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 EU-Ekologiskt

 
Fairtrade

                

Tekompaniet är familjeägt och arbetar enbart med te och tillbehör sedan över 20 år. 
Det gör teamet unika och väldigt kunniga i ett kaffeland som Sverige. Vi vill ge dig det bästa 
och godaste teet både för smaklökar och samvete, därför är hållbart te av premiumkvalitet i 
påse och lösvikt en självklarhet för oss och att det alltid är etiskt producerat. Till detta hittar 
du riktigt bra och smarta tillbehör, som även dessa är hållbart producerade.

Med exceptionell kunskap och unikt engagemang erbjuder vi dig innovativa premium- 
produkter som är både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Det är oerhört 
viktigt för oss med närheten till, och samarbetet med, våra leverantörer och de människor 
som plockar och förädlar denna fantastiska ört vid namn Camellia Sinensis.  

När du samarbetar med oss på Tekompaniet så innebär det att du får te direkt från källan, 
vilket ger spårbarhet från planta till din kopp, färskt, ortodoxt producerat och hög kvalitet 
på råvaror. Hållbarhet för både människa och miljö har varit fokus sedan starten år 2000 
– långt innan det var ett krav från marknaden. Dessutom engagerar vi oss i och supportar 
olika projekt i Indien och Sri Lanka, vilket gör att du med oss får en garanti för gott sam-
vete och låg miljöpåverkan.

Med Tekompaniet får du en engagerad och nära  
samarbetspartner med unik kunskap om te.

Våra teexperter håller gärna (i mån av tid och 
resurser) en teskola för större butiker. 

Utbildningen kan omfatta allt från grund-
kunskap om te och produkter till innovation 
och matchning av mat och te.

Innehåll

Vitt te 
Röd Rooibos 
Grön Rooibos     

Grönt te      
Koffeinfritt/ört      
Svart te

Prislistan gäller f o m februari 2022. 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 TEKOMPANIET | 3

Använd vår kunskap. Gör den till er.
Kunskap är källan till kvalitet och Tekompaniet 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 dig och din personal kunskap om te.

GRUNDARE 
TEKOMPANIET



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.

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

Så tack för att du väljer att bidra.

Life by Follis
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Svart te

Grönt te
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Färskt & single estate - Hållbart - Innovativa smaker 

APELSIN ROSMARIN
Ekologiskt svart single estate-te med rosmarin 
och apelsinsmak. Perfekt i eller till mat. 1,8 g / påse.

Art.nr 8628
Axfood 101346131 
B-dahls 5638465
Pris/kfp 22,00

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

Art.nr 8683
Axfood 
B-dahls 5638473
Pris/kfp 22,00

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

Art.nr 8646
Axfood 101347028
Pris/kfp 22,00

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

Art.nr 8655
Axfood 101346133
B-dahls 5638481
Pris/kfp 22,00

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

Art.nr 8616
Pris/kfp 26,00

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

Art.nr 8602
Axfood 101346793 
B-dahls 5638499
Pris/kfp 22,00

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

Art.nr 8620
Pris/kfp 22,00 

FÖRPACKNING 
20 påsar/ask i 1påse.12 askar/kartong.  
Totalt 240 tepåsar. Säljs kartongvis.
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Örtte Rooibos
LAKRITS KRYDDOR
Ekologiskt örtte med en härlig blandning av äkta  
lakritsrot, kanel, nejlika, stjärnanis, ingefära,  
kardemumma och svartpeppar. Koffeinfritt. 1,8 g / påse. 

Art.nr 8617
Pris/kfp 26,00

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.

Art.nr 8642
Pris/kfp 22,00

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.

Art.nr 8643
Axfood 101346132
B-dahls: 5638507
Pris/kfp 26,00

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 plantaget är helt ekologisk.

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

Sjukhus och skola
På plantagen har arbetarna fri bostad och möjlighet att  
besöka sköterska och läkare.

Vid allvarligare sjukdomstillstånd så finns en egen ambulans samt 
ett större sjukhus i distriktet med tillgång till specialist-
läkare, röntgen och operation. Detta ägs och drivs av  
producenten.

Vårt 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.

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.

Life by Follis är inte bara premiumte
Så här ser vårt hållbarhetstänk ut runt förpackning och påsar. 

Brygginfo
Tepåse100%  
återvinningsbar

Inga metallnitar 
eller klister 
på tepåse eller tag

Syreblekta 
tepåsar

Tepåse och tag knyts 
ihop med ekologisk 
bomull i tråden

Aromtät påse

Tydlig märkning  
om källsortering 
kompenserad
via FTI

Asken är 100%  
återvinningsbar

EU-eko 
och Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produkmärkning som 
skapar förutsättningar för odlare och anställda i 
utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 
Läs mer på www.fairtrade.se

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

Läs mer på tekompaniet.se

Sortimentask
 Earl Grey  

 Rabarber vanilj

 English Breakfast 

 Rooibos Chai

 Grönt Neutralt  

  Jordgubb 

  Päron Vanilj  

 Citron ingefära

6 sortimentaskar/kartong.
160 påsar/ask. Säljs askvis.

Sortimentasken är den perfekta lösningen för dig som vill ha 
en enkel och snygg presentation och ett bra färdigblandat 
sortiment av smaker.160 tepåsar i 8 fack som också är märkta 
med smakens namn. Innehåller en blandning av svarta, gröna, 
vita och koffeinfria teer. 
 
Art.nr  8591
Pris/kfp  396,38 

STECKKOD
7 350054 815918

FÖRPACKNING 
20 påsar/ask i 1påse.12 askar/kartong.  
Totalt 240 tepåsar. Säljs kartongvis.



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.

Dilmah
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Etiskt, färskt kvalitetste från familjeföretaget i Sri Lanka
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Organic 

FÖRPACKNING
20 tepåsar/kfp, 6 kfp/kartong. 
Säljs kartongvis, (169,20 kr).
Möjlighet att placera liggande 
eller stående på hyllan.

EU-ekologiska teer i både klassiska och annorlunda 
smaker. Teet är odlat utan konstgjorda bekämpningsmedel 
och konstgödsel. Askar med perforerad öppning i modern 
design. 20 påsar, individuellt kuverterade för att bevara 
doft och smak.

 HALLON 
Ekologiskt svart Ceylonte med smak av hallon.  

Art.nr 4283
Pris/kfp 28,20

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

Art.nr 4226
Pris/kfp 28,20

 GRÖNT TE INGEFÄRA 
Ekologiskt kinesiskt grönt te med ekologisk  
ingefärarot och naturliga aromer.

Art.nr 4278
Axfood 101261397
B-dahls 5308754
Pris/kfp 28,20

 EARL GREY
Ekologiskt svart Ceylonte med naturlig  
bergamottarom. Single origin.

Art.nr 4246
Axfood 101261472
B-dahls 5308739
Pris/kfp 28,20

 GRÖNT TE MINT 
Ekologiskt grönt kinesiskt te med ekologiska 
pepparmintblad och naturliga aromer.

Art.nr 4265
Axfood 101261488
Pris/kfp 28,20

 SMÖRKOLA INGEFÄRA
Ekologiskt svart Ceylonte med smörkola-  
och ingefärasmak.  

Art.nr 4262
Pris/kfp 28,20

 ENGLISH BREAKFAST
Ekologiskt svart neutralt Ceylonte. Single origin.

Art.nr 4247
Axfood 101261467
B-dahls 5308747
Pris/kfp 28,20

 GRÖNT TE SENCHA 
Ekologiskt kinesiskt grönt neutralt Sencha-te.

Art.nr 4275
Pris/kfp 28,20

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

Art.nr 4227
Pris/kfp 28,20

 SPICE CHAI
Ekologiskt svart Ceylonte med kanelbark, 
svart-peppar, ingefärarot och kardemummakapslar.  
Single Origin.

Art.nr 4207
Pris/kfp 28,20



Infusion & Örtte

Örtteerna 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.

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

Art.nr 45224
Pris/kfp 24,00

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

Art.nr 45218
Pris/kfp 24,00

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

Art.nr 45278
Pris/kfp 24,00

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

Art.nr 45222
Pris/kfp 24,00

 ZESTY LEMON 
Rent och naturligt örtte med en framträdande 
citronkaraktär omfamnad av ingefärans karak-
teristiska hetta. Balanserad och uppfriskande 
med viss skärpa och syrlighet. 

Art.nr 45227
Pris/kfp 24,00

 MANDARIN ROS GRAPEFRUKT
Hibiskus som ger en djupröd färg är rik på 
c-vitamin och antioxidanter. En doft av grape-
frukt 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. 

Art.nr 45201
Pris/kfp 24,00

FÖRPACKNING
20 tepåsar á 1,5 g i 1 aromtät foliepåse. 
12 askar/kartong. Säljs kartongvis. (288,00 kr)
Olika design på fram och baksida.
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FÖRPACKNING
12 sortimentaskar/kartong. 
Säljs askvis, (113 kr).

FÖRPACKNING
10 påsar/smak. 6 sortiment- 
askar/kartong. Säljs askvis.

DILMAH ORGANIC SORTIMENTASK  
6 SMAKER - 60 TEPÅSAR

 Berry Explosion   Earl Grey 

 English Breakfast   Frukt & Mint 
 Grönt Ingefära   Spice Chai 

Art.nr 4290
Axfood 101288123
Pris/kfp 113,00

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

SORTIMENTASK 6 SMAKER - 120 TEPÅSAR
 Citron Lime   Earl Grey 

 English Breakfast   Grönt Neutralt 

 Ingefära Honung   Spicy Berry (koffeinfritt) 

Art.nr 4090
Axfood 101191271
Pris/kfp 170,88

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 (koffeinfritt) 

Art.nr 4091
Pris/kfp 318,62

DILMAH INFUSION SORTIMENTASK
ÖRTTE - KOFFEINFRITT 
6 SMAKER - 60 TEPÅSAR

 Kardemumma, ingefära & apelsin 

 Mandarin, ros & grapefrukt 
 Kokos & mango 

 Tulsi, ingefära, citron & citrongräs 

 Moringa, chili, kakao & kardemumma 

 Kamomill 

Art.nr 45190
Pris/kfp 119,00

Sortimentaskar

DILMAH SORTIMENTSASKAR  | 11
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Värm friskt, kallt vatten. Som tumregel kan du räkna med 200 ml vatten till en tepåse. Avsluta uppvärmningen 

alldeles innan det börjar koka. Vatten som kokar för länge ger ett platt te, dvs ett te som tappar djup, smak och 

arom eftersom syret kokat bort. Detsamma sker om du kokar upp vattnet på nytt. Häll vattnet över tepåsen och 

rör om så att smak och arom frigörs. Läs på förpackningen vilken temperatur som gäller för ditt te och hur länge 

teet ska bryggas.

Hur brygger man en perfekt kopp te?

Temperatur
Ett svart te ska bryggas vid 95 grader, ett Oolong te vid 85 

grader och ett grönt te smakar bäst om det bryggs vid 75 

grader. Örtte bryggs vid 95 grader. Generellt sjunker tempera-

turen ungefär 10 grader per 5 minuter.

Tid
Låt ett svart te dra i ca 3 minuter beroende på kvalité. Grönt 

te och Oolong får dra 2 minuter. Örtteer får intensivare smak 

ju längre de bryggs. Däremot är det ingen risk att de blir beska 

eftersom de inte innehåller teblad. Brygg i runt 4 minuter. 

Rooibos räknas som örtte och bryggs på samma sätt. 

Glöm inte att röra om under bryggningen för att frigöra 

smakämnen. Häll upp och servera.

Kallbryggning
Brygg ditt te i kallt vatten i kylskåp över natten. Ju längre tid 

desto intensivare smak. Väljer du ett örtte så finns ingen risk att 

det blir beskt.

Du kan även välja att brygga teet i juice eller smaksatt vatten 

för att få en bra bas till mocktails och cocktails. 

Prova gurk- eller cocosvatten.

Häll teet i isformar och frys in så har du isbitar 

som inte spär ut dina drinkar utan istället ger 

dem mer smak ju mer det smälter.

Fler tips på tekompaniet.se 
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Exceptional lösvikt

FÖRPACKNING
100 g te/kfp, 6 kfp/kartong. 
Säljs kartongvis, (246 kr).

 CEYLON SPICE CHAI
Svart Ceylonte, Single Estate, smaksatt med 
nejlika, kanel, ingefära och citrongräs. 

Art.nr 4007
Pris/kfp 41,00

 ELEGANT EARL GREY
Svart Ceylonte, Single Region, med 
bergamottsmak. 

Art.nr 4045
Pris/kfp 41,00

 MAHARAJA RESERVE ASSAM
Svart indiskt låglandste från regionen Assam.
Mörkt och fylligt te som passar utmärkt med 
mjölk.

Art.nr 4081
Pris/kfp 41,00

 ROSE WITH FRENCH VANILLA
Svart Ceylonte med ros- och vaniljsmak.

Art.nr 4074
Pris/kfp 41,00

 FRAGRANT JASMINE 
 GREEN TEA
Grönt te från Kina smaksatt med jasmin-
blommor. Bör drickas utan mjölk.

Art.nr 4085
Pris/kfp 41,00

 GENTLE MINTY GREEN TEA
Grönt te smaksatt med grönmynta 
och citrongräs. Bör drickas utan mjölk.

Art.nr 4065
Pris/kfp 41,00

 GRÖNT TE JASMIN, 125g.
Grönt te med äkta jasminblommor. 
Bör drickas utan mjölk.

Art.nr 4010
Pris/kfp 26,00

 
 

FÖRPACKNING
12 kfp/krt,  Säljs kartongvis. (300 kr).

 GRÖNT NEUTRALT, 200g.
Icke smaksatt grönt te.
Bör drickas utan mjölk.

Art.nr 4011
Pris/kfp 25,50

 
 

FÖRPACKNING
12 kfp/krt,  Säljs kartongvis. (300 kr).

Lösviktste 

9 312631 117967

Precis som namnet antyder så är Dilmah Exceptional en 
te-serie utöver det vanliga. Här har Dilmah fört samman 
de absolut bästa tebladen i en rad underbara kombination-
er, nyanser och smaker. Här hittar du allt ifrån eleganta och 
sinnliga till komplext spännande teer att verkligen njuta av. 
Oavsett vad du tycker om så kommer du garanterat finna 
din personliga favorit.



De koppar Dilmahte som du och jag dricker ligger till grund för alla de projekt som MJF Foundation 
och Dilmah Conservation driver. 2002 startade Dilmahs grundare Merill J Fernando välgörenhetsfon-
den MJF Charitable 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.

Varje kopp Dilmah te 
vi dricker gör skillnad

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 livssituationen 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) för att bl a rädda och bevara 
elefanterna samt miljön på Sri Lanka.  
Titta, läs och lär mer på
www.dilmahconservation.org

Dilmahs hela sortiment är nu 
koldioxidneutralt.
Sedan 2018 har Dilmah varit helt koldioxidneutrala, vilket 
betyder att de kompenserar för all koldioxid de släpper ut
i atmosfären från att tebladen odlas, plockas, bearbetas 
transporteras och packas, tills det lämnar företagets lokaler, 
i enlighet med Green House Gas Protocol.  
 

Nästa mål blir att till 2030 bli klimatnegativa. Det vill säga 
att kompensera för mer än man släpper ut.
 
Dilmahs resa mot koldioxidneutralitet har lett till att flera 
anmärkningsvärda projekt har implementerats.

SEDAN STARTEN AV 
HÅLLBARHETSRESAN ÅR 2000 
HAR DILMAH DRAGIT NER 
PLASTMÄNGDEN MED

442 104 Kg

45-50%
MINDRE MÄNGD TRYCKFÄRGER
I DILMAHS FÖRPACKNINGAR  
FORTSÄTTER RESAN MOT MER 
HÅLLBARA PRODUKTER.

DILMAHS INITIATIV 
”BEACH CLEANUP” 
HAR RENSAT BORT

9 800 Kg
SKRÄP FRÅN SRI-LANKAS 
KÄNSLIGA EKOSYSTEM.

BYGGT 850kW VATTEN- 
OCH SOLKRAFTSANLÄGGNINGAR 
SOM SPARAR 

2 300 ton CO2
VILKET MOTSVARAR ATT PLANTERA

45 500 TRÄD

100% Kompenserat
FRÅN TEPLANTAGET TILL SKEPPNING

% TILL
VÄLGÖRENHET15

minst 15% av Dilmahs vinst före skatt går 
direkt till människor och natur.

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

Refill
30–165 g te/ask, 6 askar/kartong. 
Säljs askvis.

 EARL GREY
Svart Single Origin Ceylonte med 
bergamott-smak. Kan avnjutas med mjölk. 
200 g te. 

Art.nr. 40546 
Pris/st 89,00

Refillask 165 g te.
Art.nr. 41546

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

Art.nr. 40527 
Pris/st 89,00

Refillask 30 g te.
Art.nr. 41527

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

Art.nr. 40575 
Pris/st 118,00

Refillask 100 g te.
Art.nr. 41575

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

Art.nr. 40518 
Pris/st 95,00

Refillask 100 g te.
Art.nr. 41518

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

Art.nr. 40547 
Pris/st 89,00

Refillask 150 g te.
Art.nr. 41547

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

Art.nr. 40574 
Pris/st 133,00

Refillask 125 g te.
Art.nr. 41574

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

Art.nr. 40585 
Pris/st 89,00

Refillask 100 g te.
Art.nr. 41585

Vivid är en 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.

Vivid pyramidpåsar
Vivid-serien finns även i lyxig pyramidpåse. 
Den trekantiga påsen gör 
att ingredienserna och 
tebladen får plats att 
utvidgas och utveckla 
sina aromer.



Företagarprojektet i Moratuwa
Womens Development Programme omfattar mödrar till de barn 

som deltar i MJF Kids Programme och The Rainbow Centre for 

Children with Disabilities. Kvinnorna får träning i att sy, laga 

mat och hållbar trädgårdsodling men inte bara för att få mer 

kunskap utan även som en terapeutisk psykosocial aktivitet för 

att motverka de personliga omständigheter de lever i.

Vi på Tekompaniet har beslutat att stötta detta kvinnoprojekt 

genom att utrusta deras kök som byggdes hösten 2018 på MJF 

Centre i Moratuwa. Det blev utrustning som vitvaror, maskiner, 

köksredskap m m. Köket kommer att fungera dels som ett ca-

teringkök men även som en plattform för att kvinnorna genom 

kunskap om professionell matlagning ska kunna bli självförsör-

jande och på så sätt ta sig ur en svår livssituation. Vi har sedan 

löpande fortsatt att stödja kvinnorna med utökning av den 

utrustning de behöver.

 Idag är 278 kvinnor under utbildning inom något av 

 WDP projekten. Inom en snar framtid kommer man att  

 starta upp nya projekt som hjälper ytterligare 67 kvinnor.

 Kvinnorna har 2,5-3 timmar utbildning/dag. De kommer 

 till centret efter att man och barn gått till arbete/skola.

 En gång i månaden har de specialklasser dit kvinnorna kan  

 anmäla sig, t.ex. för att få specialkompetens att framöver  

 kunna få anställning i köket på ett hotell.

 De har regelbunden försäljning till kunder utanför centret.  

 Vinsten delas bland kvinnorna. Överskottet går främst till  

 att ge deras barn en bra utbildning samt kläder. 

Läs mer om vårt engagemang 
i företagarprojektet på 
MyNewsdesk/tekompaniet
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Färskt Ceyltonte omvandlas till ett te-extrakt bara några 
timmar efter att det plockats. 

Tebladet som används för att producera Elixir odlas, 
skördas och bearbetas på Dilmahs teplantage Rilhena 
i Ratnapura, södra Sri Lanka.

 Färdigblandat iste innehåller endast 4,5% socker. 

 1 del Elixir blandas med 12 delar vatten. 

 1 flaska ger 13 liter drickfärdigt iste.

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

Art.nr 48022
Pris/kfp 219,00

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

Art.nr 48005
Pris/kfp 219,00

 BLÅBÄR/VANILJ
100 % svart Ceylonte med blåbär- och vaniljsmak.
20 kuverterade påsar/ask.

Art.nr 4873
Pris/kfp  25,00

 ÄPPLE KANEL VANILJ
100 % svart Ceylonte med äpple- kanel- och vanljsmak.
20 kuverterade påsar/ask.

Art.nr 4874
Pris/kfp  25,00

 INGEFÄRA HONUNG
100 % svart Ceylonte med ingefära- och 
honungssmak. 20 kuverterade påsar/ask.

Art.nr 4878
Pris/kfp  25,00

Elixir - Te-extrakt

ELIXIR PUMP
Pump till Elixirflaska. Ett enkelt 
tryck ger ca 10 ml Elixir. Rengöres med varmt vatten. 
Återanvänd till nästa flaska så spar vi på miljön. 

Art.nr 48099X
Pris/st 29,00

FÖRPACKNING
6 flaskor av samma  
smak/kartong. (1314 kr).
Inklusive 2 pumpar.  
Säljs kartongvis. 

150 cl
H2O =

 tryck ger  
 ca 150 cl 
färdig dryck
1

Bekvämt utan att kom-
promissa 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, minst ett års hållbarhet. 
Öppnad förpackning förvarad i kylskåp är hållbar i minst 30 dagar. 
I rumstemperatur hållbar i minst 3 veckor.

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

Tekompaniet 48090
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20-pack

FÖRPACKNINGAR
20 tepåsar/kfp, 12 kfp/kartong. 
Säljs kartongvis. 300 kr/krt
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Svart te
APELSINBLOM
100 % indiskt te med citrussmak. 
Med limeskal och blåklint. FOP/FBOP, Single Estate. 

Art.nr 8320
Pris/kfp 171,77

ASSAM 
100 % indiskt te, mörkt och fylligt, passar utmärkt 
tillsammans med mjölk. TGFOP, Single Estate.

Art.nr 8381
Pris/kfp 239,41

CHILI CHOC
100 % indiskt te smaksatt med bitar av chili och kakao. 
Ett te med mycket smak och ordentlig hetta. Även god 
med mjölk. FOP/FBOP, Single Estate.

Art.nr 8326
Pris/kfp 171,77

DARJEELING
100 % indiskt te. Highgrown. Ljus färg och mild smak. 
Använd gärna lite citron eller lime, men inte mjölk.
STGFOP, Single Estate.

Art.nr 8380
Pris/kfp 239,41

EARL GREY 
100 % indiskt te med tydlig bergamottsmak.  
Traditionell, uppskattad Earl Grey. 
FOP/FBOP, Single Estate 

Art.nr 8346
Pris/kfp 171,77

ENGLISH BREAKFAST
100 % indiskt te. Mörkt och fylligt te som passar 
utmärkt tillsammans med mjölk. En frukostklassiker. 
FOP/FBOP, Single Estate.

Art.nr 8347
Pris/kfp 171,77

SVART CHAI 
100 % indiskt te med de klassiska chaikryddorna 
ingefära, kanel, svartpeppar, kardemumma och 
kryddnejlika. FOP/FBOP, Single Estate

Art.nr 8307
Pris/kfp 171,77

TROPISK GLÖD
100 % indiskt te med tropiska smaker 
och ringblommor. FOP/FBOP, Single estate.

Art.nr 8324
Pris/kfp 191,35

VANILJ 
100 % indiskt te med vaniljarom och bitar 
av vaniljstång. OP1, Single Estate.

Art.nr 8374
Pris/kfp 171,77

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 
förpackningar för att bevara doft och smak. Ett fantas-
tiskt gott te tycker vi och många av våra kunder! 
Vad tycker du?

FÖRPACKNING
500g. Säljs påsvis. 10 påsar/krt.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 ett och samma plantage. 
Detta borgar för en jämn kvalité.

Tekompaniets utvalda te
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Premiumte av hög kvalitet -  Lösvikt - Single Estate 

7 350054 813815

7 350054 813204

7 350054 813471

7 350054 813075

7 350054 813242

7 350054 813747

7 350054 813266

7 350054 813808

7 350054 813464



Grönt och vitt te

Örtte och Rooibos

GRÖNT
Ett klassiskt 100% indiskt te som inte är smaksatt.  
FOP, Single Estate. Bör drickas utan mjölk. 

Art.nr 8375
Pris/kfp 171,77

GRÖNT CHAI
100% indiskt te med de klassiska chaikryddorna 
ingefära, kanel, svartpeppar, karde- mumma och 
kryddnejlika. FOP, Single Estate.

Art.nr 8310
Pris/kfp 171,77

 CITRONGRÄS INGEFÄRA  
Spännande örtte med citrongräs och ingefära.  
Koffeinfritt. Single Region, Sri Lanka. 

Art.nr 8334
Pris/kfp 171,77

 KVÄLLSHARMONI 
Örtte med kamomill och pepparmynta. 
Koffeinfritt. Single Region, Sri Lanka. 

Art.nr 8325
Pris/kfp 248,31

 ROOIBOS 
Neutralt, sydafrikanskt rooibos. 
Koffeinfritt. Supreme cut, Single Origin. 

Art.nr 8340
Pris/kfp 171,77

GRÖNT TE ANANAS
100% indiskt te smaksatt med bland annat ananasbitar 
och ringblommor. FOP, Single Estate.

Art.nr 8344
Pris/kfp 171,77

 VITT CHAI  
100% kinesiskt te smaksatt med de klassiska chai-
kryddorna kanel, ingefära, kardemumma, kryddnejli-
ka och svartpeppar. FOP/FBOP, Single Origin.

Art.nr 8316
Pris/kfp 216,27

 ROOIBOS CHAI 
Sydafrikanskt rooibos smaksatt med de klassiska chai-
kryddorna kanel, ingefära, kardemumma, kryddnejlika 
och svartpeppar. Koffeinfritt. Supreme cut, Single Origin

Art.nr 8343
Pris/kfp 171,77

 SOMMARBRIS 
Sydafrikanskt rooibos smaksatt med bland annat 
pepparmynta och jordgubbsbitar. Koffeinfritt. 
Supreme cut, Single Origin.

Art.nr 8341
Pris/kfp 191,35

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

Förutom kategorisering av te så kan man även klassificera det enligt storlek och vilken del av teplantan som 

används. Klassificeringen skiljer sig dessutom mellan olika länder. Här är exempel på de vi använder oss av.

Under 2022 uppdaterar vi designen på vårt lösviktsteer. Samma uppskattade 

smaker men med ny design och framförallt nytt namn.

Vi kallar det Life by Follis precis som vårt påste. Det är trots allt te från 

samma område och fyllt med samma hållbara värden.

Klassificering

Nytt namn & ny design
APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

CHILI
CHOC
Organic & Fairtrade

GRÖNT TE
ANANAS
Organic & Fairtrade

APELSIN-
BLOMSTER
Organic & Fairtrade

green tea

black tea

green tea

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

green tea

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

green tea

APELSIN-BLOMOrganic & Fairtrade

green tea

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

APELSIN-
BLOM
Organic & Fairtrade

Vegetabilisk tryckfärg  

Miljövänligt papper

Tydligt märkt ytterkartong 
för lättare lagerhantering

Ekologiskt och Fairtrade-certifierat
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OP1
Orange Pekoe 1
Lätt trådiga, långa och lätt vridna teblad av hög kvalitet.

FOP
Flowery Orange Pekoe
Högkvalitativt te med långa blad och några knoppar.

FBOP
Flowery Broken Orange Pekoe
Grövre och brutna blad med några knoppar.

TGFOP 
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
Den högsta andelen knoppar och högsta skalan 

i Darjeeling och Assam.

STGFOP
Special Finest Tippy Golden 
Flowery Orange Pekoe
Begränsad till endast blad av högsta kvalitet 

i FTGFOP-klassificeringen.

SUPREME CUT
Rooibos från Cedarbergen
De finaste delarna av Rooibosplantan.

7 350054 813754 7 350054 813440

7 350054 8131677 350054 813105

7 350054 813341

7 350054 813259

7 350054 813402

7 350054 813433

7 350054 813419
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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.

Övrigt te och tillbehör
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Masala Chai

FÖRPACKNING 
25 tepåsar/kfp, 12 kfp/kartong.  
Säljs kartongvis. 
Kan frontas liggande och stående.

Svart och grönt Indiskt te eller Rooibos från Sydafrika 
(alla single origin) smaksatt med äkta kryddor som 
kardemumma, kryddnejlika, peppar, kanel, ingefära 
och muskot. En innerförpackning av folie bevarar 
tepåsarnas arom.  

Masala Chai håller en bättre kvalité än traditionellt 
påste till ett konkurrenskraftigt pris. 25 tepåsar/ask.

Tefilter för 
lösviktste

 SVART TE KRYDDOR
Ekologiskt svart indiskt te (single origin) 
med chaikryddor.

Art.nr 8407
B-dahls 5484795
Pris/kfp 12,90

 GRÖNT TE KRYDDOR
Ekologiskt grönt indiskt te (single origin) 
med chaikryddor.

Art.nr 8410
B-dahls 5484779
Pris/kfp 12,90

 ROOIBOS KRYDDOR
Sydafrikansk ekologisk rooibos 
med chaikryddor.

Art.nr 8413
B-dahls 5484787
Pris/kfp 14,25

Våra praktiska oblekta tefilter fyller du med ett härligt 
lösviktste och ställer sedan rakt ner i din kopp. Precis 
som bilden visar. Det går åt ca 2 gram te per kopp på 
2,5 dl. Glöm inte att doppa påsen under bryggningen 
för att frigöra alla smaker. När du bryygt klart så är 
våra tefilter komposterbara. Bra, eller hur?

Använder du en teklämma till ditt lösviktste? Tänk på 
att bara fylla kulan till hälften med te. Teet behöver 
plats att expandera och utveckla alla aromer.

TEFILTER
Populärt tefilter för kopp eller kanna. 
Ask med 100 filter av klorfritt papper.
100 filter/ask, 48 askar/kartong. Säljs askvis.

Art. nr 3611
Pris/st 24,50 kr
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Förvaring och presentation

24 | TILLBEHÖR

TESIL ”EFFORTLESS INFUSER” 
Flergångs-tefilter med lock för bryggning 
av lösviktste. Locket gör att aromerna 
behålls i teet. Stort utrymme så att teet 
får plats att expandera. Bör handdiskas.

Art.nr 4941
Pris/st 84,00 kr

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. Bör handdiskas.

Art. nr 4940
Pris/st 218,00 kr

PORSLIN
Tekanna och tekoppar i olika modeller,  
klassiskt vitt porslin. Framtagna med 
tedrickaren i åtanke.
Hör av dig till oss om du intresserad av porslin.

TE PRESSOBRYGGARE 
FÖR LÖSVIKTSTE
Rymmer cirka 300 ml. Bör handdiskas.
12 kannor/kartong. Säljs styckvis.

Art. nr 4201
Pris/st 229,00 kr

6 FACK MED LOCK 
FÖR CA 60 TEPÅSAR
Stilren modell. 6 fack med plats för cirka 
10 tepåsar per fack. Skrinet har gångjärn 
av mässing (visas ej på bilden). 
Mått:  B 24 cm, H 10 cm, D 13.5 cm.

Art. nr 2106
Pris/st  319,00 kr

6 FACK MED LOCK 
BACK TO EARTH
Handgjort teskrin med lock. Plats för ca 60 
tepåsar. Materialet består av 80% återvunnet 
papper och 20 % spill från tetillverkningen.
Då både skrin och kartong är handgjorda 
kan det skilja något mellan två produkter.
Cirka mått: B 23.5 cm, H 9.5 cm, D 14 cm.

Art. nr 2306
Pris/st  49,50

LITET SKRIN FÖR CA 20 PÅSAR
Svart stabilt skrin med gångjärn och insida 
av sandfärgad filt. Enkelt att ställa fram på 
bordet efter middagen och låta gästen själv 
få välja te. 
Mått: B 8.5 cm, H 10 cm, D 12.5 cm

Art. nr 2101
Pris/st  134,00

INSPIRERANDE HÄFTEN 
Häften med recept på drycker med te. Alla  
recept innehåller innovativa och inspire-
rande sätt att använda te. Välj mellan Cock-
tail, Mocktail, Spa och Chai (38 sidor).

Art. nr (4971, 4972,4973, 4975)
Pris/st  29,00

SKRIN FÖR LÖSVIKTSTE 
Skrin med gångjärn som rymmer ca 250 
gram lösviktste. Passar utmärkt även för 
socker, kakor eller t ex godis. Innerklädsel av 
pappersfolie för enkel avtorkning. 
Mått: B 12 cm, H 16.5 cm, D 13 cm.

Art. nr 2120
Pris/st  197,00 kr

TEGLAS T-SERIES
Glas med dubbla väggar vilket gör 
att du inte bränner fingrarna. Frostad t-logo. 
Bör handdiskas.
Rymmer 230 ml. B 7.5 cm, H 11.5 cm. 
24 glas/kartong, säljs styckvis.

Art. nr 4299
Pris/st 44,00 kr

SAMPLERS 
Perfekt som en liten present eller 
att erbjuda kunder som smakprov.

KERMIK 
Tefat skapade inom ramen för MJFs  
projekt för försörjning på landsbygden. 
Säljs utan förtjänst för att stödja  
välgörenhetsprojekten. 

Art. nr 4902
Pris/st 10,00 kr

Bryggning /utbildning

Vet du hur du brygger en riktigt god kopp te? Vi har både 
tillbehören och bra kurser i ämnet. I vårt breda sortiment 
av tetillbehör hittar du de perfekta produkterna för  
bryggning och förvaring. Letar du efter något speciellt?  
 
Hör av dig så ser vi vad vi kan göra.

THE DILMAH BOOK OF TEA 
INSPIRED CUISINE & BEVERAGE  
Inbunden bok med härliga recept på mat och 
dryck som innehåller te.
369 sidor.

Art.nr 4970
Pris/st 289,00

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 
Pris/st 73,75 

MER INSPIRERANDE LITTERATUR! 
Vi kan erbjuda fler inspirerande böcker och häften, både med recept och fakta t ex hälsa, 
kultur och teframställning.  Två böcker är ”The Dilmah way of tea” (151 sidor, inbunden) som 
beskriver teframställning, tekultur, historia, smak och doft.  
”Afternoon Tea for the 21th century” (387 sidor, inbunden) innehåller innovativa och  
moderna recept för Afternoon tea. 
Letar du efter något speciellt? Kontakta oss gärna!
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Teer utöver det vanliga

JAPANSK MATCHA 
Äkta japansk ekologisk matcha. 200 g matcha/ påse. 
Söt fruktig doft, aromatisk och fyllig smak. 
Tekompaniet 3001 Sv Cater 3001
Martin & Servera 259352 Mårdskog 90033001
Menigo -

Matchavisp och Matchavisphållare har längre beställningstid.

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.

Tänk på att dessa teer ingår i vårt beställningssortiment vilket gör 

att framförhållningen måste vara mer än 3 månader innan leverans. 

Specialsortiment
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Tekompaniet 
3008

Tekompaniet 
3009  

RAN WATTE 
Höglandste som odlas på 2000 
meter över havet. Teernas 
Champagne. Ett ljust, lätt och 
milt te som ska drickas utan 
mjölk men ev med lite citron 
eller lime.  
Tekompaniet 4786

YATA WATTE 
Låglandste som odlas på upp 
till 300 meter över havet.
Som en Cabernet Sauvignon.
Mycket fylligt, smakrikt och 
mörkt te som du gärna kan 
servera mjölk till. Single Region. 
Tekompaniet 4789

MEDA WATTE 
Fylligt, smakrikt och mörkt  
te som kan jämföras med en 
Shiraz. Odlas på 900 meters 
höjd. Servera gärna med mjölk.
Single Region. 
Tekompaniet 4788

UDA WATTE 
Fylligt, runt och uppfriskande  
te som kan jämföras med en 
Pinot Noir. Höglandste som 
odlas på 1400 meters höjd.
Servera gärna med mjölk.
Single Region. 
Tekompaniet 4787

SINGLE ESTATE 
OOLONG LEAF TEA 
Delikat och milt semiox-
iderat Single-estate te.  

Mer jordighet än typiska 
gröna teer, men lättare 
än de flesta svarta teer. 
Tekompaniet 4705

CEYLON SILVER TIPS
WHITE TEA 
Ett sällsynt och helt 
handgjort vitt te från Sri 
Lanka, för den verklige 
tekännaren. Smaken 
är enastående lätt och 
fin. Flyktig och mild i 
munnen med en touch 
av grönt “höglandste”.  
Tekompaniet 4706

PU-ERH NO 1 
LEAFTEA
Mycket jordig smak. 
Framträdande träig 
karaktär med antydan av 
örter. Detta är ovanligt 
bland kinesiska teer vil-
ka vanligtvis är lätta och 
blommiga. Detta beror 
på efteroxideringen. 
Tekompaniet 4704

LAPSANG 
SOUCHONG
Oolong-te, varsamt rökt 
över tall är en tradition 
som har sitt ursprung 
i Qingdynastin Kina. 
Teblad torkade över 
furueld ger den rökiga 
doft och den distinkta 
tjäraktiga ton som detta 
te är uppskattat för. 
Tekompaniet 4772

JASMINE EXTRA  
SPECIAL NO 1 
GREEN TEA
Detta mycket speciella 
jasminte produceras i 
en uråldrig process som 
kräver att den nattblom-
mande jasminen kombin-
eras med te över sju olika 
“dofter”.  Äkta jasminblad. 
Tekompaniet 4785



28 | SORTIMENT

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 dryckeskulturen har faktiskt utvecklats tillsammans genom århundradena.

Foodpairing

Te och Ost
Prova Life by Follis Kokos Ananas till en Cheddar Black Bomber. 

Ta först lite te för att värma upp gommen, därefter lite ost och 

sedan te igen. Smakerna lyfter varandra.

Andra te och ostkombinationer vi rekommenderar

Dilmah darjeeling + Brie

Det milda och eleganta Darjeelingteet ger osten en  

mycket mild smak.

Dilmah grönt jasmin + Tallegio

Ett grönt te med äkta jasminblommor.  

Makalöst gott till en Tallegio.

Dilmah Jasmin + Parmesan 24 mån

Våga gå utanför ramarna! Grönt te med lätt blommig Jasmin 

och parmesan väger upp och förhöjer smakerna hos varandra.

Te och choklad
Det finns alltid ett gott te som matchar, lyfter elller helt enkelt pas-

sar ihop med en god bit choklad. Prova till exempel Life by Follis 

Vitt Chai till en mjölkchoklad eller choklad med havssalt.

Andra goda kombinationer är apelsin rosmarin och en choklad 

med hög kakaohalt. Kryddorna i teet får helt olika karaktär ihop 

med ett sött eller salt komplement.

Dilmah Blåbär Vanilj + Choklad Med Blåbärsbitar

Bären lyfter varandra till en riktig blåbärsexplosion

Dilmah Jasmin + Vit Choklad

Ett milt te kräver en mild choklad för att inte ta över

Life by Follis Kakao + Mjölkchoklad

Inspireras ytterligare på tekompaniet.se
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Hållbarhet har alltid varit centralt och viktigt för oss. Redan från början av år 2000 producerades de flesta av 

våra produkter under etiska och miljövänliga förhållanden där mycket certifierades EU ekologiskt och Faitrade. 

Tekompaniet var mycket tidigt ute med att erbjuda dubbelcertifierade produkter!

Hållbarhet på riktigt!

 Vi har alltid strävat efter att köpa så nära producenten 

 som möjligt, dels för att det gynnar dem som arbetar i  

 producentlandet, dels för att det främjar det hållbarhets-

 fokus som vi arbetar med.

 Vi har en välutvecklad uppförandekod/Code of Conduct  

 och en uppförandekod för leverantörer/Supplier Code of  

 Conduct.

 2-3 gånger om året besöker vi våra leverantörer i Asien 

 inklusive deras plantager och fabriker.  

 Vi genomför regelbundna intervjuer med teplockare och  

 fabriksarbetare för att säkerställa att alla arbetar under  

 rättvisa förhållanden.

 I Sri Lanka och Indien stöder vi lokala utvecklingsprojekt.  

 Sedan 2018 har vi finansierat ett projekt i Sri Lanka som  

 syftar till att lyfta kvinnor ur fattigdom och genom 

 utbildning lära dem att laga mat på ett affärsmässigt sätt  

 och starta eget cateringföretag.

 Kortast möjliga leveransväg är alltid i fokus. Teerna kommer  

 från en specifik plantage och transporteras med båt direkt  

 från producentlandet till vårt lager i södra Sverige.

 Spårbarhet. Alla våra teer från Life by Follis, Tekompaniets  

 Utvalda Te och Masala Chai är Single Estate, det vill säga de  

 kommer från ett och samma plantage. Vi kan spåra det hela  

 vägen från plantage till din kopp.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete 
på tekompaniet.se
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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.
Märkningen kommer från en 
certifierare med bas i USA.  
I princip alla Dilmahs teer är 
certifierade.

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

Certifikaten finns 
även att ladda ner på 
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 garant-
erat bra lön, sjukvård och 
barn-omsorg m m.

Vi direktimporterar nästan 100% 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 landet 
och fullgör på så sätt vårt producentansvar. Tillsammans betalar vi som är fti-anslutna för alla de återvin-
ningsstationer som finns runt om i Sverige. Ibland kan du även få produkter levererade i en återanvänd kar-
tong 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.

Lager i
Ängelholm

Tebladet 
plockas

Förädlas 
på plats

Per båt 
till Sverige

Hos
Grossist

Servering
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Tekompaniets miljöarbete

Te kategoriseras i svart, oolong och grönt te. Alla sorter framställs av växten Camellia Sinensis 

(det latinska 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.

Svart, grönt, oolong

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 oxiderat.

Grönt te
Även vitt te (lufttorkar efter skörd) och gult te kategoriseras 

som grönt te. Grönt te är inte oxiderat.

Oolong
Oolong genomgår delvis oxidering och är alltså ett 

mellanting av både svart och grönt te. Populärt i Taiwan.

Läs mer på tekompaniet.se



Över 20 år med kvalitetste

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

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

Vi har levererat kvalitetste till dagligvaruhandeln och specialbutiker sedan år 2000 utöver ett nära 
samarbete med Foodservicebranschen. Vi hjälper dig att sätta samman ett väl fungerande 
sortiment utifrån din butik och ditt kundunderlag.   
Välkommen att kontakta någon av våra teexperter på 08 68 40 50 00 eller via info@tekompaniet.se

Beställningar och leveranser
Arbetar du inom dagligvaruhandeln har vi idag flera 
centrala listningar med ofta kompletterande direkt- 
leveranser. Oavsett vilken typ av butik eller verksam-
het du har, så hjälper vi dig att sätta samman ett väl 
fungerande sortiment.

Du beställer genom att rekvirera kundunik inloggning 
till vår webshop eller så kan du självklart maila eller 
ringa oss. 

De priser och förpackningar du ser när du surfar runt 
på sidan, avser konsumentpriser inkl moms. När du 
loggar in får du ditt företags kundunika priser och 
faktura via e-post. Frakt tillkommer på fakturan enligt 
dina villkor.

Vi levererar direkt från Tekompaniet och anlitar DHL för 
leverans till hela Sverige. Leveransen tar 1–3 dagar. Moms 
tillkommer på alla priser i katalogen. 

Priserna i katalogen gäller vid direktleverans från  
Tekompaniet men inte för centralt listade produkter 
som levereras via ett centrallager, t ex Bergendahls eller 
Axfood.


