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Fotografier som används i denna katalog kommer från Dilmah  
samt fotograferna Ellinor Hall, David Gimlin, Susanne Granström,  
Vintagefabriken och Olov Wetterlund.

Innehållsförteckning

Prislistan gäller t o m februari 2021.
Vi förbehåller oss rätten till pris- och sortimentsförändringar  
under katalogens levnadstid. 

Har du frågor om te eller om vårt sortiment? 
Ring oss på 08 68 40 50 00, eller maila info@tekompaniet.se 
www.tekompaniet.se 
 

            Vi gillar dig, gillar du oss?
            facebook/instagram: @tekompaniet samt @dilmahsverige

Färgkoder
För att underlätta när du letar 
efter ett speciellt sorts te.

     Vitt te    

     Röd Rooibos

     Grön Rooibos

     Grönt te    

     Koffeinfritt/ört

     Svart te

Certifieringar
Våra produkter har ett antal 
certifieringar.  
För mer information kring de 
största märkningarna se s. 33.

 EU-Ekologiskt

 
Fairtrade

                

 
Ethical Tea (Produkt odlad  

  och förädlad i Sri Lanka)

 Eko Cert (ekologisk)

 
Pareve (kosher-certifiering) 

  Four O’Clock använder denna certifiering

 Kosher-certifiering 
  Dilmah använder denna certifiering

* Asterisken betyder att
 produkten är lagerlagd
 på en eller flera enheter 
 hos grossisten.
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Använd vår kunskap. Gör den till er.
Vi arbetar hårt för att höja kunskapen och intresset för te. Därför delar vi gärna med oss av våra 
erfarenheter och tips för att ge kunder och gäster en optimal teupplevelse.

Teskola 
Låt oss utbilda er säljkår och förbereda dem för kundernas frågor om te. 
Allt från grundkunskap om produkterna till hur man tar det ett steg längre 
genom innovation och foodpairing med te.

Våra teexperter håller gärna teskolor för era större kunder eller följer med 
som stöd till era säljare. Detta gäller i mån av tid och resurser. 

Medverkan  
på kundevent
Vi bjuder på recept och samplers 
med prover på våra teer.  
Hjälper till med menyer, unika 
produktblad och erbjudanden  
till era kunder.

Exklusiva teer & tillbehör
Vill ni erbjuda kunden något utöver det vanliga.  
Kanske ett te som ingen annan serverar eller speciella tillbehör.  
Vi ger tips och tar fram enligt era önskemål.

Tekompaniet. För en godare kopp te.
Tekompaniet har fokus på enbart te sedan år 2000. För att kunna ge dig det bästa och godaste 
teet, för både smaklökar och samvete, erbjuder vi etiskt eller certifierat te av premiumkvalitet 
i både påse och lösvikt. Te från Tekompaniet innebär alltid direkt från källan, färskt, ortodoxt 
producerat, hög kvalitet på råvaror och allt i såväl klassiska som innovativa smakkombinationer.

Hållbarhet för både människa och miljö har varit fokus sedan starten för över 20 år sedan. 
Vi hoppas att det är viktigt även för dig att människorna bakom tillverkningen har bra villkor, 
blir väl behandlade samt att natur, djur och miljö också får bra förutsättningar. 
På Tekompaniet engagerar vi oss i, och supportar, olika projekt i de länder våra teer produceras. 
Du får med oss en garanti för gott samvete och låg miljöpåverkan.

Vi kan verkligen te och arbetar hårt för att höja kunskapen och intresset för te. 
Därför delar vi gärna med oss av våra erfarenheter och tips för att ge kunder och gäster en 
optimal teupplevelse. Med Tekompaniet får du en engagerad och nära samarbetspartner med 
unik kunskap om te.

Tack för att du väljer en godare kopp te och bidrar till en bättre värld.



Life by Follis är ett omsorgsfullt producerat te av premiumkvalitet. Det har spännande smaker 
med noggrant utvalda råvaror och låg miljöpåverkan. Vi är stolta över att gå direkt till källan, 
eftersom det ger oss kontroll över hela tillverkningen från teplanta till din kopp.

Life by Follis

Alla teer från 
Life by Follis i 

denna katalog är 
Fairtrade-märkta

nyhe
t!

Namnet LIFE BY FOLLIS står för allt det goda du bidrar 
med för djur- och naturlivet samt rättvisa levnadsförhållan-
den för människorna som arbetar med tetillverkningen. 

Så tack för att du väljer att bidra.

 Produktion nära råvarukällan

 Omfattande arbete inom etik och miljö 

 Miljöcertifierat papper i ask och kuvert 

 Vegetabilisk tryckfärg

 Tepåsarna är syreblekta

 Utan metallnitar 

 Fritt från klister på påsar och tagg

 Ekologisk bomull i tepåsens tråd

Färskt & single estate

GRUNDARE,TEKOMPANIET

Teet plockas för hand och kommer från ett och samma  
plantage i södra Indien. Efter förädling och packning skeppas 
det med båt direkt till Sverige. Det kallar vi färskt!

Låg miljöpåverkan

För att kunna ge dig det bästa och godaste teet plockas 
bara plantans två finaste översta blad samt knopp. De växer 
högt upp i bergen i Indien och kommer från ett och samma 
plantage och är därför Single Estate. Teet produceras enligt 
ortodox metod vilket ger en djupare smak på teet och det 
behöver därför bryggas lite längre. Alla ingredienser i Life by 
Follis håller en hög kvalitet.

Att våra produkter är ekologiska och Fairtradecertifierade 
är en självklarhet för oss, men vi vill bidra med mer. 
Vi hoppas det är viktigt även för dig att människorna bakom 
tillverkningen har bra villkor, blir väl behandlade samt att 
natur, djur och miljö också får bra förutsättningar. 
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Svart te 
APELSIN ROSMARIN   
Ekologiskt svart single estate-te med rosmarin och 
apelsinsmak. Perfekt i eller till mat. 1,8 g / påse.

Tekompaniet 8528 Sv Cater 8528
Martin & Servera 365997 Mårdskog 90038528 
Menigo  124010

KAKAO  
Ekologiskt svart single estate-te med bitar av kakao. 
2 g / påse.

Tekompaniet 8518 Sv Cater 8518
Martin & Servera 366417 Mårdskog 90038518 
Menigo  -

ENGLISH BREAKFAST  
Ekologiskt svart neutralt single estate-te som du  
med fördel dricker med mjölk. 2 g / påse.

Tekompaniet 8547 Sv Cater 8547
Martin & Servera 365888 Mårdskog 90038547 
Menigo  124014

HALLON GRÄDDE  
Ekologiskt svart single estate-te med bitar av hallon  
och gräddsmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 8583 Sv Cater 8583
Martin & Servera 366021 Mårdskog 90038583 
Menigo  124012

EARL GREY  
Ekologiskt svart single estate-te med Bergamottsmak.  
En klassiker. Med eller utan mjölk, välj vad som passar  
dig bäst. 2 g / påse.

Tekompaniet 8546 Sv Cater 8546
Martin & Servera 365858 Mårdskog 90038546 
Menigo  124021

RABARBER/VANILJ  
Ekologiskt svart single estate-te med rabarber- och 
vaniljsmak. En riktigt somrig svensk smakkombination. 
1,8 g / påse.

Tekompaniet 8574 Sv Cater 8574
Martin & Servera 366088 Mårdskog 90038574 
Menigo  124038

SVART CHAI  
Ekologiskt svart single estate-te med klassiska chai- 
kryddor som kanel, ingefära, kardemumma, nejlika  
och svartpeppar. 2 g / påse.

Tekompaniet 8507 Sv Cater 8507
Martin & Servera 365959 Mårdskog 90038507 
Menigo  124016

MINT TRYFFEL  
Ekologiskt svart single estate-te med pepparmyntablad 
och kolatryffelsmak. Te och efterrätt i ett. 
1,8 g / påse.

Tekompaniet 8568 Sv Cater 8568
Martin & Servera 366082 Mårdskog 90038568 
Menigo  -

SPARKLING STRAWBERRY  
Ekologiskt svart single estate-te med bitar av jordgubb. 
1,8 g / påse.

Tekompaniet 8520 Sv Cater 8520
Martin & Servera 366118 Mårdskog 90038520 
Menigo  124015

FÖRPACKNING 
20 påsar/ask, 6 askar/kartong.  
Totalt 120 tepåsar. Säljs kartongvis.

FÖRPACKNING 
20 påsar/ask, 6 askar/kartong.  
Totalt 120 tepåsar. Säljs kartongvis.

Grönt te 
GRÖNT TE  
Ekologiskt grönt neutralt single estate-te. Klassiskt och 
gott. Bör drickas utan mjölk för att komma till sin rätt. 
1,7 g / påse.

Tekompaniet 8575 Sv Cater 8575
Martin & Servera 365902 Mårdskog 90038575 
Menigo  124022

MINT  
Ekologiskt grönt single estate-te med bland annat äkta 
pepparmynta och grönmyntablad (spearmint). Milt och 
uppfriskande. Traditionell dryck i Nordafrika som ofta 
erbjuds till gäster efter maten. 1,8 g / påse.

Tekompaniet 8565 Sv Cater 8565
Martin & Servera 366049 Mårdskog 90038565 
Menigo  -

 VITT CHAI  
Ekologiskt vitt och grönt single estate te med klassiska 
chaikryddor som kanel, nejlika, stjärnanis, ingefära,  
kardemumma och svartpeppar. 2 g / påse. 

Tekompaniet 8516 Sv Cater 8516
Martin & Servera 365940 Mårdskog 90038516 
Menigo  124008

KOKOS ANANAS  
Ekologiskt grönt single estate-te med bitar av kokos 
och ananas. 1,8 g / påse.

Tekompaniet 8555 Sv Cater 8555
Martin & Servera 366013 Mårdskog 90038555 
Menigo  124019

  PÄRON  VANILJ  
Ekologiskt grönt single estate-te blandat med rooibos. 
Päron - och vaniljsmak. 1,7 g / påse.

Tekompaniet 8502 Sv Cater 8502
Martin & Servera 366132 Mårdskog 90038502 
Menigo  124007

GRÖNT CHAI  
Ekologiskt grönt single estate-te med klassiska  
chai-kryddor som kanel, nejlika, stjärnanis, ingefära, 
kardemumma och svartpeppar. 2 g / påse.

Tekompaniet 8510 Sv Cater 8510
Martin & Servera 365439 Mårdskog 90038510 
Menigo  124013
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Nilgiri - Blue mountains
Vi kör på en smal väg genom djungeln med tät skog på 
bägge sidor. Någonstans hörs ljudet av Nilgiri langur-apor.  
Plötsligt öppnar skogen upp sig och vi möts av böljande tefält.  
Här går kvinnor i sina färgglada dräkter i sluttningarna.  
Med sina flinka fingrar väljer de ut de finaste bladen från 
tebusken.

Vi fortsätter genom en grind med staket och taggtråd som 
skyddar mot de vilda djur som lever i djungeln utanför.

Här innanför går tamboskap som kossor, getter, får och 
höns. Djuren hjälper till att berika jorden till teplantorna 
och säkrar att skörden hålls konstant trots att plantagen är 
helt ekologisk.

Sjukhus och skola
På plantagen har arbetarna fri bostad och möjlighet att be-
söka sköterska och läkare.

Vid allvarligare sjukdomstillstånd så finns en egen ambulans 
samt ett större sjukhus i distriktet med tillgång till specia-
listläkare, röntgen och operation.

Vår plantage i Indien driver även en skola i distriktet. Barn 
till både fabriksarbetare och chefer studerar under samma 
tak med samma förutsättningar.

För de elever som bor långt bort finns boende att tillgå i 
veckorna och för de som saknar familj finns ett barnhem.

Man odlar även kamomillblommor och jordgubbar i  
stora växthus. Managern, Rajesh som växt upp på farmen 
hälsar oss välkomna och visar oss runt.

Skolan är inte bara känd för sina höga resultat utan även 
för sin inriktning mot sport, dramatik, dans, kalligrafi och 
musik.

Man tror på att tillgången till bra lärare hjälper barnen att 
upptäcka sin egen medfödda potential. Skolan har idag ca 
1300 elever från förskola via grundskola till gymnasium.
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FÖRPACKNING 
20 påsar/ask, 6 askar/kartong.  
Totalt 120 tepåsar. Säljs kartongvis.

Örtte 
ACAI GRANATÄPPLE 
Ekologisk rooibos med smak av acai och granatäpple.  
Rooibos, även kallat rött te, är en sydafrikansk buske.  
Den är rik på mineraler och antioxidanter precis som acai. 
Koffeinfritt. 1,8 g / påse. 

Tekompaniet 8511 Sv Cater 8511
Martin & Servera 366005 Mårdskog 90038511 
Menigo  124020

CITRON INGEFÄRA 
Ekologiskt örtte med ingefära, citronskal och citrongräs.  
En klassisk smak i asiatiska länder. Koffeinfritt. 1,8 g / påse.

Tekompaniet 8512 Sv Cater 8512
Martin & Servera 365841 Mårdskog 90038512 
Menigo  124018

GURKMEJA KRYDDOR 
Ekologiskt örtte med kryddig smak av gurkmeja, ingefära 
och kanel. Koffeinfritt. 1,8 g / påse. 

Tekompaniet 8533 Sv Cater 8533
Martin & Servera 366037 Mårdskog 90038533 
Menigo  -

LAKRITS KRYDDOR 
Ekologiskt örtte med en härlig blandning av äkta  
lakritsrot, kanel, nejlika, stjärnanis, ingefära, kardemumma 
och svartpeppar. Koffeinfritt. 1,8 g / påse. 

Tekompaniet 8517 Sv Cater 8517
Martin & Servera 366104 Mårdskog 90038517 
Menigo  124017

PEPPARMINT 
Ekologiskt örtte gjort på ren pepparmynta.  
Fräsch avrundning på en god måltid. Koffeinfritt.  
1,8 g / påse.

Tekompaniet 8564 Sv Cater 8564
Martin & Servera 366462 Mårdskog 90038564 
Menigo  -

TRANBÄR BLODAPELSIN 
Ekologisk rooibos med tranbär- och blodapelsinsmak. 
Rooibos, även kallat rött te, är en sydafrikansk buske som 
är rik på mineraler och antioxidanter. Koffeinfritt.  
1,8 g / påse.

Tekompaniet 8542 Sv Cater 8542
Martin & Servera 366379 Mårdskog 90038542 
Menigo  124009

ROOIBOS CHAI 
Ekologisk rooibos med klassiska chaikryddor som kanel, 
ingefära, kardemumma, nejlika och svartpeppar. Rooibos, 
även kallat rött te, är en sydafrikansk buske som är rik på 
mineraler och antioxidanter. Koffeinfritt. 2 g / påse.

Tekompaniet 8543 Sv Cater 8543
Martin & Servera 366068 Mårdskog 90038543 
Menigo  124006

 Earl Grey  

 Rabarber vanilj

 English Breakfast 

Rooibos Chai

 Grönt Neutralt  

  Jordgubb 

 Päron Vanilj  

 Citron ingefära

Sortimentsask    

FÖRPACKNING
6 sortimentaskar/kartong. Säljs askvis.

Sortimentasken är den perfekta lösningen för dig som vill ha en enkel 
och snygg presentation och ett bra färdigblandat sortiment av smaker. 
20 tepåsar i 8 fack som också är märkt med smakens namn. Innehåller 
en blandning av svarta, gröna, vita och koffeinfria teer. 
 
Tekompaniet 8591 Sv Cater 8591
Martin & Servera 366120 Mårdskog 90038591 
Menigo  124011

Rooibos 



Dilmah
Dilmah är ett kvalitetste med färska råvaror och naturliga ingredienser, rika på smak 
och antioxidanter. Teet är etiskt producerat och alltid färskt eftersom det bara går 
några dagar från plockning till att det varsamt läggs i täta förpackningar för att bevara 
den rika aromen. 

BLÅBÄR VANILJ
En favorit! 100 % svart Ceylonte med blåbär- och 
vaniljsmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4473 Sv Cater 4473
Martin & Servera 204289* Mårdskog 90034473
Menigo 100227

CITRON LIME
100 % svart Ceylonte med citron- och limesmak. 
2 g / påse.
Tekompaniet 4422 Sv Cater 4422
Martin & Servera 549881* Mårdskog 90034422
Menigo 796709*

DARJEELING
100 % svart indiskt te som inte är smaksatt.  Ljus färg 
och mild smak. Passar med lite citron eller lime men 
inte med mjölk. 2 g / påse.

Tekompaniet 4480 Sv Cater 4480
Martin & Servera 549980* Mårdskog 90034480
Menigo -

EARL GREY
100 % svart fylligt Ceylonte med bergamottsmak.  
En klassiker. 2 g / påse.

Tekompaniet 4146 Sv Cater 4146
Martin & Servera 534917* Mårdskog 90034146
Menigo 796703*

ENGLISH BREAKFAST
100 % svart Ceylonte, ej smaksatt. Mörkt, fylligt och 
odlat på låg höjd. Drick det gärna med mjölk. 2 g / påse.

Tekompaniet 4147 Sv Cater 4147
Martin & Servera 534941* Mårdskog 90034147
Menigo 796705*

HALLON
100 % svart Ceylonte med hallonsmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4483 Sv Cater 4483
Martin & Servera 549931* Mårdskog 90034483
Menigo 796731*

INGEFÄRA HONUNG
100 % svart Ceylonte med varm ingefärs- och 
honungssmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4477 Sv Cater 4477
Martin & Servera 192609* Mårdskog 90034477
Menigo 103951*

JORDGUBB
100 % svart Ceylonte med jordgubbssmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4420 Sv Cater 4420
Martin & Servera 639732* Mårdskog 90034420
Menigo 100659*

MANGO JORDGUBB
100 % svart Ceylonte med mango- och 
jordgubbssmak. 2 g / påse.
Tekompaniet 4421 Sv Cater 4421
Martin & Servera 204222* Mårdskog 90034421
Menigo -

PASSIONSFRUKT GRANATÄPPLE 
KAPRIFOL
100 % svart Ceylonte med härliga fruktsmaker. 
2 g / påse.

Tekompaniet 4411 Sv Cater 4411
Martin & Servera 229831* Mårdskog 90034411
Menigo -

PÄRON APELSIN
100 % svart Ceylonte med päron- och apelsinsmak. 
2 g / påse.

Tekompaniet 4402 Sv Cater 4402
Martin & Servera 609420 Mårdskog 90034402
Menigo -

SVARTA VINBÄR
100 % svart Ceylonte med svartvinbärssmak. 2 g / påse.
Tekompaniet 4423 Sv Cater 4423
Martin & Servera 549899* Mårdskog 90034423
Menigo 796711*

VANILJ
100 % svart Ceylonte med rund vaniljsmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4474 Sv Cater 4474
Martin & Servera 549915* Mårdskog 90034474
Menigo -

Svart te  
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FÖRPACKNING
100 påsar/ask, 12 askar/kartong. 
Säljs askvis.

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.

Storleken har ingen betydelse
Ett populärt antagande är att lösviktste är av högre kvalitet än det 
te som finns i påsar. Sanningen är rent krasst att ett påste bara är 
mer finmalt. Storleken har ingenting med kvalitet att göra. 
Ett te i påse kan faktiskt vara av bättre kvalitet än ett lösviktste!
Det handlar uteslutande om teråvaran.



Nyhet! grönt te  
från Ceylon
Som ett ytterligare steg i vår strikta miljöpolicy erbjuder 
Dilmah nu grönt te från Sri Lanka. På så sätt slipper vi 
onödiga transporter från andra länder. Teet produceras på 
Park Estate, Kandapola, den högst belägna fabriken i Sri 
Lanka som producerar grönt te. 1981 meter över havet 
plockas bladen för hand för att sedan på traditionellt vis 
ångas, rullas och torkas. Ett grönt te har inte genomgått 
“bränningen”, vilket gör att det behåller sin gröna färg.

Grönt te 

Örtte

FÖRPACKNING
100 påsar/ask, 12 askar/kartong. 
Säljs askvis.

 KAMOMILL
Rena kamomillblommor. Drick det utan mjölk,  
annars skär det sig. 1.5 g / påse. Koffeinfritt! 
Tekompaniet 4425 Sv Cater 4425
Martin & Servera 549949* Mårdskog 90034425 
Menigo  796719*

JASMIN
Grönt te från Kina med äkta jasminblommor.  
Som alla gröna teer bör det drickas utan mjölk.  
Ersätts med 4185 succesivt. 1.5 g / påse. 
Tekompaniet 4485 Sv Cater 4485
Martin & Servera 281634* Mårdskog 90034485 
Menigo  796729*

JASMIN
Grönt Ceylonte med 
äkta jasminblommor. 
Som alla gröna teer 
bör det drickas utan 
mjölk. 2 g / påse. 

NEUTRALT
Ett grönt neutralt te från Kina.  Bör drickas utan mjölk. 
Ersätts med 4175 succesivt. 1.5 g / påse. 
Tekompaniet 4475 Sv Cater 4475
Martin & Servera 281550* Mårdskog 90034475 
Menigo  796725*

NEUTRALT
100% grönt Ceylonte 
som alltså inte är 
smaksatt. Bör drickas 
utan mjölk. 2 g / påse. 

MOROCCAN MINT 
Grönt kinesiskt te med äkta pepparmynta och  
grönmyntablad (spearmint). Frisk och härlig smak. 
Bör drickas utan mjölk. Ersätts med 4165 succesivt. 
1.5 g / påse. 
Tekompaniet 4465 Sv Cater 4465
Martin & Servera 281451* Mårdskog 90034465 
Menigo  796723*

MOROCCAN MINT 
Grönt Ceylonte med äkta 
pepparmynta och grönmynta-
blad (spearmint). Frisk och 
härlig smak. Bör drickas utan 
mjölk. 2 g / påse. 

SENCHA
Grönt te från Kina i japansk senchastil. Sencha skapas 
genom att man låter het ånga passera bladen. Passar  
till fisk och skaldjur. Bör drickas utan mjölk. 1.5 g / påse.
Tekompaniet 4144 Sv Cater 4144
Martin & Servera 281261* Mårdskog 90034144 
Menigo  796707

 ROOIBOS 
Rooibos är en sydafrikansk buske som är rik på  
mineraler och antioxidanter. 1.5 g / påse. Koffeinfritt! 
Tekompaniet 4140 Sv Cater 4140
Martin & Servera 623165* Mårdskog 90034140 
Menigo  100420*

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.
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Dilmah Infusion – örtteer inspirerade av naturen
Våra örtteer har en härlig kombination av kryddor och örter. Hela sortimentet är rikt på både smak och doft och lämpar sig utmärkt för att  
även bryggas till iste. Många kryddor kommer från Sri Lanka, som ingefärarot och kanel. Samtliga är koffeinfria och bör avnjutas utan mjölk.

FÖRPACKNING
75 påsar/ask, 12 askar/kartong. 
Säljs askvis.

 KOKOS & MANGO
Grön rooibos med tydlig mogen tropisk mango-smak 
och avslutande söta noter från kokosnöt. 2 g / påse.

Tekompaniet 45124 Sv Cater 45124
Martin & Servera - Mårdskog 900345124 
Menigo  -

 LAKRITS & JORDGUBB
Rooibos, även kallat rött te, är en sydafrikansk buske 
rik på mineraler och antioxidanter. Här i en mild 
kombination med söt lakritsrot och jordgubbssmak. 
2 g / påse. 

Tekompaniet 45120 Sv Cater 45120
Martin & Servera 319747 Mårdskog 900345120 
Menigo  -

 MORINGA CHILI KAKAO
Röd rooibos med en söt och tydlig smak av örter och 
kryddor med en lång eftersmak av mild chilli. Moringa, 
även kallad mirakelträd är späckad med vitaminer och 
mineraler. 2 g / påse.

Tekompaniet 45118 Sv Cater 45118
Martin & Servera 319792 Mårdskog 900345118
Menigo  -

 KARDEMUMMA INGEFÄRA APELSIN
Grön rooibos med tydlig apelsin- och grapefrukt-smak,  
en antydan av kryddig kardemumma och ingefära.  
Kardemumma anses som en av de mest hälsosamma 
örter som finns. 2 g / påse. 

Tekompaniet 45178 Sv Cater 45178
Martin & Servera 319709 Mårdskog 900345178 
Menigo  -

 TULSI INGEFÄRA CITRONGRÄS
Grön rooibos med fräscha noter från citrongräs 
tillsammans med skärpan från ingefära. Tulsi, även kallad 
Helig basilika är en viktig ört inom Ayurveda och är rik 
på antioxidanter. 2 g / påse. 

Tekompaniet 45122 Sv Cater 45122
Martin & Servera 319697 Mårdskog 900345122 
Menigo  -

 MANDARIN ROS GRAPEFRUKT
Hibiskus som ger en djupröd färg är rik på c-vitamin 
och antioxidanter. En doft av grapefrukt och citron 
med bl a nypon, björnbär och äpple blir tillsammans 
en härlig fruktbomb. Avslutningsvis med noter av ros, 
salvia och rosmarin. Sötad med stevia. 2 g / påse. 

Tekompaniet 45101 Sv Cater 45101
Martin & Servera 319778 Mårdskog 900345101 
Menigo  -

Visste du att Grön rooibos  
är Rooibos som inte är  
oxiderat/fermenterat.

Tekompaniet 4175 
Sv Cater   4175
Martin & Servera -
Mårdskog   90034175 
Menigo  -

Tekompaniet 4185 
Sv Cater  4185
Martin & Servera - 
Mårdskog  90034185 
Menigo  -

Tekompaniet 4165
Sv Cater  4165
Martin & Servera -
Mårdskog  90034165 
Menigo  -



Pear Julip
 
INGREDIENSER
1 kruka mynta
3 pump Dilmah Elixir Päron
30 cl Ginger Ale
6 cl citronjuice
Stora isbitar

GÖR SÅ HÄR
Muddla tre nävar mynta lätt. Häll i Dilmah Elixir Päron. Tillsätt citronjuice 
och is. Toppa upp med Ginger Ale, rör om och garnera med myntakvistar.

Prova att smaksätta med olika smaker av Dilmah Elixir.

Fler recept och tips på Mocktails och Cocktails hittar ni på: 

https://www.dilmah.se/tea-brands/elixir/recipes

På Tekompaniet har vi tagit hjälp av Mixolog Wesley Short för att ta fram recept som passar med 
våra teer. Däribland Dilmah Infusion och Dilmah Elixir.

Wesley tycker att Dilmah Infusions styrka är att de innehåller innovativa ingredienser som håller hög 
kvalité. Moringa Chilli Kakao är en favorit, passar utmärkt i en klassisk sockerlag tillsammans med rom.

När Wesley började experimentera med Dilmah Elixir märkte han att det var en mångsidig produkt som 
kunde användas till både mocktails och cocktails. Speciellt eftersom Dilmah har släppt så många roliga 
smaker. Han ser den som en produkt med stor marknadspotential både på restaurang och hotell.  
Många tycker att det är svårt att få till ett riktigt bra iste, men kvalitén på extraktet gör att det är enkelt, 
går snabbt och blir riktigt gott.

”Jag minns första 
gången jag testade 
Dilmah Elixir hemma 
med yoghurt, mango 
och juice.  
Den var magisk!!
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Elixir Of Ceylon Tea - Te-extrakt 

ELIXIR SVART TE  
PERSIKA
Te extrakt på svart Ceylonte  
med persikosmak. 
6 flaskor á 1000 ml.  

Tekompaniet 48005
Sv Cater 48005
Mårdskog 900348005 
Martin & Servera  - 
Menigo 123428

ELIXIR SVART TE  
PÄRON
Te extrakt på svart Ceylonte  
med päronsmak. 
6 flaskor á 1000 ml.  

Tekompaniet 48002
Sv Cater 48002
Mårdskog 900348002 
Martin & Servera  - 
Menigo 123427

ELIXIR PUMP
Extrapump till Elixirflaska.   
Återanvänd de två medföljande 
pumparna så spar vi på miljön. 

Tekompaniet 48099
Sv Cater 48099
Mårdskog 9003448099 
Martin & Servera  - 
Menigo  -

ELIXIR SVART TE  
CITRON LIME
Te extrakt på svart Ceylonte  
med citron- och limesmak.  
6 flaskor á 1000 ml. 

Tekompaniet 48022
Sv Cater 48022
Mårdskog 900348022 
Martin & Servera  - 
Menigo  -

Här har vi omvandlat vårt färska Ceyltonte till ett te-extrakt. Färskt te blir extrakt inom bara några timmar efter att det plockats.
Tebladet som används för att producera vår Elixir odlas, skördas och bearbetas på vårt teplantage Rilhena i Ratnapura, södra Sri Lanka.
Låg sockerhalt. Färdigblandat iste innehåller endast 4,5% socker. 1 del Elixir blandas med 12 delar vatten. 1 flaska ger 13 liter drickfärdigt iste.

FÖRPACKNING
6 flaskor av samma 
smak/kartong. 
Inklusive 2 pumpar. 
Säljs kartongvis.

150 cl
H2O =

 tryck ger  
 ca 150 cl 
färdig dryck
1

Bekvämt utan att kompromissa med 
kvalitén.
Elixir passar till ex. iste, smaksättning av  
vatten, tedrinkar, teshakes och smoothies.

Bara att pumpa  
och tillsätta vatten

Färskt  
handplockat 
Ceylonte 
från Sri Lanka.

Single Estate 
från Rilhena i  
Ratnapura, 
södra Sri Lanka.

Naturligt sötad 
med rörsocker,  
stevia och honung

Rikt på 
antioxidanter 
och mineraler.

Obruten förpackning, ett års hållbarhet. 
Öppnad förpackning förvarad i kylskåp är hållbar i 30 dagar. 
I rumstemperatur hållbar i 3 veckor.

ELIXIR STÄLL
Ställ i elegant svart  
plexiglas för två  
Elixirflaskor med 
produktinformation. 

Tekompaniet
48090



Vi nådde vårt högt uppsatta mål att även 
under 2019 ligga över standardökningen 
i Foodservice-branschen som helhet. 
Tekompaniet har under 2019 ökat vår 
totala försäljningsvolym av eko-produk-
ter med 14,2 %. Detta trots att vi redan 
2017 gjorde en ökning med 30 % och 
under 2018 ökade med 8,4 %.

Totalt ökade försäljningen av ekologiska 
livsmedel i Sverige med 1 % under 2019. 
En avstanning från tidigare års uppåt-
gående kurva. Dessutom ökade priserna 
på ekologiska varor med 3,5 %, vilket 
medförde att ekoandelen sjönk.  

I början av maj 2020 firade Merrill J. Fernado sin 90:e födelsedag.

Dilmahs grundare har byggt hela företagets verksamhet på familje-
värden och medmänsklighet, att alltid ge tillbaka till de som inte 
har så mycket. Filosofin var glasklar redan på den tiden då etiskt 
och socialt ansvar inte var lika aktuellt som det är idag. Merrill J. 
Fernando står idag lika stark i sin övertygelse om att ”Business is a 
matter of human service”.

Merrill har vigt sitt liv åt te. På 50-talet såg han att ägandet inom 
teindustrin låg hos ett fåtal stora västerländska företag. Ceylonte 
tappade sitt ursprung genom att bli en liten del i ett te som blan-
dades med te från en rad olika länder. Han bestämde sig då för att 
ta strid för att tedrickare skulle få en kvalitetsprodukt som man 
kunde lita på. Målet var att öka respekten för den gröda som hans 
hemland Sri Lanka producerar med så mycket kunskap, omsorg 
och tradition.

Vår försäljning av ekologiska  
teer ökade även under 2019. 

70 år i te-branschen.

Däremot ökade Foodservicegrossisterna 
och näthandeln. Källa: www.ekoweb.nu
Tekompaniet är stora inom foodservice. 
Därför är det roligt att se att exempelvis 
Martin & Servera ökat sitt försäljnings-
värde på eko med 5% och Menigo med 
hela 18%.

Ända sedan Tekompaniet startade år 
2000 har vår strävan varit att driva ett 
företag där vi gör vad vi kan för att bidra 
till en bättre miljö och värld. Framförallt 
märks det på våra produkter; vi fokuser-
ar på etiskt producerade varor, gärna 
certifierade ekologiskt och/eller Fairtrade.

Vi har skiftat sortimentet från konven-
tionellt till mer ekologiskt genom åren 
och fokuserat mer på våra ekologiska 
alternativ. Att intresset för ekologiska teer 
ökat hos våra kunder och återförsäljare 
har underlättat övergången.

Tack för det!
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Dilmah Organic
Ekologiska teer producerade i harmoni med naturen. EU-ekologiska i både 
klassiska och nya härliga smaker. Teet är odlat utan konstgjorda bekämpnings-
medel och konstgödsel. Displayaskar i modern design om 20 påsar, individuellt 
kuverterade för att bevara doft och smak.

FÖRPACKNING
20 påsar/ask, 6 askar/kartong. Totalt 120 
tepåsar. Säljs kartongvis.

Dilmah Organic  
finns även i praktisk 
sortimentsask.  
Tio påsar per smak/ask.
Läs mer på sid 18.

 BERRY EXPLOSION  
Ekologiskt örtte med bl a nypon, hibiskus, äpple,  
apelsinskal, lakritsrot, aromer, jordgubbar och hallon. 
Koffeinfritt! 2 g / påse.

Tekompaniet 4226 Sv Cater 4226
Martin & Servera 363531* Mårdskog 90034226 
Menigo  119866*

 EARL GREY  
Ekologiskt svart Ceylonte med bergamottarom.  
Single origin. 2 g / påse. 

Tekompaniet 4246 Sv Cater 4246
Martin & Servera 363382* Mårdskog 90034246 
Menigo  117689*

 ENGLISH BREAKFAST  
Ekologiskt svart neutralt Ceylonte. Single origin. 
2 g / påse.

Tekompaniet 4247 Sv Cater 4247
Martin & Servera 371625 Mårdskog 90034247 
Menigo  117690*

 FRUKT & MINT  
Ekologiskt örtte med bl a grönmynta, apelsinskal,  
nypon, äpple, aromer, rostad cikoriarot. Koffeinfritt! 
2 g / påse.

Tekompaniet 4227 Sv Cater 4227
Martin & Servera 371732* Mårdskog 90034227 
Menigo  117691

“Att kombinera framgång med att göra 
människor glada, lindra fattigdom och ge 
anställda och deras familjer möjlighet till 
en ljusare framtid,att ge dem ett hopp om 
ett bättre liv – det är den enda vägen att 
mäta framgången för ett företag.”  
- Merrill J. Fernando

 GRÖNT TE INGEFÄRA  
Ekologiskt grönt kinesiskt te med ingefärarot. 
Bör drickas utan mjölk. 2 g / påse.

Tekompaniet 4278 Sv Cater 4278
Martin & Servera 371740 Mårdskog 90034278 
Menigo  119909*

 GRÖNT TE MINT  
Ekologiskt grönt kinesiskt te med pepparmintblad. 
2 g / påse.

Tekompaniet 4265 Sv Cater 4265
Martin & Servera 371856 Mårdskog 90034265 
Menigo  119868

 GRÖNT TE SENCHA  
Ekologiskt grönt neutralt Senchate från Kina. 
Bör drickas utan mjölk. 2 g / påse.

Tekompaniet 4275 Sv Cater 4275
Martin & Servera 363556* Mårdskog 90034275 
Menigo  117692

 GRÖNT TE KANEL GURKMEJA  
Ekologiskt grönt kinesiskt te med kanel och gurkmeja. 
Bör drickas utan mjölk. 2 g / påse.
Tekompaniet 4234 Sv Cater 4234
Martin & Servera - Mårdskog 90034234 
Menigo  -

 SPICE CHAI   
Ekologiskt svart Ceylonte med kanelbark, 
svartpeppar, ingefärarot och kardemummakapslar. 
Single Origin. 2 g / påse.

Tekompaniet 4207 Sv Cater 4207
Martin & Servera 371880* Mårdskog 90034207 
Menigo  119635*

 HALLON  
Ekologiskt svart Ceylonte med hallonsmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4283 Sv Cater 4283
Martin & Servera 355002 Mårdskog 90034283 
Menigo  -

 SMÖRKOLA & INGEFÄRA  
Ekologiskt svart Ceylonte med ingefära-  
och smörkolasmak. 2 g / påse.

Tekompaniet 4262 Sv Cater 4262
Martin & Servera 355038 Mårdskog 90034262 
Menigo  -

nyhe
t!

nyhe
t!



DILMAH ORGANIC SORTIMENTASK
6 SMAKER - 60 TEPÅSAR
    Berry Explosion        Earl Grey 

    English Breakfast        Frukt & Mint

    Grönt Ingefära          Spice Chai

Tekompaniet 4290 Sv Cater 4290
Martin & Servera 265199 Mårdskog 90034290
Menigo 120350

SORTIMENTASK 12 SMAKER - 240 TEPÅSAR
    Ceylon Supreme        Citron               

    Earl Grey                   English Breakfast    

    Grönt Neutralt          Hallon

    Jasmin                       Mango Jordgubb  

    Moroccan Mint          Spicy Berry (koffeinfritt)

    Svartvinbär                Zesty Lemon (citron/ingefära, koffeinfritt)

Tekompaniet 4091 Sv Cater 4091
Martin & Servera 534966* Mårdskog 90034091
Menigo 796735*

Dilmah sortimentaskar
Sortimentaskarna är kraftiga pappetuier som är klara att ställas direkt på buffén.  
För dig som vill ha en enkel presentation och ett bra färdigblandat sortiment av te.  
Alla askar innehåller en blandning av svart, grönt och örtte.  Vill du hellre ha teerna i ett 
teskrin så hittar du ställ och skrin med start på sidan 29.

 

SORTIMENTASK 6 SMAKER - 120 TEPÅSAR 
    Citron Lime              Earl Grey               

    English Breakfast        Grönt Neutralt

    Ingefära Honung        Spicy Berry (koffeinfritt)

Tekompaniet 4090 Sv Cater 4090
Martin & Servera 216242* Mårdskog 90034090
Menigo 104869*

FÖRPACKNING
20 påsar/smak. 6 sortimentaskar/kartong. 
Säljs askvis.

Praktisk sortimentask för dig som letar efter en färdigblandad  
ask med Dilmahs ekologiska teer.

FÖRPACKNING
10 påsar/smak. 6 sortimentaskar/kartong. Säljs askvis.

FÖRPACKNING
12 askar/kartong. Säljs askvis.

FÖRPACKNING
6 askar/kartong. Säljs askvis.

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.

 GRÖNT TE JASMIN
Ett grönt lösviktste från Dilmah - smaksatt med 
äkta jasminblommor. Bör drickas utan mjölk. 
125 gram lösviktste i en pappask med aromtät 
inneförpackning av folie.

Tekompaniet 4010 Sv Cater 4010
Martin & Servera - Mårdskog 90034010
Menigo - 

 GRÖNT NEUTRALT TE
Grönt neutralt te, d v s inte smaksatt. Bör drickas 
utan mjölk. 200 g lösviktste i en pappask med 
aromtät innerförpackning av folie.

Tekompaniet 4011 Sv Cater 4011
Martin & Servera - Mårdskog 90034011 
Menigo - 

Dilmah lösvikt
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Foodpairing
”För mig som kock innebär teet en helt ny och mycket 
omfattande verktygslåda av smaknyanser att laborera med 
i köket antingen som ensam stjärna eller som komplement 

till andra smaker.” - Titti Qvarnström

Regioner
Te är utmärkt att dricka till mat!

En bra tumregel är att matcha te med mat ifrån samma region. 
Exempelvis ett kinesiskt grönt te till kinesisk mat, lankesiska teer 

till mat från Sri Lanka.   

I många länder går te och mat hand i hand. Mat- och dryckes-kulturen har 
faktiskt utvecklats tillsammans genom århundradena.

Svart te  
Svarta teer har en fyllighet som balanserar både sötsaker, kraftiga köttbitar och 

såser. Ett kraftigt, robust svart te (Assam, Pu-erh och teer från Kina) passar bra 
till kryddig och kraftig mat som kött, såser och chili. Ett mer elegant svart te  

(Lankesiska teer, Darjeeling) passar bra till sötsaker och mörk choklad.

Grönt te
Gröna teer är utmärkt till fisk och skaldjur. De japanska passar allra bäst till rå och kokt 
fisk medan mer rostade kinesiska teer passar till stekt och smakrik mat.  

Ett japanskt sencha passar utmärkt till vit choklad, pannacotta och gräddglass.

Oolong passar till medelfyllig mat. Finns i många olika karaktärer och man kan hitta bra 
val till de flesta maträtter. Är dessutom gott svalt eller iskallt och kan användas som vilken 

måltidsdryck som helst.

Titti Qvarnström
Kock och 
ambassadör 
för Dilmah  



 GRÖNT TE
Ångat grönt Single Origin te från de finaste
tebladen. Sencha Style. De neutrala tonerna 
ger en söt eftersmak. 50 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43575 Sv Cater 43575
Martin & Servera - Mårdskog 900343575
Menigo -

 CEYLON BREAKFAST 
Svart Single Origin Ceylonte, neutralt.  
Kan drickas med mjölk. 225 g te. 

Tekompaniet 40547 Sv Cater 40547 
Martin & Servera -  Mårdskog 900340547 
Menigo - 
Refillask 125 g te. Tekompaniet 41547

FÖRPACKNING
60–225 g te/burk, 6 burkar/kartong. 
Säljs styckvis.

Refill
30–165 g te/ask, 6 askar/kartong. 
Säljs styckvis.
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 EARL GREY
Svart Single Origin Ceylonte med bergamott-smak. 
Kan avnjutas med mjölk. 200 g te.

Tekompaniet 40546 Sv Cater 40546 
Martin & Servera -  Mårdskog 900340546
Menigo - 
Refillask 125 g te. Tekompaniet 41546

 CITRON VERBENA
Örtte av ren citronverbena som ger en mild, 
kryddig not av citrus och örter. Koffeinfritt. 60 g te.

Tekompaniet 40527 Sv Cater 40527 
Martin & Servera - Mårdskog 900340527 
Menigo - 
Refillask 30 g te. Tekompaniet 41527

 GRÖNT TE  
Ångat grönt Single Origin te från de finaste  
tebladen. Sencha style. De neutrala tonerna  
ger en söt eftersmak. 225 g te.

Tekompaniet 40575 Sv Cater 40575
Martin & Servera - Mårdskog 900340575 
Menigo - 
Refillask 100 g te. Tekompaniet 41575

  CHOKLAD MINT  
Svart te med tydlig choklad och mint-smak.  
Kan drickas med mjölk. 150 g te.

Tekompaniet 40518 Sv Cater 40518 
Martin & Servera - Mårdskog 900340518 
Menigo - 
Refillask 100 g te. Tekompaniet 41518

 ÄPPELPAJ & VANILJ 
Svart Single Origin Ceylonte med äppelpaj- och  
vaniljsmak. Kan drickas med mjölk. 200 g te.

Tekompaniet 40574 Sv Cater  40574
Martin & Servera - Mårdskog 900340574
Menigo  - 
Refillask 125 g te. Tekompaniet 41574

 GRÖNT TE JASMIN
Grönt te med äkta jasminblommor. Prova att 
dricka det till en bit parmesan! Bör avnjutas  
utan mjölk. 150 g te. 

Tekompaniet 40585 Sv Cater 40585
Martin & Servera - Mårdskog 900340585 
Menigo - 
Refillask 100 g te. Tekompaniet 41585

Återanvänd den vackra burken.  
Köp refillask med samma exklusiva 
gourmet-te!

Dilmah Vivid lösvikt
Vivid är en ny serie gourmetteer för te-konnässören. Smaken står 
i centrum för dessa teer, där de olika karaktärerna hos tebladen 
varsamt kombinerats med fantasifulla smaker.
Här hittar du både eleganta, aromatiska och spännande teer att 
verkligen njuta av. Ett sofistikerat val för den medvetne tedrickaren.
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 CEYLON BREAKFAST
Svart Single Origin Ceylonte, neutralt.  
En uppfriskande svart brygd som får dig att vakna 
till på morgonen. 50 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43547 Sv Cater 43547
Martin & Servera - Mårdskog 900343547
Menigo -

 EARL GREY 
Klassiskt Svart Ceylonte med en touch av  
Bergamottsmak. High grown och Single Region. 
50 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43546 Sv Cater 43546
Martin & Servera - Mårdskog 900343546
Menigo -

 GRANATÄPPLE MINT
Svart Single Origin Ceylonte med medelfyllig 
karaktär. Granatäpple tillsammans med mint är  
en spännande smakkombination. 50 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43562 Sv Cater 43562
Martin & Servera - Mårdskog 900343562
Menigo -

 ÄPPELPAJ & VANILJ 
Svart Single Origin Ceylonte med äppelpaj-  
och vaniljsmak. Kan drickas med mjölk.  
50 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43574 Sv Cater 43574
Martin & Servera - Mårdskog 900343574
Menigo -

 KAMOMILL 
Rena kamomillblommor. En mild avkopplande  
ört-dryck att dricka till kvällen eftersom den är 
koffeinfri. Dricks med fördel utan mjölk.  
30 pyramidpåsar.

Tekompaniet 43525 Sv Cater 43525
Martin & Servera - Mårdskog 900343525
Menigo - 

 PEPPARMINT
Rena pepparmynta blad. Perfekt avrundning på en 
god måltid. Koffeinfritt. 30 pyramidpåsar.
 
Tekompaniet 43564 Sv Cater 43564
Martin & Servera - Mårdskog 900343564
Menigo - 

Vivid pyramidpåsar 
De fina lösviktsteerna i Dilmah Vivid-serien finns även i individuellt 
kuverterade, lyxiga pyramidpåsar.  Den trekantiga påsen gör att 
teblad och smaker får plats att utvecklas.

FÖRPACKNING
60–100 g te/ask 
30–50 pyramider/ask
4 askar/kartong
Säljs askvis.

Tillbehör
BAMBUSKRIN VIVID
6-fack med möjlighet till budskap i locket.  
Ca mått: B 32 cm, H 6 cm, D 22.5 cm, H med uppfällt lock: 26 cm
Tekompaniet 49936

BAMBUSTÄLL STÅENDE VIVID 
Ca mått: B 39,4 cm, H 9,8 cm, D 6.1 cm 
4 fack med plexiglas front.  
Tekompaniet 49934



BLÅBÄR VANILJ
100 % Svart Ceylonte med blåbär- och vaniljsmak.
20 kuverterade påsar/ask. 2 g / påse.
Tekompaniet 4873 Sv Cater 4873
Martin & Servera - Mårdskog 90034873
Menigo -

FOREST BERRY
100 % Svart Ceylonte med fruktig smak av skogens 
bär och kryddor. Innehåller bl.a hibiskus, äpple, kanel 
och nypon. Tydliga aromer av hallon, jordgubb och 
svartvinbär.  
20 kuverterade påsar/ask. 2 g / påse.
Tekompaniet 4826 Sv Cater 4826
Martin & Servera - Mårdskog 90034826
Menigo -

INGEFÄRA HONUNG
100 % Svart Ceylonte med varm ingefära- och  
honungssmak. 20 kuverterade påsar/ask. 2 g / påse.

Tekompaniet 4878 Sv Cater 4878
Martin & Servera - Mårdskog 90034878
Menigo -

ÄPPLE KANEL VANILJ
100 % Svart Ceylonte med äpple-, kanel- och vanilj-
smak. 20 kuverterade påsar/ask. 2 g / påse.

Tekompaniet 4874 Sv Cater 4874
Martin & Servera - Mårdskog 90034874
Menigo -

Askar - 20-pack 

FÖRPACKNING
20 påsar/ask. 12 askar/kartong. Totalt 240 
tepåsar. Säljs kartongvis.

Svart, grönt,
Svart te
Svart i väst blir rött i öst. Det vi i 
västvärlden kallar för svart te kallar 
kineserna för rött te, ”hong cha”. Svart 
te är fermenterat/oxiderat.

Grönt te
Även vitt te (lufttorkar efter skörd) och 
gult te kategoriseras som grönt te.
Grönt te är inte fermenterat/oxiderat.

Oolong
Oolong genomgår delvis fermentering 
och är alltså ett mellanting av både  
svart och grönt te. Populärt i Taiwan.

Kategorisering av te.
Te kategoriseras i svart, oolong och 
grönt te. Alla sorter framställs av 
växten Camellia Sinensis (det latin-
ska namnet för teplantan).

Det är i förädlingsprocessen man 
bestämmer att producera ett svart  
te, ett grönt te eller oolong.

För att kategoriseras som te måste 
drycken innehålla just teblad, vilket 
gör att s.k. örtter som kamomill 
och Rooibos inte är med i denna 
uppställning.

Visste du att..
Oolong betyder ”svart drake” på 
kinesiska? Namnet kommer från en 
historia om en kinesisk bonde som 
hittade en orm bland sina teblad, 
en orm han misstog för att vara en 
drake. 
Ormen skrämde iväg bonden, som 
efter någon dag vågade sig tillbaka 
och sedan bryggde de teblad som 
ormen legat på.

 oolong
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De koppar Dilmahte som du och jag dricker ligger till grund för alla de projekt som MJF Foundation och Dil-
mah Conservation driver. 2002 startade Dilmahs grundare Merill J Fernando välgörenhetsfonden MJF Charita-
ble Foundation. Fonden hjälper aktivt Sri Lankas befolkning genom att bl a bistå med utbildning, maskiner och 
materiel. De har även startat skolor, barnhem och sjukhus.

Ethical Tea
Symbol för produkter som
 är odlade och förädlade av 

Dilmah i Sri Lanka. 

MJF Charitable 
Foundation

Etisk inriktning.
Hjälper människorna. 

Dilmah Conservation
Ekologisk inriktning.

Hjälper djur och miljö.

Välgörenhet Dilmah

CONSERVATION
business is a matter of human service

CONSERVATION
business is a matter of human service

MJF Foundation 
hjälper cirka 10 000 

behövande personer i 
Sri Lanka varje år.

Man skänker alltså inte pengar som annars är vanligt när det 
gäller välgörenhet, utan arbetar direkt för att förbättra livs-
situationen för sitt folk. Gärna för dem som bor långt utanför 
storstäderna, de som inte har några val och dit inte de vanliga 
hjälporganisationerna hittar. Minst 15 % av Dilmahs vinst 
avsätts varje år till välgörenhetsfonden. Man erhåller även 
donationer från privatpersoner och företag över hela världen.  
Läs gärna mer på www.mjffoundation.org

Dilmah Conservation startades 2007 tillsammans 
med IUCN (International Union for Conservation of Nature. 
www.iucn.org) för att bl a rädda och bevara elefanterna samt 
miljön på Sri Lanka.  
Titta, läs och lär mer på den intressanta webbplatsen  
www.dilmahconservation.org

Dilmahs mål är nått
 
Dilmah har framgångsrikt genomfört sitt mål att bli helt  
koldioxidneutrala 2018, vilket betyder att de kompenserar 
för all koldioxid de släpper ut i atmosfären.
 
Dilmahs resa mot koldioxidneutralitet har lett till att flera 
anmärkningsvärda projekt har implementerats.
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BYTT UT 

1,5M+
ENHETER
TILL FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR

UTBILDAT 
1000+
BARN

200+
KVINNOR
SJÄLV- 
FÖRSÖRJANDE

24 HA
REGNSKOG
ÅTERPLANTERAT

Läs mer om projektet på: 
mynewsdesk.com/se/tekompaniet

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något
Vi på Tekompaniet har beslutat att stötta ett kvinnoprojekt på MJF Centre i  
Moratuwa, Sri Lanka. Detta genom att utrusta deras kök med vitvaror och  
köksredskap. 
Köket kommer att fungera som en plattform för att kvinnorna genom kunskap 
om professionell matlagning ska kunna bli självförsörjande och på så sätt ta sig 
ur en svår livssituation.

Bidra du också!   
När du köper en ask Dilmah Earl Grey Honung,  
Limited Edition, så går 2.25 SEK direkt till utsatta
kvinnor i Moratuwa, Sri Lanka.   
Var med och utrusta kvinnornas kök med fler vitvaror 
och köksredskap. Ge dem en bättre framtid!
För varje ask ni köper skänker vi på Tekompaniet 
lika mycket.   
Art.nr: 4846. 25 påsar/ask. 12 askar/kartong. Säljs kartongvis.



Tekompaniets utvalda te är en serie noggrant utvalda ekologiska och Fairtrade-märkta 
teer i lösvikt. De flesta teerna är Single estate vilket innebär att de kommer från en och 
samma plantage. Detta borgar för en jämn kvalité.

Tekompaniets utvalda te

Alla teer från 
Tekompaniets utvalda 

är Fairtrade-märkta

Tekompaniets utvalda te, 
Ekologiskt & Fairtrade

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.

Vårt te kommer från en noggrant utvald producent vilket i sin tur  
innebär att vi kan göra regelbundna besök, följa produkten från 
tebuske till förpackning och din kopp te. 

Alla teer är förpackade i återförslutningsbara aromtäta förpackn-
ingar för att bevara doft och smak. Ett fantastiskt gott te tycker vi 
och många av våra kunder! Vad tycker du?

ENGLISH BREAKFAST
Svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate). Mörkt och 
fylligt te som passar utmärkt tillsammans med mjölk. 
En frukostklassiker. 

Tekompaniet 8347 Sv Cater 8347
Martin & Servera 259465* Mårdskog 90038347
Menigo -

SVART CHAI
100 % svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate) med 
de klassiska chaikryddorna ingefära, kanel, svartpeppar, 
kardemumma och kryddnejlika. Nytt recept!

Tekompaniet 8307 Sv Cater 8307
Martin & Servera 445783* Mårdskog 90038307
Menigo 121131

TROPISK GLÖD
Svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate) med  
tropiska smaker och ringblommor. Nytt recept!

Tekompaniet 8324 Sv Cater 8324
Martin & Servera 231811 Mårdskog 90038324
Menigo 121922

VANILJ
100 % svart Ceylonte (OP1, single estate) med 
vaniljarom och bitar av vaniljstång.  

Tekompaniet 8374 Sv Cater 8374
Martin & Servera 562199* Mårdskog 90038374
Menigo 123445

APELSINBLOM
Svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate) med  
citrussmak. Med limeskal och blåklint. Nytt recept!

Tekompaniet 8320 Sv Cater 8320
Martin & Servera 298398 * Mårdskog 90038320
Menigo 122376

ASSAM 
100 % indiskt te (TGFOP, single estate) mörkt och  
fylligt, passar utmärkt tillsammans med mjölk. 

Tekompaniet 8381 Sv Cater 8381
Martin & Servera - Mårdskog 90038381
Menigo 123431

CHILI CHOC
100 % svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate)  
smaksatt med bitar av chili och kakao. Ett te med 
mycket smak och ordentlig hetta.  
Även god med mjölk. Nytt recept!

Tekompaniet 8326 Sv Cater 8326
Martin & Servera - Mårdskog 90038326
Menigo 123429

DARJEELING
100 % svart indiskt te (STGFOP, single estate).  
Highgrown. Ljus färg och mild smak. Använd gärna  
lite citron eller lime, men inte mjölk. 

Tekompaniet 8380 Sv Cater 8380
Martin & Servera - Mårdskog 90038380
Menigo 123430

EARL GREY
Svart indiskt te (FOP/FBOP, single estate) med tydlig 
bergamottsmak. Traditionell, uppskattad Earl Grey. 
Nytt recept!

Tekompaniet 8346 Sv Cater 8346
Martin & Servera 278408* Mårdskog 90038346
Menigo 109128*

Svart lösviktste  

FÖRPACKNING
500g. Säljs påsvis. 10 påsar/krt.
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Som ingrediens
I mat
Hotta upp smaken på din couscous 
genom att smaksätta med moroccan 
mint. Eller koka ris med jasminte!

Återanvänd dina Earl Grey-teblad.  
Till exempel till din favoritmarinad  
till tofu eller kyckling.

Blanda oolong och vitpeppar i peppar-
kvarnen. Använd som rub till kött- ger 
en härlig asiatisk touch till en annars 
ordinär rätt.

I bakning
Krydda upp den klassiska socker-
kakan med Vitt chai eller Rooibos 
chai för att få ett härligt kryddigt 
bakverk.

Gör sorbet med ett blommigt grönt 
jasminte och socker, smaksätt med 
citrusskal eller citrussaft.

Gör din grädde mer spännande 
genom att smaksätta den med 
lakritste eller moroccan mint!

I dryck
Använd grönt te i smoothie tillsammans 
med mango, yoghurt och honung.

Du kan också använda tebladen till att 
dekorera din drink, och ge den lite textur.

Låt Chaiteerna stå för kryddigheten i 
årets glögg! Brygg och blanda med vin 
och socker. 

Tesyrup är perfekt för att förstärka 
smaken i cocktails eller för att söta iste.

Du hittar fler recept på tekompaniet.se

 GRÖNT TE ANANAS
Grönt indiskt te. (FOP, single estate). Smaksatt med 
ananasbitar, ananasarom och ringblommor. Nytt recept!
Tekompaniet 8344 Sv Cater 8344
Martin & Servera 374736 Mårdskog 90038344
Menigo -

 VITT CHAI
Vitt kinesiskt te (FOP/FBOP, single origin) smaksatt 
med de klassiska chaikryddorna kanel, ingefära, karde-
mumma, kryddnejlika och svartpeppar. Nytt recept!
Tekompaniet 8316 Sv Cater 8316
Martin & Servera 590885* Mårdskog 90038316
Menigo -

 GRÖNT
Ett klassiskt grönt indiskt te (FOP, single estate) som 
inte är smaksatt. Bör drickas utan mjölk. 
Tekompaniet 8375 Sv Cater 8375
Martin & Servera 388298* Mårdskog 90038375
Menigo 120701*

 GRÖNT CHAI
Grönt indiskt te (FOP, single estate) med de klassiska 
chaikryddorna ingefära, kanel, svartpeppar, karde- 
mumma och kryddnejlika. Nytt recept!
Tekompaniet 8310 Sv Cater 8310
Martin & Servera 374934* Mårdskog 90038310
Menigo -

Grönt & vitt lösviktste 

FÖRPACKNING
500g. Säljs påsvis. 10 påsar/krt.
Exkl. 8325. 8 påsar/krt.

 ROOIBOS CHAI
Sydafrikanskt rooibos (premium, single origin) smaksatt 
med de klassiska chaikryddorna kanel, ingefära, karde-
mumma, kryddnejlika och svartpeppar. Nytt recept! 
Tekompaniet 8343 Sv Cater 8343
Martin & Servera 408674* Mårdskog 90038343
Menigo -

 SOMMARBRIS
Sydafrikanskt rooibos (premium, single origin) smaksatt 
med pepparmynta, jordgubbsbitar och jordgubbssmak. 
Tekompaniet 8341 Sv Cater 8341
Martin & Servera - Mårdskog 90038341
Menigo 122048*

 ÖRTSYMFONI
Ett spännande örtte med sydafrikanskt rooibos  
(premium, single origin) smaksatt med bl. a. peppar-
mynta, kamomill, fänkål och ingefära.

Tekompaniet 8335 Sv Cater 8335
Martin & Servera - Mårdskog 90038335
Menigo -

 CITRONGRÄS INGEFÄRA
Ett spännande örtte med citrongräs och ingefära. 
(single region, Sri Lanka).
Tekompaniet 8334 Sv Cater 8334
Martin & Servera 274062* Mårdskog 90038334
Menigo 109125

 KVÄLLSHARMONI
Örtte med kamomill och pepparmynta.  
(single region, Sri Lanka). 
Tekompaniet 8325 Sv Cater 8325
Martin & Servera - Mårdskog 90038325
Menigo -

 ROOIBOS
Neutralt, sydafrikanskt rooibos.
(premium, single origin). 
Tekompaniet 8340 Sv Cater 8340
Martin & Servera 295386 Mårdskog 90038340
Menigo -

Koffeinfritt lösviktste

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.
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Har du tänkt på hur du presenterar och förvarar dina teer?
Vi har ett brett sortiment av exklusiva teskrin för både påste och lösviktste. Skrinen är  
gedigna och i svart trä eller miljömärkt bambu. De flesta har gångjärn av blankpolerad 
mässing och insidorna klädda med sandfärgad filt. Vi har också praktiska stående ställ i 
plexi eller svart trä samt handgjorda teskrin i kartong. Dessa är gjorda av spill från  
tetillverkningen blandat med återvunnet papper. Skrin som tillverkats med stor respekt 
för miljön.

Tillbehör

x

STÅENDE STÄLL 4 FACK
Stående gediget ställ i svart trä. Invändigt klädd med filt. Plats för ca 40 tepåsar. 
Löstagbart plexiglas i fronten med plats för beskrivande skyltar.  
Cirka mått: B 16.6 cm, H 25 cm, D 21.1 cm

Tekompaniet 4904 Sv Cater 4904
Martin & Servera - Mårdskog 90034904
Menigo -

STÅENDE STÄLL 9 FACK
Stående gediget ställ i svart trä. Invändigt klädd med filt. Plats för ca 90 tepåsar. 
Löstagbart plexiglas i fronten med plats för beskrivande skyltar. 
Cirka mått: B 235 mm, H 380 mm, D 26.1 cm

Tekompaniet 4909 Sv Cater 4909
Martin & Servera - Mårdskog 90034909
Menigo -

TILLBEHÖR | 29

Tillbehör - Ställ

* Lagerlagt på minst en   
   enhet hos grossisten.

nyhe
t!

STÅENDE PLEXI 6 FACK FÖR 50–60 TEPÅSAR
Stående modell av svart plexi med 6 stycken transparenta fack. Plats för 8–10 tepåsar per fack. 
Mått: B 170  mm, H 360 mm, D 170 mm.
 
Tekompaniet 2206 Sv Cater 2206
Martin & Servera - Mårdskog 90032206
Menigo -

PLEXISTÄLL DILMAH ORGANIC FÖR SEX ASKAR
Ställ i plexi, speciellt framtaget för Dilmah Organic förpackningar.
Dilmah Organic logo finns tryckt på stället.
Mått: B 230 mm, H 330 mm, D 140 mm
 
Tekompaniet 24206 Sv Cater 24206
Martin & Servera - Mårdskog 90032406
Menigo -

PLEXISTÄLL LIFE BY FOLLIS FÖR SEX ASKAR
Ställ i plexi, speciellt framtaget för Life by Follis förpackningar.
Life by Follis logo finns tryckt på stället.
Mått: B 250 mm, H 333 mm, D110 mm
 
Tekompaniet 2406 Sv Cater 2406
Martin & Servera - Mårdskog 90032406
Menigo -

nyhe
t!



Te är känsligt för 
ljus, lukt och fukt

Aldrig kaffe i en te-termos.
Använder du termosar med tevatten? Var 
noga med att aldrig förvara kaffe i samma 
termos! En tedrickare känner direkt en 
bismak av kaffe, en smak som är svår att få 
bort.

Glasburkar 
Förvara aldrig ditt lösviktste i t ex glas-
burkar, det kan se snyggt ut men du förstör 
teet. Teet förstörs av ljus, precis som kryddor.

Te förstörs av ljus, lukt och fukt.
Därför är våra teer är förpackade 
i aromtäta förpackningar. Teet 
behåller sin goda smak, färskhet, 
mineraler och antioxidanter 
längre.

Våra större förpackningar med 
lösviktste är dessutom återför-
slutningsbara för att bibehålla 
teets fina kvalitet.

Kuverterade tepåsar
Vi rekommenderar kuverterat även av 
ett hygiensiskt skäl. Vid servering där 
gäster eller medarbetare ska välja te är 
det helt enkelt fräschare.

Investera i ett snyggt, praktiskt ställ! 
Tedrickaren får en bra översikt över de  
olika teerna och det både ser tjusigare 
ut och det blir lättare att hålla snyggt! 

12 FACK MED LOCK FÖR CA 120 TEPÅSAR
Tuff och elegant modell. 12 fack med plats för cirka 10 tepåsar per styck. För dig som vill 
erbjuda gästen ett varierat utbud av teer. Mått: B 31 cm, H 10 cm, D 19.5 cm

Tekompaniet 2112 Sv Cater 2112
Martin & Servera - Mårdskog 90032112
Menigo -

12 FACK FÖR CA 120 TEPÅSAR (TRAPPMODELL)
Praktisk och ovanlig trappmodell som lyfter upp tepåsarna - en mycket uppskattad modell. 
12 fack med plats för cirka 10 tepåsar per styck. Mått: B 32.5 cm, H 15.5 cm, D 21.5 cm

Tekompaniet 2132 Sv Cater 2132
Martin & Servera 339952 Mårdskog 90032132
Menigo -

DILMAH BAMBUSKRIN 6 FACK FÖR CA 60 TEPÅSAR 
Snyggt och miljövänligt skrin med lock i snabbväxande FSC-märkt bambu. Ytbehandlad.  
6 fack med plats för cirka 10 tepåsar per styck. Kan kompletteras med informationsblad till 
lock. Ca mått: B 25.2 cm, H 7.4 cm, D 20.8 cm, H med uppfällt lock: 26.1cm
Tekompaniet 4996 Sv Cater 4996
Martin & Servera - Mårdskog 90034996
Menigo -

BAMBUSTÄLL 4 FACK FÖR CA 40 TEPÅSAR 
Snyggt och miljövänligt ställ i snabbväxande FSC-märkt bambu. Ytbehandlad. Framsida i plexi  
så du ser tepåsarna. Fyra fack med plats för cirka 10 tepåsar per styck.  I lager under 2020. 
Ca mått: B 29.8 cm, H 8.5 cm, D 7 cm 
Tekompaniet 4994 Sv Cater 4994
Martin & Servera - Mårdskog 90034994
Menigo -

BAMBUSTÄLL 1 FACK FÖR CA 10 TEPÅSAR 
Snyggt och miljövänligt ställ i snabbväxande FSC-märkt bambu. Ytbehandlad. Ett fack med plats 
för cirka 10 tepåsar, perfekt vid bordsservering eller på hotellrummet. I lager under 2020. 
Ca mått: B 8 cm, H 9.2 cm, D 7.1 cm
Tekompaniet 4991 Sv Cater 4991
Martin & Servera - Mårdskog 90034991
Menigo -
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6 FACK MED LOCK FÖR CA 60 TEPÅSAR
6 fack med plats för cirka 10 tepåsar per styck för den lilla buffén. Gångjärn av mässing 
(visas ej på bilden). Mått:  B 24 cm, H 10 cm, D 13.5 cm.

Tekompaniet 2106 Sv Cater 2106
Martin & Servera 816249* Mårdskog 90032106
Menigo -

LITET SKRIN FÖR CA 20 TEPÅSAR
Skrinet för bordsservering eller t ex viprum. Ett proffsigt och omtänksamt sätt att erbjuda bra 
urval av te i snygg presentation. Mått: B 8.5 cm, H 10 cm, D 12.5 cm

Tekompaniet 2101 Sv Cater 2101
Martin & Servera - Mårdskog 90032101
Menigo -

Tillbehör - Skrin



* Lagerlagt hos grossisten.
På bilden syns ställ (4203) och burkar (3640).

Back to Earth är teskrin tillverkade för hand av ett familjeföretag i Colombo, 
Sri Lanka. Materialet består till 80 procent av återvunnet papper och 20 procent 
spill från tetillverkningen. Eftersom både skrinet och kartongen är handgjorda kan 
det skilja sig lite mellan två produkter. 
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STÄLL FÖR PLÅTBURKAR
Svart ställ med plats för åtta plåtburkar.  
Se stället i miljöbilden ovan.
Mått: B 34.5 cm, D 17.5 cm, H 13 cm. 
Tekompaniet 4203  
Sv Cater 4203
Martin & Servera -  
Mårdskog 90034203
Menigo -

SKRIN FÖR LÖSVIKT 
& TILLBEHÖR
Skrinet rymmer ca 250 gram lösviktste. 
Passar utmärkt även för socker, kakor 
eller t ex godis. Innerklädsel av pappers-
folie för enkel avtorkning. 
Mått: B 12 cm, H 16.5 cm, D 13 cm. 
Tekompaniet 2120 
Sv Cater 2120
Martin & Servera - 
Mårdskog 90032120
Menigo -

TEGLAS T-SERIES
Glas med dubbla väggar vilket gör att du 
inte bränner fingrarna. Frostad t-logo. 
Rymmer 230 ml. B 7.5 cm, H 11.5 cm. 
24 glas/kartong, säljs styckvis. 
Tekompaniet 4299 
Sv Cater 4299
Martin & Servera 623025  
Mårdskog 90034299
Menigo -

TEFILTER
Populärt tefilter för kopp eller kanna. 
Ask med 100 filter av klorfritt papper.
100 filter/ask, 48 askar/kartong. Säljs askvis. 
Tekompaniet 3611 Sv Cater 3611
Martin & Servera 563692* Mårdskog 90033611
Menigo 602834*

6 FACK FÖR CA 60 TEPÅSAR
Skrin i kartong. 6 fack, rymmer ca 60 tepåsar. Tekompaniets logotyp samt text som beskriv-
er tillverkning och material finns tryckt på skrinet. Cirka mått: B 23.5 cm, H 9.5 cm, D 14 cm.
Tekompaniet 2306 Sv Cater 2306
Martin & Servera - Mårdskog 90032306
Menigo -

TE PRESSOBRYGGARE 
FÖR LÖSVIKTSTE
Rymmer cirka 300 ml. 12 kannor/kartong.  
Säljs styckvis.  
Tekompaniet 4201 Sv Cater 4201
Martin & Servera - Mårdskog 90034201
Menigo - 
Extraglas till tepressobryggare. Passar till 4201.  
Säljs styckvis. 
Tekompaniet 4202 Sv Cater 4202
Martin & Servera - Mårdskog 90034202
Menigo -

PLÅTBURK FÖR LÖSVIKT  
OCH TILLBEHÖR
Silverfärgad plåtburk som rymmer ca 100g lösviktste. 
(Säljs neutrala, utan etikett.) Gångjärn i locket.
Ca Mått: B 7.5 cm, D 7.5 cm, H 9.1 cm. 
Tekompaniet 3640 Sv Cater 3640
Martin & Servera - Mårdskog 90033640
Menigo -

Matcha är ett japanskt tepulver fullt med mineraler och antioxidanter. En äkta matcha måste uppfylla två  
kriterier - att den kommer från Japan och att den är stenmald. Det är enkelt att brygga matcha, men du bör 
använda en matchavisp för att få ett riktigt bra resultat. Varför anses matcha så nyttigt? Jo, du dricker ju faktiskt 
upp hela tebladet, inte bara en brygd av dem. Se bara till att följa anvsningarna om temperatur på förpackningen, 
brygger du vid för hög temperatur så går du miste om alla nyttigheter, och kanske också den goda smaken. 

Matcha

Asiatisk, slovensk  
eller svensk gäst?

Servera mer te? Använd bredare sortiment!
En tumregel är att ju fler tesorter du har, 
desto mer te kommer du att servera. Har du 
basen kan du växla mellan roligare smaker.

Cirka 15% föredrar te.
Sverige är ett riktigt kaffeland. Det finns 
dock en växande skara tedrickare. Idag 
föredrar cirka 15 % te framför kaffe och 
antalet som gärna växlar mellan te och 
kaffe är betydligt högre, och växer stadigt.

Vilka gäster har du?
I Sverige dricker vi överlägset mest svart 
te med olika fruktsmaker, där den fruktiga 
smaken ofta är viktigare än tesmaken. 

En internationell gäst å andra sidan har 
helt annorlunda smakpreferenser och 
kanske vill ha ett grönt neutralt te med 
kosher-märkning. Och här står inte helt 
otippat själva tesmaken i centrum vilket 
ställer högre krav på teets kvalitet.

Ett bra bassortiment till  
din tehörna bör innehålla:
• Ett neutralt grönt te
• Ett neutralt svart te 
  (t. ex. English Breakfast) 

• Klassikern Earl Grey  
• Ett svart te med fruktsmak 
• Ett koffeinfritt alternativ  
  (t. ex. rooibos, kamomill) 
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JAPANSK MATCHA 
Äkta japansk ekologisk matcha
200 g matcha/ påse. Söt fruktig doft, 
aromatisk och fyllig smak. 
Tekompaniet 3001 Sv Cater 3001
Martin & Servera - Mårdskog 90033001
Menigo -

MATCHAVISP- 
HÅLLARE
I ljusgrönt porslin. 
Tekompaniet 3009  
Sv Cater 3009
Martin & Servera -  
Mårdskog 90033009
Menigo -

MATCHAVISP
Traditionell matchavisp  
i bambu. 
Tekompaniet 3008  
Sv Cater 3008
Martin & Servera -  
Mårdskog 90033008
Menigo -



I katalogen ryms inte allt...
Vårt breda sortiment ryms inte i katalogen, är du ute efter något speciellt som 
rör te, eller som kan tänkas passa i tehörnan - hör av dig!

Dilmah tea timer  
Har du svårt att komma ihåg hur länge 
teet ska bryggas? Använd Dilmahs tea 
timer. 2 min för vitt, grönt och örtte.  
3 eller 5 min för svart te. art.nr 4933 

Back to Earth Skrin för pyramider
Skrin anpassat för de större pyramidpåsarna. 
Skrinet har 4 fack och totalt får det plats ca 
24 tepåsar.

Founders reserve presenter  
Litet fodral i svart trä som rymmer 
nio tepåsar. Elegant som present  
eller exempelvis vid bordsservering.
Med varumärkeslogo.

Tesil ”Effortless infuser” Flergångs-tefilter 
med lock: vid bryggning av lösviktste. 
Locket gör att aromerna behålls i teet. 
Stort utrymme så att teet får plats att 
expandera. art. nr 4941

Displayställ för burkar  
Ställ för lösviktsburkar: Snyggt ställ i svart 
trä där du placerar burkarna dubbelsidigt. 
Gör att gästerna kan välja te från två håll 
samtidigt.

Perfect Cup Infuser Coolt, nytt sätt att 
brygga lösviktste! Brygg direkt i infusern, när 
du placerar den över glas så rinner sedan teet 
ner i glaset, medan tebladen stannar i infusern. 
art. nr 4940

Porslin för servering  
Både koppar och kannor 
framtagna speciellt för tedrickande.

Litteratur Låt dig inspireras och lär dig mer 
genom litteratur! Häften och böcker med 
recept, foodpairing, mat, sötsaker och drinkar - 
både mocktails och cocktails.

Standardskrin med 6 eller 12 fack  
med varumärkeslogo tryckt i samt 
utanpå skrinets lock. 

Keramik Halsband och tefat skapade 
inom ramen för MJFs projekt för 
försörjning på landsbygden. Säljs utan 
förtjänst för att stödja välgörenhetsprojekten. 
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Samplers - perfekt att lägga på  
huvudkudden som en liten present  
eller att erbjuda kunder som smakprov.

Vad innebär de olika märkningarna?

Fairtrade är en oberoende 
produktmärkning som skapar 
förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer 
att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 
Detta innebär bland annat:
Förbättrade ekonomiska villkor 
för odlare och anställda, premier 
till investeringar i lokalsam-
hälle och verksamhet. Även att 
barnarbete och diskriminering 
motverkas samt att ekologisk 
produktion främjas.

Koshercertifierat kan i 
korthet beskrivas med att teets 
innehåll och produktion följer de 
judiska dietlagarna.
Den vänstra märkningen är från 
Kanada, och den högra kommer 
från en certifierare med bas i 
USA.  Alla Four O’clock-teer 
är certifierade och i princip alla 
Dilmahs teer. 

Vill du veta mer eller vill du ha en kopia av något certifikat? 
Kontakta oss på 08 68 40 50 00  eller info@tekompaniet.se

EU Ekologiskt odlat är
en märkning för ekologiska 
livsmedel inom EU.  
Det innebär bl a att produkten 
är framställd utan att tillföra 
konst-gjorda ämnen som 
syntetiskt gödsel eller kemiska 
bekämpningsmedel.

Ethical Tea är Dilmahs  
märkning för produkter som 
producerats på företagets 
produktionsanläggningar i  
Sri Lanka. Genom detta  
garanterar Dilmah bra villkor 
för arbetare med garanterat 
bra lön, sjukvård och barn-
omsorg m m.
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Vi direktimporterar majoriteten av våra produkter vilket innebär stora kontainerleveranser från Sri Lanka
och Indien. Dessa kontainers går med båt till Helsingborg för en kort bilfärd till lagret i Ängelholm.   
 
Att frakta produkterna med båt tar upp till två månader men ger väsentligt lägre miljöpåverkan än med flyg.

Emballage
Vi är anslutna till fti (www.ftiab.se). Det innebär att vi betalar avgifter för allt det emballage vi för in i lan-
det och fullgör på så sätt vårt producentansvar. Tillsammans betalar vi som är fti-anslutna för alla de åter-
vinningsstationer som finns runt om i Sverige. Ibland kan du även få produkter levererade i en återanvänd 
kartong märkt med ett felaktigt varumärkesnamn. Varför slänga något som är funktionsdugligt?

 Produkter
Tebusken är en mycket robust och tålig växt. Det gör att man ofta inte behöver använda bekämpningsmedel. 
Vi har ändå valt att ha ett stort och brett sortiment av ekologiskt certifierade produkter.  
Du hittar både ekologiskt pås- och lösviktste hos oss.

Tekompaniets miljöarbete

Lager i
Ängelholm

Tebladet 
plockas

Förädlas 
på plats

Per båt 
till Sverige

Hos
Grossist

Servering



Beställning och leverans

Har du frågor om te?
Vi hjälper dig gärna med att sätta samman ett väl fungerande tesortiment 
som passar just dina gäster.  Du är alltid välkommen att kontakta oss; 
08 68 40 50 00, www.tekompaniet.se eller info@tekompaniet.se. 

Vi gillar dig! Gillar du oss? 
Följ med oss i sociala medier!          
facebook/instagram: @tekompaniet / @dilmahsverige

Tekompaniet Swedetraders AB
Box 1172, 131 27 Nacka Strand.  
Telefon 08 68 40 50 00. info@tekompaniet.se.  
www.tekompaniet.se 
Org.nr 556676-1598

I vår webshop hittar du kvalitetsteer som Dilmah,  
Life by Follis och vårt eget Tekompaniets Utvalda 
lösvikt. Allt etiskt producerat! Oavsett om du serverar 
te på ett hotell, säljer dem i en butik eller har det på 
kontoret, kan du bli företagskund i vår onlineshop. 

De priser och förpackningar du ser när du surfar runt 
på sidan, avser konsumenter. När du loggar in får du 
ditt företags kundunika priser, faktura via e-post samt 
att du får allt levererat av DHL under kontorstid till 
din företagsadress. Frakt tillkommer på fakturan enligt 
dina villkor. 
Maila nedanstående uppgifter till: info@tekompaniet.se

Företagsnamn
Org.nr
Leveransadress
Fakturaadress - tänk på miljön = mailadress för e-faktura
Kontaktperson + mobilnr + mailadress

Vi skickar inloggningsuppgifter till dig och dessa kan 
du själv ändra under Mitt konto.

Vid katalogens tryckning kan produkter beställas via bla 
följande grossister: Alt Grönt, Martin & Servera, Menigo, 
Mårdskog & Lindkvist, Mälardalens Frukt & Grönt, 
Svensk Cater (inkl Keges). Vi finns också hos vending-
företag som Selecta, JOBmeal, Café Bar m fl.

Vi får vanligtvis beställning från grossisterna 1–2 
gånger per vecka och därför bör varor kunna levereras till 
dig redan efter cirka en vecka. 

Anbud
Anbud finns för privata kunder samt offentlig sektor.  
Vill du också ha Tekompaniets produkter på ditt anbud? 
Kontakta din grossistsäljare.


