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Haluamme yhä useamman todella löytävän teen 
hienouden. Tee saattaa tuntua juomana hieman ujolta, 
mutta kun ottaa hieman aikaa tutustua siihen, voi 
teestä löytää loputtomasti vaihtelua sekä nautintoa. 
Aivan samoin kuten kahvissa ja viinissä, on teessäkin 
alalajikkeita, alueellisia erikoisuuksia, käsityötaitoa ja 
ylpeitä viljelijöitä. Olemme teekauppias, joka rakastaa 
teetä sen kaikissa muodoissa. Riippumatta siitä 
onko kyse perinteisistä pohjoismaalaisista mauista, 
ainutlaatuisista alkuperäteistä tai rooiboksesta.

 MUSTA TEE
 ROOIBOS 
 OOLONG
 VIHREÄ TEE
 VALKOINEN TEE
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 ASSAM FOP TS6

Assam on maailman suurin teen viljelyalue. Siellä ihanteellisen kostea, lämmin 
ilmasto sekä laadukas maaperä, saavat aikaiseksi voimakkaan makuisen teen. 

 DARJEELING MARYBONG TS10

Darjeelingin itäisissä osissa, 1000-1900 m korkeudessa merenpinnan yläpuolel-
la, Marybong viljelee teepensaitaan. Tämä kyseinen tee on syyssadonkorjuuta, 
jota saadaan ainoastaan Intiasta, Japanista sekä Taiwanista. Haasteellinen märkä 
ja kylmä vuodenaika vaatiikin huippuosaamista sekä paljon huolenpitoa, jotta 
saadaan aikaiseksi erinomaiselta maistuva kupillinen teetä.

 FORMOSA JADE DONG DING OOLONG TG15

Ding Dong on Taiwanissa sijaitsevan vuoren nimi. Sanonta Ding Dong tarkoittaa 
”kiipeä ylös vuorta kylmillä jaloilla”. Ding Dong on tunnettu siitä, että sitä paah-
detaan hiukan kauemmin kuin muita korkealla kasvavia vuoristo- 
Oolongeja. Tämän lopputuloksena saadaan sekä runsas sekä monivivahteinen 
maku, josta löytyy hedelmäisiä aromeja kastanjaisilla vivahteilla.

 GUNPOWDER TG4

Kuten nimestä voi päätellä, Gunpowder on vihreä tee, joka on saman kategorian 
hienostuneita sisaruksiaan räväkämpi tapaus. Se on vihreä tee, jossa on hyvin 
paljon makua, mausteisuutta sekä päättäväisyyttä. Sillä on pitkä historia ja se on 
ollut suosittu 1800-luvulta saakka. Kokeile mielellään marokkolaisittain, reilusti 
mintulla ja sokerilla.

 IRISH BREAKFAST TS16

Macho-tee niille joiden mielestä englantilaiset aamiaisteet ovat untuvikoille.  
Tässä ei ole mitään ylimääräistä eikä mitään joka rauhottaisi. Se on sensuroima-
ton tee, jolla on juuret Assamissa – voimakkuus ja mausteisuus tuovat erityisen  
paljon makua kupilliseen.

 JADE JASMINE PEARLS TG3

Tällä teellä on juuret Sung dynastiassa (vuosina 960-1280). Tee rullataan kuivu-
maan pieniksi palloiksi ja niiden päälle asetellaan vastapoimittu jasmininkukka. 
Näin tee saa itseensä samalla myös kukkien makua ja tuoksua. Lopputuloksena 
on upealta maistuva huumaavan aromaattinen tee.

 JAPANESE SENCHA SANSYU TG45

Japanilaista Sencha teetä rakastetaan ympäri maailmaa. Tunnusomaista siinä on 
lehtien raikkaat maut, josta voi myös löytää merellisiä aromeja. Kasvilliset aromit 
taas tekevät sen, että se sopii erinomaisesti tarjoiltavaksi ruoan kanssa.

 CHINA BEI MEI YIN ZHEN SILVER TG18

Tämä on mielestämme oikeastaan ainoa valkoinen tee, joka sinun tulee tuntea. 
Hyvin korkealaatuinen tee jossa ainoastaan tietyn teelajikkeen ensimmäiset nu-
put poimitaan. Tällä lajikkeella on nukkaiset lehdet, jotka kuivuneina kimaltele-
vat hopean eri sävyissä.
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 LAPSANG SOUCHONG TS5

Rakastamme klassikoita yhtä paljon kuin villejä uusia makuja. Mikäli haluta-
an olla pikkutarkkoja, Lapsang on kuuluu näihin uusiin makuihin. Teetä on 
kuitenkin juotu useita tuhansia vuosia, Lapsangia vain muutama sata vuot-
ta. Se savustetaan honkapuuhiilloksenalla ja sen mausta voi aistia tervaisen 
puun aromeja. 

 CHINESE SENCHA [EKO] TGEKO4

Tee höyrytetään perinteisen kiinalaisen ”wokkaamisen” sijasta. Höyryt- 
täminen on peräisin japanista, mutta se on levinnyt sittemmin ympäri  
teemaailmaa. Tyypillistä menetelmälle on, että teelehtien vihreä maku  
säilyy voimakkaana ja teessä on paljon merellisiä sekä kasvillisia aromeja.

 YUNNAN FOP [EKO] TSEKO1

”Pilvestä etelään päin” on runollinen käännös Yunnanista. Se on sopiva 
nimi teelle, jota viljellään jopa 2100 m merenpinnan yläpuolella. Tällaiset 
olosuhteet ovat ihanteelliset, kun halutaan viljellä täyteläistä sekä maus-
teista teetä. Yunnanille tyypillisiä ovat mullan sekä tryffelin aromit.

 DUKE BLEND TS15

Tulkintamme klassisesta English Breakfast sekoituksesta. Vahva ja  
intensiivinen - täydellinen kumppani aamukupilliseksi.
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 BLÅ PASSION [EKO] TGSEKO1

Täyteläistä, eksoottista ja luomua. Vihreä tee jossa pohjoinen suosikki 
mustikka kohtaa mainion passionhedelmän. Makean ja aromaattisen tasa-
painoilua, joka tuntuu tutulta, mutta silti virkistävän kiehtovalta. Ruusunnu-
put ja kehäkukat saavat sen tuntumaan yleelliseltä ja runsaalta.

 BOMBAY CHAI TSS16

Tee joka on tehty intialaisen maailmaa valloittaneen Chai Masalan mukaan. 
Tätä maustavat perinteiset mausteet; kaneli, kardemumma, mausteneilikka 
ja mustapippuri. Täydellinen maidon ja hunajan kanssa. Se on lämmittävä, 
rauhoittava ja runsas.

 CHAI [EKO] TSSEKO3

Meidän luomu-chain perustana on laadukas musta tee. Tämän mausteina 
luomukaneli, kardemumma, mausteneilikka, inkivääri ja mustapippuri. Ma-
kuja antamassa kanelin ja kardemumman luonnolliset aromit.

 CITRONELLA TGS1

Raikas vihreä tee limen luonnollisella aromilla. Sitruuna ja sitruunaruoho 
antavat tälle c-vitamiinin raikastamaa tunnetta jota aina tarvitsemme.

 DARJEELING EARL GREY TEG5

Aavistuksen hienostuneempi ja taiteellisempi aatelismies. Aromaattinen, 
yrttinen sekä hiukan kukkainen Darjeeling luo muodostaa yhdessä berga-
motin kanssa harmonisen makuparin. Paranneltu klassikko hänelle, joka 
haluaa hiukan enemmän hienostuneisuutta ja eteerisiä ominaisuuksia  
teehetkeltään. 

 EARL GREY TEG3

Tuttu ja turvallinen klassikko, jota maustaa bergamotti-sitrushedelmä. Se 
täydentää mustan teen mausteisia aromeja raikkaudellaan kuitenkaan te-
kemättä siitä liian hedelelmäistä tai makeaa. Tasapainoinen ja hienostunut 
englantilaistee joka on helposti lähestyttävissä. Maailman arvostetuin 
maustettu tee.

 EARL GREY [FTO] TFTOEG1

Yksi suosituimmista teistämme päivitetyssä muodossa. Reilun kaupan  
sekä  luomusertifioitu musta tee yhdessä luonnollisesti kylmäpuristetun 
bergamotin kanssa tekevät tästä Earl Greyn, joka on ehdottomasti maus-
tettujen teiden eliittiä.

 EARL OF ORGANIC TEGEKO1

Hyvin tasapainoinen, hienostunut ja klassinen. Aatelismies joka tuskin 
kaipaa esittelyjä. Perillinen arvokkaasta luomusukupuusta seuralaisenaan 
parhaimman laatuinen luonnollinen bergamotti.
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 RUSSIAN EARL GREY TEG2

Venäjällä on hyvin vahva teekulttuuri ja tässä meillä on klassikko pienellä twi-
stillä. Laadukas Earl Grey kylmäpuristetulla bergamottiöljyllä, mutta hiukan 
raikkaampi kiitos sitruksen ja sitruunaruohon.

 FIESTA [FTO] TFTOSS2

Luomu sekä reilun kaupan sertifioitu musta tee luomumausteilla ja koristeil-
la. Auringonkukat, ruiskaunokit, punaiset viinimarjat sekä mansikat luovat 
kauniin teen, jossa on harmoninen ja tasapainoinen maku.

 FLÄDER & ÄPPLE [EKO] TGSEKO2

Pohjoismaissa on perinteisesti rakastettu hedelmäisiä teitä. Tässä yhdis- 
tyy upeasti hapokkaan talviomenan, seljankukan sekä vihreän teen maut 
raikkaaksi kokonaisuudeksi.  Reilusti maustettu sekoitus omenan paloilla, 
sitruunankuorella ja kanervankukilla tekevät tästä virkistävän teen, joka vie 
ajatukset kevääseen.

 GOJI & HAVTORN TGS21

Gojin ja tyrnin katsotaan olevan kaikkein hyödyllisimpiä luonnon omia raa-
ka-aineita ja ne ovat kaiken lisäksi erityisen maukkaita! Tämä vihreä tee on 
pulloillaan näitä kahta supermarjaa ja sisältää myös karpaloa sekä mansikkaa.

 GRÖN, FRISK & HET TGS29

Hiukan utopiaa makujen muodossa. Puhdas vihreä sencha vie ajatukset ke-
vääseen ja sen tuomiin uusiin tuuliin. Sitruunan happamuus raikkaudellaan 
vahvistaa teen luonnetta ja inkivääri täydentää intohimoisesti tulisuudellaan.

 GRÖNA LÖV RÖDA BÄR TGS19

Suomalainen kesä, kypsät marjapensaat ja kukkien täysi loisto. Mikä voisi 
olla innoittavampaa ja ilahduttavampaa. Teetulkintamme tästä on vihreä tee 
maustettuna punaisilla ja mustilla viinimarjoilla, mansikoilla sekä puolukoilla. 
Näyttävästi koristeltu punaisilla viinimarjoilla, mansikan paloilla ja ahde-
kaunokin terälehdillä. Kevyt ja miellyttävä tee kesäniityn vivahteilla.

 GUAVA TGS12

Raikas ja hapokas. Guavan, ananaksen ja appelsiinin tasapaino antaa  
c-vitamiinien raikkaudelle hedelmällisyyttä tekemättä siitä makeaa.  
Kevyt tee joka herättää, mutta ei kuormita. Ihanalla tavalla rauhoittava.

 STRAWBERRY DREAMS [FTO] TFTOSS3

Ajoittain meillä on paljon vaatimuksia, asioita joihin pyrimme sekä tavoitteita 
joita haluamme saavuttaa. Tässäpä meillä on sinulle esimerkillinen sekoitus 
romantiikkaa, tyyliä ja oikeudenmukaista maailmaa. Luomuauringonkukan-
lehtiä & ruiskaunokkia. Luonnollisesti maustettu mansikalla ja kermalla.
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 KISS ME KATE TGS16

Se on kuin aito suudelma, jossa maistuu mansikka, vanilja, pippuri sekä 
myös häivähdys bourbon-vaniljaa.

 LORD LICORICE VON VIOLET TSS42

Tee jonka makupareina lakritsi ja orvokki. Se on lisäksi kauniisti koristeltu 
lakritsijuuren paloilla ja hopeisilla sokerihelmillä.

 KAIPAUS TGS13

Valkoinen tee maustettuna sitruunalla, mansikalla ja kermalla. Koristeltu 
ruusunlehdillä, saflorikukalla ja kehäkukalla.

 MANGO & CITRUS [EKO] TEKO1

Flirttaile hieman lämpimimpien leveysasteiden kanssa. Tässä teessä 
maistuu eksoottinen mango, lämmin bergamotti ja raikas sitruuna. Uuta ja 
lähde mielikuvitusmatkalle.

 MANGO & PERSIKA [EKO] TSSEKO6

Täyteläinen, tyylikäs ja eksoottinen. Teen luonnolliset aromit kuten kuiva- 
tut hedelmät ja mieto pippurisuus ovat harmoniassa herkullisen keltaisen 
mangon ja mehukkaan persikan kanssa.

 MILKY OOLONG TG36

Milky oolong tai Jin Xuan oolong oikealta nimeltään, tuli suosituksi 90-luvul-
la ja on hyvin uusi lajike teemaailmassa. Vaaleahkossa, jademaisessa oolong 
teessä on silkkinen suutuntuma ja täyteläisen makea aromi.

 MISS SAIGON TGS4

Miss Saigon kutsuu sinut mieltä kohottavaan teeseremoniaan. Tässä vihre-
ässa teessä maistuu eksoottiset hedelmät sekä kerma.

 MORFAR GINKGO TGS23

Valkoinen tee seljankukalla, granaattiomenalla ja ginkgonlehdillä…juuri täl-
laista isoisä määräisi. Granaattiomena, samoin kuin valkoinen tee on täyn-
nä antioksidantteja. Ginkgon lehdet parantavat verenkiertoa sekä muistia. 
Seljankukka puolestaan auttaa flunssaan ja vilustumiseen.

 MORS LILLA OLLE TSS30

Äidin pikku Olle vaelsi metsässä. Koriinsa hän oli poiminut teetä Ceylonis-
ta, mustikoita, karpaloita ja kermaa. Hyvää, tokaisi hän ja karhu oli samaa 
mieltä.
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 MOSEBACKE TGS18

Klassinen ruotsalainen teeperinne pähkinänkuoressa. Raikas ja samalla 
pehmeä. Tässä teessä maistuu mustikka, vadelma, raparperi ja kerma. 
Koristeltu ihastuttavilla pionin terälehdillä, kokonaisilla karhunvatukoilla ja 
vadelman paloilla.

 PINEAPPLE POP TGR1

Raikas vihreä tee yhdistettynä ananakseen. Lisäksi häivähdys greippimäi-
syyttä. Täydellinen jääteenä.

 RABARBER & GRÄDDE TSS9

Tietyt makuyhdistelmät tuntuvat mukavan perinteisiltä ja turvallisilta. He-
delmäinen ja raikas raparperi, täyteläisen makealla vaniljakermalla on juuri 
sellainen. Se sopii seuralaiseksi kotisohvalle tunnelmalliseen syysiltaan tai 
aamiaspöytään aurinkoisena kevätaamuna.

 ROOIBOS ANANAS, MANGO & KANEL [EKO] TREKO4

Lämmin, hedelmäinen ja eksoottinen. Uusi luomusertifioitu rooiboksemme 
on täyteläinen ja maukas. Trooppiset aromit, yhdessä pienen mausteisuu-
den kanssa lämmittävät pimeinä syysiltoina. Koristeltu kanelin paloilla sekä 
kuivatulla mangolla. 

 ROOIBOS BJÖRNBÄR [EKO] TREKO2

Rooibos maustettu karhunvadelmalla ja vaniljalla. Koristeltu kokonaisilla 
karhunvadelmilla ja vaniljan paloilla. Herkullinen ja pehmeä. Mukana miel-
lyttävää karamellimaista makeutta. Syvä karhunvatukan maku taustalla.

 ROOIBOS CHAI TR16

Etelä-Afrikka kohtaa Intian. Löytyykö yhteisymmärrys? Ilman muuta! Rooi-
boksesta tulee makea sekä täyteläinen pitkän ja kuuman haudutuksen an-
siosta. Täydellinen uutto tuo kaikki herkullisen mausteiset ja vaniljaiset maut 
esiin. Lämmittävää ylellisyyttä ja mausteisuutta.

 ROOIBOS FESTIVAL TR15

Punaviinimarjat, trooppiset hedelmät, raparperi ja mango antavat sekoi-
tukselle hedelmäisyyttä – hunajajogurtti tuo täyteläisyyttä. Yhdessä ne 
ovat leikkisä ja helposti lähestyttävä yhdistelmä.
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 ROOIBOS INGEFÄRA & CITRON [FTO] TFTOR2

Hyvin maukas reilun kaupan sekä luomusertifioitu rooibos. Inkivääri ja pieni 
määrä pippuria antaa hiukan potkua luonnostaan hiukan makeahkolle rooi-
bokselle. Lakritsinjuuren palat, sitruunankuori, nana-minttu ja kehäkukka 
korostavat entisestään tämän aromaattista luonnetta. Se on tasapainoinen, 
luonnollisilla greippihedelmän ja inkiväärin aromeilla.

 ROOIBOS JORDGUBB & LIME TR12

Aromaattisen makea mansikka yhdistettynä kukkaisen raikkaaseen limeen 
on yhdistelmänä klassikko ja sopii mielestämme täydellisesti suomalaiseen 
teehyllyyn. Rooiboksen luonnollinen ruusunmarjainen makeus tekee tästä 
herkullisen haudukkeen. Herkullinen myös virkistävänä jääteenä.

 ROOIBOS KAKTUS & APELSIN TR2

Makea Rooibos yhdistettynä appelsiiniin ja kaktusviikunaan on todella toi-
miva yhdistelmä. Kun tähän vielä lisätään ripaus lakritsinjuurta, on koossa 
rooibos, joka on samalla sekä yllättävä että mieleenpainuva

 ROOIBOS LAVA TR6

Tulee tapeeseen kun on pakko herätä ja saada veri kiertämään ilman kofe-
iinia. Laava sisältää kanelia, omenaa ja chiliä ja on toimiva yhdistelmä juuri 
tällaisia hetkiä varten. Erityisen maukas kun ulkona alkaa olla koleaa ja pi-
meää tai vilustuessa kurkkua kutittaa.

 ROOIBOS NATURELL [EKO] TREKO1

Tämä maustamaton luomu Rooibos tulee Cederbergin alueelta Etelä-Afri-
kasta. Kofeiiniton, mineraalirikas ja täynnä antioksidantteja. Maku on luon-
nostaan makea ja siinä voi maistaa ruusunmarjan sekä vaniljan häivähdyk-
siä.

 ROOIBOS RABARBER & GRÄDDE TR10

Täydellinen hauduke tunnelmalliseen iltaan sohvalle tai kilveksi karuja 
syyssäitä vastaan. Kiltti kofeiiniton rooibos, tutuilla herkullisilla raparperin 
ja kerman mauilla.

 ROOIBOS SMULTRON & FLÄDER TR20

Tämä hauduke tuo mieleesi idyllisen lapsuuden kesäloman – ruoho varpai-
den alla, ahomansikoiden pujottelu heiniin ja seljankukkamehua juomala-
sissa. Punaista rooibosta maustaa ahomansikka, seljankukka ja sitruuna. 
Koristeltu mansikoilla, limellä ja kehäkukan terälehdillä.

 ROOIBOS SYRLIGA GINGER TR3

Raikas twisti Etelä-Afrikan ylpeyteen, Rooibokseen. Makua on antamassa 
inkivääri, greippi ja sitruunanruoho. Uskomattoman herkullinen myös jää-
teenä.
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 ROOIBOS TAMARIND [EKO] TREKO3

Hapokasta tamarindia käytetään perinteisesti aasialaisessa keittiössä ja 
sillä korvataan usein sitruunaa. Maku on enemmän mausteisen aromaat-
tinen ja sopii siksi täydellisesti luonnollisesti makeen rooiboksen seura-
laiseksi. Olemme tasapainottaneet ja vahvistaneet aromeja appelsiinin, 
inkiväärin ja omenan mauilla.

 ROOIBOS VILDA BÄR TR7

Rooiboksen makeus ja lämpö, ihanassa harmoniassa pohjoisten maukkai-
den marjojen kanssa. Sekoituksessa vadelmien ja mustikoiden palat sekä 
vadelman lehdet yhdistyvät etelä-afrikkalaiseen rooibokseen. Itsestään 
selviä raaka-aineita omissa maissaan, mutta myös itsestään selvä yhdistelmä 
kiitos meidän vapaan pohjoismaisen teeperinteen.

 ROOIBOS WIMBLEDON TR17

Ensivaikutelma! Se on aina se tärkein. Tässä rooiboksessa se on tyrmäävän 
ihana ja tyydyttävä. Maustettu mansikalla ja vaniljalla. Koristeltu lisäksi ruis-
kaunokilla ja auringonkukalla.

 ROOIBOS ÖSTERLEN TR13

Luova ja avoin, juuri sellaista on moderni teeajattelu. Rooibosta maustaa 
vadelma, persikka, vanilja sekä pistaasipähkinä. Seosta koristaa persikan 
palat ja vadelman lehdet. 

 SAFARI TGS7

Todellinen makumatka. Eksoottinen tee saa makunsa ananaksesta sekä 
passionhedelmästä. Papaijanpalat, sinimalvan ja kehäkukkien terälehdet 
saavat sinut unelmoimaan matkasta kaukaisiin lämpimiin maihin.

 SAINT-TROPEZ TSS39

Maassa jossa talvet ovat näinkin pitkiä, ei ole ihme että rakastamme läm-
pöä ja aurinkoa. Kaipaatpa sitten ensimmäisiä aurinkoisia terassipäiviä tai 
tanssimista lämpiminä iltoina yön pikkutunneille, on meillä tee, joka voi 
viedä sinut siihen hetkeen. Roseeviinillä ja appelsiinillä maustettu tee tuo 
tämän tunteen kuppiin, kerta toisensa jälkeen.

 SHANGRI LA [EKO] TGSEKO3

Makeaa, hapokasta, tulisuutta ja tasapainoa. Yksinkertaisesti Ying ja 
Yang-maista tasapainoisuutta ja luomua hyvän karman takia. Vihreää teetä 
Kiinasta, jota maustaa inkivääri, sitruuna ja lakritsanjuuri.

 SOFO TSS12

Ruotsalainen teeperinne ylpeästi edustettuna. Eksoottisen hedelmäisen 
papaijan sekä viettelevän pehmeän ja kermaisen vaniljan ansiosta. Kauniis-
ti koristeltu ruusun-, ruiskaunokin- ja kehäkukan terälehdillä.
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 SPIRULINA  TGS25

Valkoinen tee on käsittelemätöntä ja sisältää samoja luonnollisesti paranta-
via aineita mitä on teepensaassa. Tässä valkoisessa teessä on myös muka-
na guanabanaa, spiruliinaa ja nonia. Guanabana on hyvin C-vitamiinirikas 
ja sisältää myös suuren määrän omega-6:sta. Spiruliinassa ja nonissa on 
paljon mineraaleja, vitamiineja ja antioksidantteja.

 STUDIO 54 TSS11

Syystäkin yksi meidän suosituin tee! Kukapa ei haluaisi nauttia teetä, jossa 
on mansikkaa ja kermaa. Koristeltu lisäksi ruiskaunokilla ja auringonkukalla.

 SUNNY PEACH  TSS32  (aikaisemmin Mambo Jambo)
Unelmoi itsesi aurinkoiselle rannalle tämän teen myötä. Luonnollisia ma-
kuja trooppisista hedelmistä ja persikasta, jotka viihtyvät rinta rinnan pa-
paijan, aprikoosin ja metsämansikan palojen kanssa. Nämä maut luovat 
yhdessä tasapainoisen ja täyteläisen teen.

 SVARTA MADAM TSS38

Makujen magiaa! Lakritsan, vadelman ja sitruunan maut voivat aluksi tun-
tua pelottavilta maallikolle. Lakritsan tummat voimat ovat kuitenkin hyvin 
vangitsevia kokeilemisen jälkeen. 

 TEMPEL TSS27

Kesän ja lämmön loputon kaipuu. Tässä kuvittelemme mielessämme iha-
nimman kesähetken. Mökin maalla, lämpimän kallion merellä tai kävelyn 
metsän keskellä. Kaikilla meillä on omat temppelimme – Olemme halun- 
neet palata näihin mustalla teellä, joka on koristeltu kanervan kukilla, pio-
nilla ja vadelman paloilla.

Lisätietoa tuotteista ja tilaukset:  
info@johanochnystrom.fi tai 020 741 6670


