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Vi vill få fler att verkligen upptäcka te på riktigt. Det 
är en dryck som ofta är lite blyg men tar man sig 
bara tiden finns en oändlig variation och njutning att 
upptäcka. Precis som kaffe och vin finns underarter, 
regionala specialiteter, hantverksskicklighet och 
stolta odlare. Vi är en tehandlare som älskar te i alla 
dess varianter, former och smaker. Oavsett om det 
handlar om vår svenska smaksatta tradition, exklusiva 
ursprungsteer eller rooibos.

 SVART TE
 ROOIBOS 
 OOLONG
 GRÖNT TE
 VITT TE
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 ASSAM FOP TS6

Assamdistriktet är världens största odlingsplats för te. Klimatet där är idealiskt 
fuktigt, varmt och bra jordmån. Detta leder fram till ett te med kraftig smak.

 DARJEELING MARYBONG TS10

I Darjeelings östra del odlar Marybong sitt te på mellan 1000 och 1900 meter 
över havet. Just detta är från höstskörden. En period som endast identifieras av 
Indien, Japan och Taiwan vilket också skvallrar om vilken kvalitet och omsorg 
som behövs för att få en bra kopp ur de oftast kalla och blöta årstiden.

 FORMOSA JADE DONG DING OOLONG TG15

Dong Ding är namnet på ett berg i Taiwan. Ordet Dong Ding betyder ”klättra 
upp för berget med kalla fötter”. Dong Ding är känt för att vara aningen mer ros-
tat än andra högväxta bergs-oolonger. Detta resulterar i en fullödig smak, med 
mer komplex och fruktig bouquet och undertoner av kastanj.

 GUNPOWDER TG4

Lite som namnet antyder. Ett grönt te som ger sina finstämda syskon i kategorin 
lite av en örfil. Det här är ett grönt te med mycket smak, kryddigt och bestämt. 
Det har också historia, och har varit populärt sedan 1800-talet då det klarar 
längre infusioner. Prova det gärna med mynta och socker som i Marocko.

 IRISH BREAKFAST TS16

Macho-te för den som tycker att den engelska frukostblandningen är för vek-
lingar. Här finns inget som klär upp eller lugnar ner, ocensurerat te med rötterna 
i Assam. Tungt, kryddigt och skuret för att ge maximal smak i koppen.

 JADE JASMINE PEARLS TG3

Teet har sitt ursprung i Sung dynastin (år 960–1280) Idag rullar man tebladen till 
små kulor och täcker dessa med nyplockade jasminblommor. Teet drar åt sig 
smak och doft från blommorna. Resultatet blir ett berusande aromatiskt te med 
en ljuvlig smak.

 JAPANSK SENCHA SANSYU TG45

Den japanska senchan älskas över hela världen då den behåller bladens friska 
gröna smak, oftast finns även marina toner men också mer vegetabilt gröna 
vilket gör det till ett utmärkt te att servera till mat.

 KINA BEI MEI YIN ZHEN SILVER TG18

Detta är egentligen det enda vita teet du behöver bry dig om. Oerhört exklusiv 
selektering då endast outslagna knoppar av en specifik tevarietet plockas. Den-
na varietet har ludna blad som skimrar i torkat tillstånd.
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 LAPSANG SOUCHONG TS5

Vi älskar klassikerna lika mycket som de fria nya smakerna. Och om 
man ska vara petig är lapsang nytt. Te har ju ändå funnits i flera tusen år 
medans lapsang bara har njutits i några hundra. Rökt under glödande 
furuträ får det smak av nytjärad skärgårdsbrygga och passar extra bra ute 
på en karg klippa.

 KINESISK SENCHA [EKO] TGEKO4

Sencha tillhörande en av två gröna te-traditioner. Bladen ångas istället för 
wokas som är den traditionellt kinesiska metoden. Metoden är ursprung-
ligen japansk men älskas över hela världen då den behåller bladens friska 
gröna smak, oftast finns även marina toner men också mer vegetabilt 
gröna.

 YUNNAN FOP [EKO] TSEKO1

”Söder om molnen” är den poetiska översättningen av Yunnan. Ett pas-
sande namn på ett te som odlas på hög höjd upp till 2100 meter. Detta 
är optimala förhållanden om man vill odla ett fylligt och kryddigt te som 
detta. Till karaktären har det drag åt mylla och tryffel.

 DUKE BLEND TS15

Vår tolkning av den klassiska blandningen English Breakfast. Starkt, 
intensivt och som gjort för att börja dagen tillsammans med.
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 BLÅ PASSION [EKO] TGSEKO1

Fylligt, exotiskt och ekologiskt. Ett grönt te där svenska favoriten blåbär 
möter den underbara passionsfrukten. Sötman och den aromatiska frisk-
heten balanserar och känns trygg men ändå otraditionell. Dekorerat med 
knoppar från ros och ringblomma känns den dessutom lyxig och generös.

 BOMBAY CHAI TSS16

Te efter den indiska traditionen chai masala som med all rätt erövrat värl-
den. Här med de traditionella kryddorna; kanel, kardemumma, kryddnej-
lika och svartpeppar. Perfekt med mjölk och honung. Värmande, tillfreds-
ställande och generöst

 CHAI [EKO] TSSEKO3

Basen i vår ekologiska chai är svart te, smakfyllt kryddat med ekologisk 
kanel, kardemumma, kryddnejlika, ingefära & svartpeppar. Smaksatt med 
naturlig arom från kanel och kardemumma.

 CITRONELLA TGS1

Friskt grönt te med en naturlig aning av lime i aromen har förstärkts med 
citron och citrongräs för den där c-vitaminfriska känslan vi alla behöver.

 DARJEELING EARL GREY TEG5

En lite mer finstämd och konstnärlig adelsman. Darjeeling teet ger med 
sin aromatiska, örtiga och lite blommiga smak en aura av elegans till den 
orubbligt populära bergamotten. Klassiskt men ändå något mer, för dig 
som vill ha lite mer subtilitet och eteriska kvalitéer från sin koppkompis.

 EARL GREY TEG3

En varm och trygg klassiker med smak av citrusfrukten bergamott. Kom-
pletterar de kryddigare tonerna från det svarta teet med sin friskhet men 
utan att bli fruktig eller söt. Välbalanserat och sofistikerat engelsk utan att 
vara svår att ta till sig. Världens mest uppskattade smaksatta te.

 EARL GREY [FTO] TFTOEG1

Ett av våra mest klassiska teer i ny tappning. Med rättvisemärkt och eko-
logiskt svart te i grunden, samt naturligt kallpressad bergamott, hamnar 
denna Earl Grey bland de klassiska teernas elit.

 EARL OF ORGANIC TEGEKO1

Välbalanserad, sofistikerad och klassisk. En adelsman som knappast be-
höver någon introduktion. Här med extra anrikt och ekologiskt familjeträd 
och i sällskap av den finaste naturliga bergamott.
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 RUSSIAN EARL GREY TEG2

Ryssland har en stark tetradition, och här har vi en twist på en  
klassiker. Fin earl grey med kallpressad bergamottolja men med  
en friskare dimension tack vare citrus och citrongräs.

 FIESTA [FTO] TFTOSS2

Rättvisemärkt och ekologiskt svart te med ekologisk smaksättning och 
dekoration. Solrosblomma, blåklint, röda vinbär och bitar och jordgubbe 
ger ett vackert te med harmonisk smak och balans.

 FLÄDER & ÄPPLE [EKO] TGSEKO2

I norden har vi en älskad tradition av fruktiga teer. Här med härliga svenska 
smaker av syrligt vinteräpple, fläder och friskhet från det gröna teet. Gene-
röst uppblandat med bitar av äpple, citrusskal och ljung- blomma ger det 
ett uppiggande friskt te som får oss att tänka på hoppfull vår.

 GOJI & HAVTORN TGS21

Gojibär och havtorn anses allmänt vara nyttigare än något annat som väx-
er i naturen och är dessutom supergott. Detta gröna te är fullproppat med 
dessa två superbär och innehåller även tranbär och jordgubbe. 

 GRÖN, FRISK & HET TGS29

Lite av en utopi i smakform. Den rena gröna senchan för tankarna till våren 
och dess nya möjligheter. Syran från citronen förstärker teets karaktär med 
sin friska skärpa och ingefäran kompletterar passionerat med sin hetta.

 GRÖNA LÖV RÖDA BÄR TGS19

Svensk sommar, solmogna bär på buskarna och blommor i ful blom. Vad 
kan vara mer inspirerande, självklart och glädjefyllt. Tolkat som te betyder 
det friskt grönt te med smak av röda & svarta vinbär, jordgubbe och ling-
on. Effektfullt dekorerat med röda vinbär, bitar av jordgubbe & rödklint. 
Ett lättsamt och behagligt te med toner av sommaräng.

 GUAVA TGS12

Friskt och syrligt. Balansen mellan guava, ananas och apelsin ger c-vita-
minernas skärpa med fruktighet som väger upp utan att bli söt. Ett lätt te 
som väcker till liv utan att överbelasta tillfredsställer utan att ta över.

 JORDGUBBSPARFAIT [FTO] TFTOSS3

Ibland finns det mycket krav, saker man aspirerar till och vill nå. Här har du 
romantik, klass och en rättvisare värld färdigkomponerat åt dig. Fairtrade- 
märkt & ekologiskt svart te. Ekologiskt odlad solrosblomma & blåklint.  
Naturligt smaksatt med jordgubb & grädde.
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 KISS ME KATE TGS16

En äkta kyss av jordgubbe, vanilj, peppar och bitar  
av bourbon vaniljstång.

 LORD LICORICE VON VIOLET TSS42

Ett te med en blandning ut av smakerna lakrits och viol. Dessutom är det 
vackert dekorerat med bitar av lakritsrot samt silvriga sockerpärlor. 

 LUST & FÄGRING TGS13

Vitt te med smak av citron, jordgubb och grädde. Dekorerat med rosblad, 
safflorblommor och ringblomma.

 MANGO & CITRUS [EKO] TEKO1

En flört med varmare breddgrader får du av exotisk mango, varm  
bergamott och pigg citron. Brygg och dröm dig bort.

 MANGO & PERSIKA [EKO] TSSEKO6

Fylligt, smakfullt och exotiskt. Teets naturliga arom av torkad frukt och lätt 
kryddighet harmoniserar med solgul mango och saftig persika. Perfekt för 
tedrickaren som vill ha eko men ändå mycket fruktighet.

 MILKY OOLONG TG36

Milky oolong, eller Jin Xuan oolong som den faktiskt heter är en väldigt ung 
kultivar i te välden som blev populär under 90-talet. Den producerar ett ljust 
jade-likt oolong-te med låg stramhet och en otroligt fylligt söt arom.

 MISS SAIGON TGS4

Miss Saigon bjuder in till en upplyftande te-ceremoni av grönt te, med 
exotisk frukt och grädde.

 MORFAR GINKGO TGS23

Ett vitt te med fläder, granatäpple och ginkgoblad… just vad morfar ordi-
nerar. Granatäpple är precis som det vita teet rik på flera olika antioxidan-
ter. Ginkgobladen förbättrar såväl cirkulationen som minnet, och fläder 
kan hjälpa vid influensa och förkylning.

 MORS LILLA OLLE TSS30

Mors lilla Olle i skogen gick. Men sig i korgen hade han te från Ceylon, 
blåbär, tranbär och grädde. Gott tyckte både han och björnen.
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 MOSEBACKE TGS18

Klassisk svensk te-tradition med mycket frukt och fint dekorerat för att 
tillfredställa smak, doft och det estetiska. Ett friskt och lite vaniljigt te med 
intagande smak av blåbär, hallon, rabarber & grädde. Dekorerat med pion, 
hela björnbär och bitar av hallon.

 PINEAPPLE POP TGR1

Frisk grön Rooibos med härliga ananastoner och en hint av grapefrukt. 
Passar utmärkt till iste som en svalkande måltidsdryck!

 RABARBER & GRÄDDE TSS9

Vissa kombinationer känns så klassiska och trygga. Härligt fruktig och frisk 
rabarber med fyllig söt vaniljgrädde är just en sån. Den kommer ta lika väl 
hand om dig vare sig det är i soffan en mysig höstnatt eller vid frukostbor-
det en solig vårmorgon.

 ROOIBOS ANANAS, MANGO & KANEL [EKO] TREKO4

Varm, fruktig och exotisk. Vår nya ekologiska rooibos är fylligt och smak-
rikt. Tropiska toner i samspel med lite kryddighet värmer upp de ruskigas-
te höstkvällar. Dekorerad med kanelbitar och torkad mango. 

 ROOIBOS BJÖRNBÄR [EKO] TREKO2

Rooibos med smak av björnbär & vanilj. Dekorerat med hela björnbär och 
bitar av vanilj. Krämigt och gott med en klar vaniljton som nästan går åt 
kola. En djup bakomliggande smak av björnbär.

 ROOIBOS CHAI TR16

Sydafrika möter Indien. Tycke uppstår? Ja för tusan! Rooibos blir sött och 
fylligt med lång och varm byggtid vilket också passar perfekt för att dra 
smakerna ur hela korn av kryddor och vanilj. Värmande lyxigt och kryddigt.

 ROOIBOS FESTIVAL TR15

Vinbär, tropiska frukter, rabarber och mango ger fruktighet och 
honungsyoghurt-krisp ger fyllighet. Tillsammans är det så lekfull 
och enkelt att tycka om, precis i linje med vår svenska tetradition.

 ROOIBOS INGEFÄRA & CITRON [FTO] TFTOR2

En smakrikt rättvisemärkt och ekologisk rooibos med ingefära och lite  
peppar för att liva upp den naturliga nyponsötman hos det röda teet.  
Bitar av lakritsrot, citronskal, nana-mynta och ringblomma ger ytterligare 
en intensivt aromatisk karaktär, väl balanserad med naturlig smak av 
citron och ingefära.
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 ROOIBOS JORDGUBB & LIME TR12

Aromatisk söt jordgubbe och blommigt frisk lime är en klassisk kombina-
tion och känns helt rätt i det svenska teskafferiet. Rooibos ger även den 
sötma och tillsammans är det här ett smaskigt te som kan påminna om 
sommaren en kall kväll eller friska upp som iste en varm dag.

 ROOIBOS KAKTUS & APELSIN TR2

Nyponsöt Rooibos tillsammans med apelsin och kaktusfikon lirar ihop fan-
tastiskt bra. Dessutom med en nypa lakritsrot för extra kropp som skapar 
en oväntad smakkombination att minnas.

 ROOIBOS LAVA TR6

När du behöver vakna till och få igång cirkulationen utan att använda kof-
fein. Lava har kanel äpple och chili just för det ändamålet. Så skönt när det 
börjar bli kallt och mörkt ute eller när förkylningen börjat klia i halsen.

 ROOIBOS NATURELL [EKO] TREKO1

Naturell ekologisk Rooibos från Cedarbergen i Sydafrika. Helt fritt från  
koffein samt rik på mineraler och antioxidanter. Smaken är naturligt söt 
och har en god nypon- och vaniljton.

 ROOIBOS RABARBER & GRÄDDE TR10

Ett perfekt te för den mysiga kvällen i soffan eller som en sköld mot ruskigt 
höstväder. Snällt koffeinfritt rött te med trygga härliga smaker av rabarber 
och grädde i bästa svenska tetradition.

 ROOIBOS SMULTRON & FLÄDER TR20

Inspirerat av idylliskt svenskt sommarlov med gräs under fötterna, smult-
ron på strå och flädersaft i glaset. Rött te med smultron, fläder och citron. 
Dekore-at med jordgubbe, lime och ringblomma.

 ROOIBOS SYRLIGA GINGER TR3

En frisk twist på Sydafrikas röda stolthet Rooibos, med smak av ingefära, 
grapefrukt och citrongräs. Fantastiskt gott som iste!

 ROOIBOS TAMARIND [EKO] TREKO3

Den syrliga bönan tamarind är vanlig i de asiatiska köken och ersätter 
oftast citron. Smaken är mer kryddigt aromatisk och passar den naturligt 
söta rooibosen perfekt. Vi har även balanserat upp och förstärkt de aro-
matiska nyanserna med apelsin, ingefära och äpple.

 ROOIBOS VILDA BÄR TR7

Värme och sötma från rooibosen i härlig harmoni med våra smakrika 
svenska bär. Bitar av hallon, blåbär och hallonblad blandat med sydaf-
rikansk rooibos. Självklara saker var för sig i sina respektive länder, men 
också självklara i kombination tack vare friheten i vår svenska te tradition.
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 ROOIBOS WIMBLEDON TR17

Hur förför man en vinnare? Med rooibos smaksatt med jordgubbar och  
vanilj såklart. Första intrycket är stort och omedelbart lockande, smaken 
söt och tillfredsställande. Vackert garnerat med blåklint och solrosblomma.

 ROOIBOS ÖSTERLEN TR13

Kreativt fri som bara den svenska tetraditionen är. Rött te smaksatt med 
hallon, persika, vanilj och pistage. Med bitar av persika och hallonblad.  
För att det blir bra och för att vi inte behöver hålla oss innanför någon mall.

 SAFARI TGS7

En smakresa kort och gott. Exotisk med smak av ananas och passionsfrukt. 
Bitar av papaya och blomblad från blå malva samt ringblomma gör det lätt 
att drömma sig bort till varmare länder.

 SAINT-TROPEZ TSS39

I ett land med så långa vintrar är det inte konstigt att vi älskar sol och 
värme. Oavsett om man längtar efter de första solstrålarna på en uteser-
vering, eller att dansa sig genom varma nätter som aldrig tar slut, så har 
vi ett te som kan ta dig dit. Smaksatt med rosévin och apelsin är det den 
känslan i koppen varje gång.

 SHANGRI LA [EKO] TGSEKO3

Sött, syrligt, hett och balanserande stramt. Ying och yang i balans helt 
enkelt och ekologiskt för karmans skull. Grönt te från Kina med smak och 
bitar från ingefära, citron och lakritsrot. Dekorerat med citrongräs och 
citronskal.

 SOFO TSS12

Svensk te-tradition i sitt esse. Exotiskt fruktig med papaya, förförande 
mjuk med krämig vaniljsmak och vackert utsmyckad med rosblad, blåklint 
och ringblomma.

 SPIRULINA  TGS25

Vitt te är obehandlat, och innehåller många av de naturliga hälsobringan-
de ämnena som finns i tebusken. Detta vita te innehåller även guanabana, 
spirulina och noni. Guanabana är rik på C-vitamin och innehåller en hel del 
omega-6. Spirulina och noni är rika på mineraler, vitaminer och antioxidanter.

 STUDIO 54 TSS11

Ett av våra mest populära teer, och helt rimligt egentligen. För vem vill inte 
njuta av ett te med jordgubbar och grädde? När det dessutom är dekore-
rat med blåklint och solrosblomma!
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 SUNNY PEACH  TSS32  (f.d. Mambo Jambo)
Dröm dig bort till en sunny beach med en kopp Sunny Peach. Naturliga 
smaker av tropiska frukter och persika samsas med bitar av papaya, apri-
kos och smultron för att skapa ett välbalanserat och fylligt te.

 SVARTA MADAM TSS38

Smakmagi! Lakrits, hallon och citron kan tyckas skrämmande för den oin-
vigde men dom som har provat blir snabbt förhäxade av lakritsens mörka 
krafter.

 TEMPEL TSS27

Vi älskar sommaren, det känns nästan religiöst. Vi tänker oss Sverige när 
det är som bäst. Stugan ute på landet, en varm klippa vid havet eller en 
skogspromenad. Alla har sitt tempel och det har vi försökt fånga i ett svart 
te dekorerat med ljung, pion och hallon-bitar.

Lägg din beställning på 08-530 22 440 
eller maila order@johanochnystrom.se
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