk/kopp.
326 Cool Mint

En frisk fläkt i tehyllan. Frisk mynta
med lakrits och äpple.

Lakritsrot, äppelbitar, pepparmynta, citrongräs

324 Ekologisk Harmoni

Ekologiskt odlad örtblandning
bestående av fänkål, anis, kumminfrön
och nässelblad.
Anisfrön*, kumminfrön*, fänkålsfrön*,
nässlor*

* Ekologiskt odlade ingredienser

322 Ekologisk Kamomill

Torkade blad av ekologisk
pepparmynta.
Torkad pepparmynta*

Ekologiskt odlat örtte från
Sydamerika med hög koffeinhalt.
Yerba mate*

317 Fruktbomb

En örtblandning för den som älskar
frukt. Lika god varm som kall.

Äpple, hibiskus, nypon, ananas, mango, solros,
ringblomma

310 Gurkmeja Power

Kryddigt och fylligt med sötsyrliga
toner. En riktig dunderblandning som
sägs stärka immunförsvaret.
Ingefära, kokosflingor, citrongräs, äppelbitar,
gurkmeja, lakritsrot, rosé- & svartpeppar

311 Hälsote

Kryddblandning med fylligt kryddig
smak av bl.a. kanel, kardemumma och
fänkål.
Kanel, nejlika, kardemumma, enbär, lakritsrot,
apelsinskal, ingefära, fänkålsfrön, svartpeppar

303 Lugn & Ro

Ett rogivande örtte med en smakfull
blandning av kamomill, nypon, apelsin
och mynta.
Apelsinblom, nypon, kamomill, hibiskus,
citrongräs, citronskal, apelsinskal, grönmynta,
pepparmynta, naturlig arom

* Ekologiskt odlade ingredienser
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352 Rabarberdröm

318 Yerba Mate Exotic

213 Ekologisk Rooibos Vanilj

336 Rooibos Festival

Äppelbitar, kamomill, apelsinskal, rabarberbitar, rosa blåklint, naturlig arom

Yerba Mate (Brasilien), solros, blåmalva,
naturlig arom

Rooibos*, solros*, ringblomma*

Rooibos, mango, honung, naturlig arom, safflor,
rabarber

Ett naturligt koffeinfritt örtte som för
tankarna till nybakad rabarberpaj.

315 Sleepy Time

Blommig och frisk örtblandning,
perfekt på kvällen.

Lakritsrot, nypon, ringblomma, pepparmynta,
jordgubbsblad, verbena, kamomill, ros, grönmynta, silverlind

304 Sommargott

Ett örtte av torkade frukter, äpple,
nypon, jordgubbe och malva.

Hibiskus, nyponskal, äpple, apelsinskal, naturlig arom, jordgubbsbitar

305 Sov Gott Valeriana

Te med valeriana, humle och frisk
pepparmynta.
Valeriana, humle, pepparmynta

306 Tulsite

Ett indiskt örtte baserat på
basilika-släktingen Tulsi.

Tulsibasilika, äpple, rooibos, ingefära, rosépeppar,
kardemumma, kanel, apelsinskal, naturlig arom

309 Yerba Mate

Ett uppiggande koffeinhaltigt örtte
som dricks mycket i Sydamerika,
avnjut gärna med Bombilla och
Kalebass.
Yerba Mate (Brasilien)

307 Yerba Mate Chai

Uppiggande Yerba Mate med
kardemumma, ingefära, kryddnejlika
och kanel.

Yerba Mate, rooibos, kryddnejlika, kardemumma, ingefära, kanel, naturlig arom

Yerba Mate toppad med söt mango,
blommig solros och blå malva.

308 Yogi

En riktigt kryddig blandning för att
göra egen Chai.

Kanel, kardemumma, ingefära, nejlika, svartpeppar

Rooibos

Rooibos är egentligen inte ett
te, trots att det ofta benämns
så, utan ett naturligt koffeinfritt
örtte från busken Aspalathus
Linearis som odlas i Sydafrika.
Teet har en orangeröd färg och
en söt, mild smak med toner av
nypon. Till skillnad från svart te
blir rooibos inte beskt vid
längre bryggning utan blir tvärt
om ofta som godast om det från
dra några minuter extra.
Bryggs vid 95-98 °C, låt dra 3-5 min,
1 tsk/kopp.
390 Ekologisk Rooibos Naturell
Ekologiskt odlad, naturell rooibos.
Rooibos*

212 Ekologisk Rooibos Syrlig
Ingefära

Ekologiskt odlad rooibos med ingefära och citron. En sötsyrlig blandning!

338 Rooibos Bubbel

Rooibos med bubbel och jordgubb
dekorerad med vit blåklint.
Rooibos, Naturlig Arom, Blåklint

334 Rooibos Capetown

Ett rooibos smaksatt med mango och
passionsfrukt.
Rooibos, arom, hibiskusblommor, rosblomsblad,
ringblomsblad, blåklintsblomblad

335 Rooibos Chai

Kanel, kardemumma, ingefära,
rosépeppar är kryddorna som ger
detta Chai dess kryddiga och varma
karaktär.

Rooibos, kanel, ingefära, naturlig arom, rosépeppar, kardemumma

350 Rooibos Choklad,
Chili & Äpple

Rooibos smaksatt med chili, äpple och
choklad. Perfekt när man vill stilla
sötsuget.
Rooibos, äppelbitar, chokladnibs (socker,
kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel:
SOJALECITIN), rosépeppar, kardemumma,
chili, solros, naturlig arom

337 Rooibos Earl Grey

Rooibos med bergamott. Ett bra
alternativ för dig som vill dricka en
klassisk teblandning på kvällen.
Rooibos, naturlig bergamottarom

Rooibos*, ingefära*, citrongräs* citronskal*,
naturlig arom*

* Ekologiskt odlade ingredienser
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Ekologiskt odlad rooibos med vanilj
dekorerat med ringblomma.

Rooibos i en härlig blandning av
rabarber, honung, mango och vinbär.

341 Rooibos Kaktus Apelsin

Rooibos med kaktusfikon, apelsin,
lakritsrot och papaya. En riktigt
fruktig och syrlig blandning som
passar lika bra varm som kall.

Rooibos, papaya (papaya, socker) lakritsrot,
naturlig arom

330 Rooibos Kvitten

Rooibos med sötsyrliga kvittenäpplen
och mjuk vanilj. Underbar till
kvällsfikat.
Rooibos, päron, naturlig arom, ringblomma,
vanilj

361 RooibosLakrits

Rooibos med lakritsrot och vanilj, ett
måste för lakritsälskaren.

Rooibos, lakritsrot, lakritspulver, naturlig arom

375 Rooibos Lundablandning

Vår alldeles egen signaturblandning
med koffeinfri rooibos. Njut av
Lundablandning både morgon,
middag och kväll.

Rooibos, citrusskal, rosenblad, björnbärsblad,
naturlig arom

362 Rooibos Mango
Passionsfrukt

Fruktig blandning dekorerad med
bitar av persika, solros- och
blåklintsblad. Lika god varm som kall.
Rooibos, frystorkad persika, solros, blåklint,
naturlig arom

* Ekologiskt odlade ingredienser
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359 Rooibos Rabarber Grädd

En krämig söt blandning av rabarber
och vanilj. Som att dricka rabarberpaj.
Rooibos, solros, blåklint, jordgubbsbitar, rabarberbitar, naturlig arom, vanilj

370 Rooibos Smultron Fläder
Rooibos med sötsyrliga toner av
smultron, lime och fläder.

Rooibos, limebitar, jordgubbsbitar, naturlig arom,
vitklint

346 Rooibos Syrliga Ginger

En sötsyrlig blandning av citrongräs,
ingefära, mynta och peppar.
Rooibos, lakritsrot, ingefära, citrongräs,
citronskal, mynta, naturlig arom, svartpeppar,
ringblomma

333 Rooibos Trädgårdsbär

En riktig bärbomb av fläderbär,
tranbär och svarta vinbär blandat med
rooibos.
Rooibos, fläderbär, svarta vinbär, blåklint,
tranbär, naturlig arom

349 Rooibos Yoghurt Citron

Rooibos med smak av yoghurt,
citrongräs och ringblommor. Nästan
som att dricka en citronmarängpaj.
Rooibos, arom, ringblomsblad, citrongräs

Kusmi

933 Ekologisk Be Cool (Ö)

Kusmi Grundades på 1800-talet
i St Petersburg. Där blev det
berömt för sina teblandningar
till Tsaren. Idag ligger huvudkontoret i Paris och Kusmi
räknas som ett av de finare mer
exklusiva varumärkena, vad
gäller te. Det finns en mängd
olika innovativa teblandningar,
exklusiva för Kusmi. Du kan
köpa teet på lösvikt eller i de
vackra, färgglada burkarna som
blivit Kusmis signum.
(S) - Svart te
(G) - Grönt te
(V) - Vitt te
(Ö) - Örtte

En koffeinfri blandning med nypon,
äpple, pepparmynta, anisfrö och
lakritsrot.

911 Decaffinated Earl Grey (S)

910 Ekologisk Earl Grey (S)

Kusmis koffeinfria Earl Grey med
citrusfrukter.

Svart te, naturlig arom (bergamott, citrusfrukter)

904 Ekologisk Anastasia (S)

En favorit bland kusmiblandningarna.
Ceylon och kinesiskt te med fräscha
toner av bergamott, citron och lime,
toppat med mjuk apelsinblom.

Svart te*, bergamott-, citron- och limeolja, naturlig arom (apelsinblom)

932 Ekologisk BB Detox (G)

En blandning av det sydamerikanska
örtteet Mate, grönt kinesiskt te,
rooibos, maskros och grapefrukt.

Grönt te*, yerba mate*, rooibos*, nypon*, fänkål*, mynta*, guaranafrön*, maskros, naturlig
arom
* Ekologiskt odlade ingredienser
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Pepparmynta*, verbena*, äpple*, nypon*,
lakritsrot*, anis*

909 Ekologisk Four Red Fruits
(S)

Ett kinesiskt svart te, sprängfyllt med
bäriga toner.
Svart te*, naturlig arom (körsbär, jordgubbe,
hallon, röda vinbär)

907 Ekologisk Bouquet of
Flowers (S)

924 Ekologisk Grön Ginger
Lemon (G)

Svart te*, eteriska oljor av bergamott, citron,
lime, apelsin, mandarin och ylang-ylang.

Grönt te*, naturlig arom (ingefära, citron)

Kinesiskt, indiskt och Ceylon
blandat med smaker av citron,
bergamottolja och friska blommor.

930 Ekologisk Detox (G)

En uppiggande och syrlig blandning
av det sydamerikanska örtteet Mate,
grönt kinesiskt te och smaksatt med
citrongräs.
Yerba Mate*, grönt te*, citrongräs*, nypon*
naturlig arom

Kusmis variant av ett klassiskt Earl
Grey, Congou och Yunnan blandat
med bergamottolja av bästa kvalitet.
Svart te*, bergamottolja

912 Ekologisk Earl Grey Intense
(S)
Ekologisk Earl Grey utöver det vanliga. Förstklassig bergamottolja och
friskt citronskal med svart te i basen.
Svart te*, citronskal*, bergamottolja

913 Ekologisk Earl Grey Polish
Blend (S)

En underbar blandning av kinesiskt te
och Ceylon med en naturlig arom av
bergamott, citron och lime.

Ett friskt grönt te med välgörande
ingefära och citron. Fylligt men lätt på
samma gång.

929 Ekologisk Imperial Lable
(S)
En exklusiv blandning på grönt te
med lakritsrot, apelsin, vanilj och
kanel, toppat med havtorn.

Grönt te*, lakritsrot*, ingefära*, kardemumma*, apelsinolja, apelsinskal*, anisfrön*,
havtorn*, kanel*, naturlig arom

903 Ekologisk Kashmir Tchai
(S)

Kryddat te efter Kusmis originalrecept med kardemumma, ingefära,
anis, kanel, nejlika och lagerblad.

Svart te*, kryddor* (kardemumma*, kanel*,
ingefära*, anis*, lagerblad*, kryddnejlika*,
eukalyptus*), naturliga arom

906 Ekologisk Prince
Vladimir (S)

Kusmis storsäljande blandning av
Ceylon och kinesiskt te med stråk av
grapefrukt, citron, vanilj och kanel.
Svart te, citronskal, naturlig arom (bergamott,
citron, grapefrukt, vanilj, kanel)

Svart te*, eteriska oljor av bergamott, citron,
lime
* Ekologiskt odlade ingredienser
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900 Ekologisk Russian Morning
(S)
En underbar blandning av svarta teer
för att din dag ska komma igång på
bästa sätt.
Svart te*

901 Ekologisk st Petersburg (S)

Svart te med härliga röda bär, karamell
och citrusfrukter.
Svart te*, eteriska oljor av bergamott, naturlig
arom

931 Ekologisk Sweet Love (S)

Kusmis fantastiska blandning på svart
te med stimulerande kryddor och
örter för kroppens välbehag.
Svart te*, lakritsrot*, kryddor* (kardemumma*, kanel*, anisfrön*, kryddnejlika*), guaranafrön*, rosépeppar*, naturlig arom

916 Ekologisk White
Anastasia (V)

Kusmis underbara Anastasia baserat
på vitt och grönt te! Underbart mjuk
och lätt sötsyrlig.
Vitt te*, grönt te*, eteriska oljor av bergamott,
söt lime, naturliga aromer

925 Ekologisk Grön
Jordgubbe (G)

Kusmis gröna te med jordgubbe.
Härligt sött och mjukt!
Grönt te*, naturlig arom (jordgubbe)

921 Ekologisk Grön st
Petersburg (G)

Kusmis klassiska St Petersburg med
bas av kinesiskt grönt te och en ton av
karamell.
Grönt te*, bergamottolja, naturlig arom (röda
frukter, vanilj, karamell)

Ekologiska Teer

Att ett te är ekologiskt innebär
att det odlats utan några
kemiska bekämpningsmedel
och konstgödsel. Dessutom
är det stränga krav längs hela
produktionskedjan för att teet
ska få klassas som ekologiskt.
Att teet är både gott, nyttigt och
bra för naturen är anledningen
till att vi på Tehuset Java strävar
efter att sälja ekologiska teer.
670 Ekologisk & Fairtrade
Cream Peach

Svart te med persika och gräddvanilj,
toppat med apelsin. Rättvisemärkt.

Svart te*, naturliga aromer* (persikoarom,
grädd-karamellarom, kvittenarom), apelsinskal*,
apelsinblommor*, torkade persikobitar*

Ett ekologiskt svart te från Indien
med de klassiska chaikryddorna. Lite
mjukare men ändå fylligt.
Svart te*, kanel*, kardemumma*, ingefärsbitar*, svartpeppar*, naturlig arom*

799 Ekologisk China
Anhui Chun Mee

Chun Mee har en typisk smak för
kinesiskt te, en syrlig arom med lite
sötma.
Grönt te*

858 Ekologisk China
Jasmine Dragon Pearls

Jasminete rullat till kulor som vecklar
ut sig i koppen. Ett te med tusenåriga
traditioner.
Grönt jasminete*
Specifikt bryggtips: 1 tsk/kopp, 2 min, 70 °C

106 Ekologisk Assam

118 Ekologisk Darjeeling
GFTGFOP Grön Ambootia

833 Ekologisk Fläder Äpple

Ekologiskt odlat grönt te med frisk
fläder och syrliga vinteräpplen.

Grönt te*, äpple*, naturlig arom, ljung, citronskal*

895 Ekologisk Grön Hallon
Rättvisemärkt

En grön och somrig blandning av
hallon och ros. Rättvisemärkt.
Grönt te*, hallonarom, arom av röda bär,
hallon*, rosenblad*, vaniljarom.

831 Ekologisk Grön Ingefära
Citron
Friskt, grönt te med ingefära och
citron.

Grönt te*, ingefära*, citrongräs*, naturlig arom
av ingefära och citron*

209 Ekologisk Grön Jasmine

Ekologiskt odlat grönt jasminete med
en fräsch och mjuk smak.
Grönt jamsinete*

Te från Darjeeling. Mjuk och lätt i
karaktären och med lång eftersmak.

801 Ekologisk Gunpowder

Svart te*

Grön te*

826 Ekologisk Bancha

216 Ekologisk Darjeeling FOP

Grönt te*

Ett ekologiskt odlat Assam från
plantagen i Hathikuli.

En enklare variant av sencha där man
plockar de stora, mogna bladen på
sensommaren. Det innehåller mindre
koffein och ges ofta till barn i Japan.
Grönt te*

832 Ekologisk Blå Passion

Ekologiskt odlat grönt te med smak
av blåbär och passionsfrukt dekorerat
med ros och ringblomma. Krämig och
rund i koppen.
Grönt te*, rosenknoppar*, naturlig arom,
ringblomma*

* Ekologiskt odlade ingredienser
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605 Ekologisk Chai

Ett mjukt friskt te från distriktet
Darjeeling i Indien
Svart te*

607 Ekologisk Earl Grey

Ekologiskt odlat svart te med fyllig
bergamott.
Svart te*, bergamottarom*

206 Ekologisk Earl Grey Special
Ekologiskt odlat svart te med
bergamottolja och blåklint.
Svart te*, blåklint*, bergamottolja*

En klassiker bland gröna teer. Rund,
fyllig, lite söt med en rostad karaktär

324 Ekologisk Harmoni

Ekologiskt odlad örtblandning av
fänkål, anis, kumminfrön och
nässelblad.

Ingredienser: Anisfrön*, kumminfrön*, fänkålsfrön*, nässlor*

871 Ekologisk Hojicha

Hojicha är ett av Japans vanligaste
vardagsteer och på varje hotellfrukost
finns det Roasted Japanese Green Tea.
Rostat bancha* (grönt te)

* Ekologiskt odlade ingredienser
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322 Ekologisk Kamomill

Ekologiskt odlad kamomill. Dricks
med fördel på kvällen.
Ekologiskt odlade kamomillblommor*

116 Ekologisk King of Pu Erh

Ett lagrat svart te med fyllig smak,
odlat i den kinesiska provinsen Yunnan. Den komplexa fermenteringsprocessen gör att teet kan bryggas
väldigt hett.
Svart te*

208 Ekologisk Lung Ching

Grönt te från Dragons Well i Kina.
Det är ett av Kinas mest berömda
teer. Frisk karaktär och söt eftersmak.
Grönt te*

834 Ekologisk Mango Citrus

Grönt te med mango och citrongräs.
Sötsyrlig i karaktären.

213 Ekologisk Rooibos Vanilj
Ekologisk rooibos med vanilj och
ringblomma.
Rooibos*, solros*, ringblomma*

878 Ekologisk Sencha

Kinesiskt te processat på japanskt vis.
Passar att dricka som novis på grönt
te, en riktig klassiker i tevärlden.
Grönt te*

860 Ekologisk Sencha Shizouka
Grönt te av hög kvalitet från Japan.
Buskarna täcks med vita skynken och
utvecklar då extra mycket klorofyll.
Grönt te*

43 Ekologisk
Solskensblandning

Ekologiskt svart te med smak av
apelsin, citron, grapefrukt och lime.

Grönt te*, citrongräs*, naturlig arom, citronskal*

Svart te*, apelsinskal*, citronskal*, naturlig
arom av apelsin, citron, grapefrukt & lime*,
naturlig arom*

652 Ekologisk Mango Persika

215 Ekologisk Skogsfröjd

Svart te*, morot*, arom, citronskal*

Svart te*, naturlig arom*, hallon*, blåbär*,
jordgubbe*

323 Ekologisk Pepparmynta

320 Ekologisk Yerba Mate

Svart te med mango, persika och
morotsbitar. Fruktigt och mjukt.

Torkade blad av pepparmynta.
Torkad pepparmynta*

Svart te med skogens alla bär.

Örtte från Sydamerika med hög
koffeinhalt.

390 Ekologisk Rooibos Naturell

Yerba Mate*

Rooibos te*

Ett ekologiskt, mustigt svart te från
provinsen Yunnan i Kina.

Ekologiskt odlad, naturell rooibos.

212 Ekologisk Rooibos Syrlig
Ingefära

Ekologiskt odlad rooibos med ingefära och citron. En sötsyrlig blandning.
Rooibos*, ingefära*, citrongräs* citronskal*,
naturlig arom*
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115 Ekologisk Yunnan
Svart te*

672 Ekologisk Keemun

Te från Anhuiprovinsen i Kina.
Frukostte med kryddiga, söta
undertoner och en hint av rökighet.
Svart te*

Tekunskap
Vad är te

Te är en dryck som görs på torkade
blad från växten Camellia Sinensis.
Svart te, grönt te, oolong och vitt te
kommer alla från samma planta. Det är
processen efter att bladen är plockade
som avgör vilket sorts te slutprodukten blir. Världens största producent av
te är Kina och det var även där kunskapen och kulturen kring hur vi använder blad från teplantan växte fram.
De äldsta bevarade spåren som visar
på att människan bryggt te kommer
från kejsargraven Han Yangling i Kina
daterat till 141 f.Kr. I Europa nämns te
första gången i skrift 1559 och redan
år 1610 börjar portugiser importera te
från Kina.

Teets Historia

Det var från början inte en självklarhet att denna dryck, som vi svenskar
och resten av världen lärt oss älska och
blivit smått beroende av, skulle komma till vår del av världen. När engelsmännen först kom till Kina fanns det
endast grönt te att importera. Under
de första expeditionerna mellan Kina
och England tog man med det gröna
teet hem, men med förödande resultat.
På grund av att det gröna teet inte är
oxiderat gick det inte att frakta i de fuktiga lastutrymmena på båten. Detta är
anledningen till att vi i västvärlden har
en djupare relation till svart te. Det oxiderade svarta teet lämpade sig bättre
för långa resor i fuktiga lastutrymmen.

Namnet Te

Kärt barn har många namn - något
som stämmer bra in på te. Tea, tcha,
cha, tay och tee är bara några av namnen som använts på den varma drycken. Holländarna började importera
te till Europa i början på 1600-talet
efter att ha etablerat Ostindiska kompaniet. Ostindiska kompaniet hade en
viktig hamn i Fujian, Kina som drevs
av sydkineser som talade min-kinesiska. Min-kinesiskans ord för te är teh,
vilket kom att bli det ord holländarna
spred vidare till Europa och som blev
vårt te, engelskans tea, franskans thé
och tyskans tee. Via sidenvägen spred
sig handeln med te från Kina västerut in i Centralasien och mellanöstern.
Eftersom handelsmännen oftast talade
mandarin eller kantonesiska introducerades den nya drycken som cha. I Centralasien och mellanöstern benämns
därför te oftast under namnet cha eller
chai.

Gradering På Te

Inom tevärlden graderas te beroende
på dess kvalitet och utifrån hela eller
delade teblad. Skillnaden mellan t.ex.
Ceylon FOP (Flowery Orange Pekoe)
och Ceylon FBOP (Flowery Broken
Orange Pekoe) är att bladen i Ceylon
FBOP är delade (broken) vilket gör
att det bryggda teet blir kraftigare och
får mer smak. Mindre teblad gör att
smaken lättare kan komma fram ur
tebladen och mer koffein utsöndras i
brygden. De vanligaste graderingarna
är följande:

* Ekologiskt odlade ingredienser
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Ǻ FOP – Flowery Orange Pekoe
Teet består av långa, unga blad och
ganska få knoppar. En vanlig gradering på teer från Assam och Kina.
Ǻ FBOP – Flowery Broken Orange
Pekoe
Teet består av små, finfördelade
blad med få knoppar. Kraftigare
smak än föregående, passar bra
med mjölk.
Ǻ GFOP – Golden Flowery Orange
Pekoe
Teet innehåller långa, unga blad och
fler knoppar av hög kvalitet.
Ǻ GFBOP – Golden Flowery
Broken Orange Pekoe
Teet består av små, finfördelade
blad med knoppar av högre kvalitet
än i FBOP.
Ǻ TGFOP – Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe
Teet innehåller långa, unga, späda
blad med många knoppar av mycket hög kvalitet.
Ǻ FTGFO – Finest Tippy Golden
Flowery Orange Pekoe
Teet innehåller långa, unga, späda
blad med många knoppar av allra
högsta kvalitet.
Ǻ SFTGFOP – Special Finest
Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe
Den högsta gradering ett te kan få.
De finaste skördarna av året första
skörd av Darjeeling First Flush får
den här graderingen.
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Hållbarhet och Förvaring

Te förvaras bäst i en tätslutande lufttät
behållare för att minska tillförseln av
syre. En klassik teburk i plåt är utmärkt.
Förvarar du ditt te i en tätslutande behållare håller teet upp till 6 månader
innan det kan börja tappa sin smak. Te
kan nästan aldrig bli för gammalt, utan
smaken avtar bara över tid. Tänk på att
förvara ditt te på ett svalt ställe och inte
bredvid kryddor eller andra livsmedel
med kraftig doft då te lätt drar till sig
smak från sin omgivning.

Bryggtips
Alla teer kräver olika vattentemperaturer och bryggtider för att nå sin fulla
potential. För lång bryggning eller för
varmt vatten kan resultera i ett bittert
te som tappat sin smaknyans. Extra
viktigt med vattentemperaturen är
det när man brygger vitt och grönt te.
Men när man lyckas med sin bryggning får man en fantastisk dryck!

Tehuset Javas Historia
1932 – John Arnerius grundar
Javaimporten
På Västra Mårtensggatan i Lund öppnar stadens 14e kaffebutik. Arnerius
fick idén efter en resa till Boston där
han såg hur kaffe såldes över disk.
1940-talet – Kärnkaffe och Bullis
Butiken blir en licensierad Kärnkaffebutik. Kärnkaffeskylten hänger än
idag kvar utanför butiken i Lund. 1944
öppnar också filialen Bullis, en konfektyrbutik på Klostergatan i Lund.
1953 – Saluhallen
Javaimporten öppnar upp ett stånd i
Lunds Saluhall. (T.o.m. 1961).
1972 – Familjen Skeppstedt köper
Javaimporten
Arnerius säljer butiken till Ulf och Jannike som äger butiken Ylle & Mandel,
vägg i vägg med Java. Väggen slås ut
och butiken byter namn till Tehuset Java.
1987 – Lundablandningen skapas
Jannike Skeppstedt blandar för första
gången till Lundablandningen. Än idag
är den vår storsäljare och signaturblandning.

Vi rekommenderar följande:
Vitt te:
1 tsk/kopp* - 3-10 min - 70-85 °C
Grönt te:
1 tsk/kopp* - 2-4 min - 70-85 °C
Oolong:
1 tsk/kopp* - 2-5 min - 75-85 °C
- samma teblad kan bryggas
minst tre gånger

2005 – Generationsskifte
Andra generationen Skeppstedt tar
över driften av butiken.

Svart te:
1 tsk/kopp* - 3-5 min - 95-98 °C

2006 – Årets Företag i Lund
Handelsföreningen i Lund tilldelar
Tehuset Java utmärkelsen Årets Företag.

Rooibos:
1 tsk/kopp* - 3-5 min - 95-98 °C

2007 – Webbshop och 75-års
Jubileum
Tehuset Java öppnar sin första webbshop och firar dessutom 75 år.

* 1 tsk te beräknas vara ca 2 gram
te och med en kopp räknar vi 2,5 dl
vatten.
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2008 – Ny butik
Tehuset Java slår upp dörrarna till sin
andra butik. Belägen ute på Lidingö.
2010 – Odengatan öppnar
En tredje butik öppnar på Odengatan i
Stockholm, vår största butik.
2011 – Grön Lundablandning
Vi lanserar en andra variant av vår
storsäljare, Grön Lundablandning.
2012 – 80 år
Butiken firar 80 år och Earl Grey Rose
blir Jubileumsblandningen.
2013 – Humlegårdsgatan öppnar
Ytterligare en butik öppnar på Humlegårdsgatan i Stockholm, vägg i vägg
med anrika Saluhallen.
2017 – Firar 85 år
Vi firar 85 år, med Earl Grey Orange
Blossom som Jubileumsblandning.
2018 – Rooibos Lundablandning
Vi tar fram ytterligare en variant på
Lundablandning. Denna gång med
Rooibos.
2019 – Årets Butik
Lund City Awards tilldelar butiken i
Lund utmärkelsen Årets Butik.
2020 – Lager och produktion
Vi flyttar in i nytt lager ute på
Lidingö. Med plats för förpackningsmaskiner och produktutveckling.
2021 – Marstrand
Vi öppnar en sommarbutik på den
vackra ön Marstrand på Västkusten.
2022 – 90 år & Vit Lundablandning
Vi firar 90 år och tar fram en fjärde, vit
variant på vår älskade Lundablandning.
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TRYCKT VÅREN 2022

www.tehusetjava.se

LUND

STOCKHOLM

MARSTRAND

Västra Mårtensgatan 8A
046 211 19 86

Odengatan 29
08-20 40 04

Kungsgatan 4
08-20 40 04

LIDINGÖ

STOCKHOLM

LIDINGÖ LAGER

Lidingö centrum
08-20 40 04

Humlegårdsgatan 5
08-20 40 04

Ackumulatorvägen 15
08-20 40 04
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