
Nauti ja virkisty teestä!
Nauti tee höyryävän kuumana 

tai virkistäydy kylmällä jää-

teellä! Useimmat teelaatum-

me soveltuvat kummallakin 

tavalla tarjottaviksi. 

Tee joko virkistää tai rauhoit-

taa, tarpeen mukaan - loppu-

tulos riippuu teelaadusta ja 

valmistustavasta.

Kotigastronomien kaikki teelaadut
ovat huolella valikoituja ja korkealaa-
tuisia. Vaihtoehtoina on mustaa, vih-
reää ja valkoista teetä, yrtti- ja rooi-
bos-teejuomia sekä hedelmähau-
dukkeita. 

Kotigastronomeilla on valikoimissa 
useita maustettuja teesekoituksia,   
joista varmasti löytyy suosikki jokai-
selle eri tilanteeseen. Niissä maistu-
vat aidot marjat ja hedelmät.

Teet hankitaan alan johtavilta tuot-
tajilta, joiden kokeneet teeasiantun-
tijat vastaavat tuotteiden korkeasta 
laadusta ja alkuperästä.

Kuusi erilaista teelaatua ja makumaailmaa!

Musta tee;
Earl Grey Blue Flower

Rooibos-tee;
Mansikka

Hedelmähauduke;
Vahva Olo

Vihreä tee; China 
Gunpowder special

Valkoinen tee; 
Vadelma-persikka

Yrttitee;
Kamomilla
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Assam TGFOP
Tämä tee on maultaan erityisen peh-
meää ja miellyttävää, hieman ma-
keahko, ei lainkaan kitkeryyttä.  
Nro 1701, 80 g  

Black Mojito
Hieno musta teesekoitus viileän vi-
hermintun, hedelmäisen sitruunan 
palan ja tuoreen limeöljyn maulla te-
kee siitä erityisen herkullisen. Tarjoil-
laan kuumana tai jäädytettynä!
Nro 1702, 80 g  

Cola-Guarana
Tämä makea ja hedelmäinen musta 
tee huokuu karibialaista tunnelmaa, 
appelsiini-, kola- ja guarana-cocktail 
antaa tälle teelle erityisen ja herkul-
lisen maun.
Nro 1704, 80 g   

Earl Grey Bluefl ower
Musta tee, jossa mausteena berga-
motti sekä katseenvangitsijana kau-
niin siniset ruiskaunokin terälehdet. 
Virkistävä tuoksu ja maku.
Nro 1712, 80 g  

Granaattiomena
Musta tee, jossa on trendikäs maku-
sekoitus granaattiomenia, gojia ja 
tyrnimarjoja ja mehukas vadelma-
maku, jota korostaa hellävarainen 
guarana.
Nro 1715, 80 g  

Mango-Chili 
Kuumottavan hyvä musta tee tulisel-
la sydämellä! Mehevän mangon ma-
kuinen tee, joka sisältää mm. chiliä ja 
kaktuksen kukkia.
Nro 1722, 80 g  

Mustaherukkatee
Meheville mustaherukoille tyypilli-
nen maku yhdistettynä harmonisesti 
täyteläiseen mustaan   teehen. Sisäl-
tää mustaherukoita, mustaherukan 
ja karhunvatukan lehtiä.
Nro 1721, 80 g  

Raparperitee
Tässä teessä yhdistyvät keväisen rai-
kas raparperi ja aavistus kerman ma-
kua.
Nro 1725, 80 g   

Sitruunatee
Sitruunan ja makean mustan ly-
chee-teen yhdistelmä tekevät tästä 
teestä erityisen hienon makuisen.
Nro 1727, 80 g  

Taikametsä
Ihania ruusunuppuja, katajanmar-
joja ja muita metsän marjoja, mm. 
mustikkaa sisältävä musta tee. Tee lu-
moaa niin ulkonäöllään, tuoksullaan 
kuin maullaankin. 
Nro 1728, 80 g  

Vadelma-persikka
Valkoisen teen ja hedelmien hieno 
sekoitus. Valkoisena teenä kallisarvoi-
nen Mao Feng-tee, jossa maistuvat 
marjainen vadelma ja hedelmäinen 
persikka.  
Nro 1740, 60 g   

China Gunpowder special
Gunpowder on ehdoton klassikko ja 
eniten juotu vihreä tee maailmassa. 
Kotigastronomien Gunpowder on 
vahva, erikoislaatuinen tee, jossa on 
rullatut teenlehdet.
Nro 1760, 60 g   

Kuuma Kurkuma
Pehmeän vihreän teen pohjalta kyp-
sän ananaksen makeutta on rikastet-
tu kevyesti mausteisella kurkumalla.
Nro 1762, 60 g

MUSTA TEE on länsimaissa suosituin tee. Sen anne-

taan muista teelaaduista poiketen hapettua eli fer-

mentoitua loppuun saakka viileässä ja valottomassa 

tilassa, jolloin teen lehdissä oleva luontainen kitke-

ryys häviää. 

VALKOINEN TEE - Teen lehdet kuivataan vapaasti 

raikkaassa ulkoilmassa eikä niitä fermentoida. Valkoi-

nen tee maistuu usein hieman yrttimäiseltä, jopa hu-

najaiselta. 

VIHREÄ TEE Vuosisatoja vanha vihreä tee on alunpe-

rin kotoisin Kiinasta. Vihreän teen viljely on sittemmin 

levinnyt muihinkin Aasian maihin. Vihreä tee on raikas-

ta ja piristävää, mustaa teetä kevyempi teelaatu. Maista 

ja ihastu!



Goji-Acai
Hedelmäinen ja virkistävä sekoitus 
vihreää teetä itämaisten goji-marjo-
jen ja açai-hedelmien maulla. Erin-
omaista myös jääteenä.
Nro 1765, 60 g   

Ihana Inkivääri
Todellinen makuelämys jokaiseen 
makuun – vihreää teetä ja hedelmäis-
tä omenaa yhdistettynä inkiväärin 
kevyeen mausteisuuteen ja päälle 
hieno ripaus kvitteniä. 
Nro 1770, 60 g  

Mandariini
Hedelmäisen mandariinin ja mehuk-
kaan omenan makuinen vihreä tee, 
jossa on mausteena ripaus kanelia.  
Nro 1772, 60 g  

Päärynä-mangostani 
Hedelmäistä eksotiikkaa! Jännittävä 
makuyhdistelmä päärynää ja man-
gostania, sisältää myös mangoa.
Nro 1774, 60 g  

Ruusutarha
Vihreä tee, jossa on sokerisydämiä ja 
ruusuja. Miedohko vihreä tee, jossa 
on hienoinen mansikan maku – tämä 
sekoitus saa sydämesi sykkimään no-
peammin. 
Nro 1786, 60 g   

Rento Olo 
Teesekoituksessa kamomilla, damia-
nan lehdet, valeriaana ja sitruuname-
lissa luovat rauhan keitaan. Appelsiini 
antaa teelle mehukkaan maun.
Nro 1666, 60 g    

Vahva Olo 
Luonnollinen aromi antaa sitrusmai-
sen sävyn, joka harmonisoituu iha-
nasti goji-marjojen eksoottisen maun 
kanssa.
Nro 1668, 80 g 

HYVÄN OLON TEET
Hyvän olon teet ovat luonnollinen sekoitus vihreää 

teetä ja yrttejä. Hyvän Olon teet maistuvat myös jääh-

dytettyinä. 

Rooibos Appelsiini
Raikas, aromaattinen tuoksu ja virkis-
tävä maku tulee aidosta appelsiinista. 
Kylmänä erinomainen janojuoma. 
Nro 1870, 80 g 

Rooibos Crème brûlée
Crème Brûléelle tyypillinen kermai-
nen maku. Makea karamellin tuoksu 
täydentää tätä makuelämystä. 
Nro 1985, 80 g

Rooibos Mansikka
Mehevän mansikan makuinen 
rooibos-tee, joka sisältää mansikan 
paloja ja lehtiä. Kokeile myös mansik-
kaboolin pohjana!
Nro 1880, 80 g   

Rooibos Natural
Maustamaton punainen rooibos-tee, 
nauti sellaisenaan tai mausta makusi 
mukaan esim. kuivatulla mintulla. 
Nro 1890, 80 g  

Rooibos Uuniomena
Hienolaatuista rooibos-teetä sekä  
yhdistelmä omenaa ja kanelia. Talo 
tulvillaan uuniomenoiden tuoksua!
Nro 1886, 80 g   

Rooibos Vadelma
Auringonkypsien vadelmien makeus,  
hedelmäisellä kosketuksella, sekä 
aavistus vaniljaa. Sisältää vadelman 
paloja.  
Nro 1885, 80 g

ROOIBOS-TEE - Rooibos eli punapensastee on 

Afrikassa kasvavan punapensaan neulasista valmis-

tettu, teen tapaan haudutettava juoma. Saatavana 

on sekä punaista että vihreää rooibosta.

Hoikka Olo
Luonnollisten ainesosien, kuten 
mate, piparjuuri, siankärsämö ja 
Pu Erh -tee, ansiosta se on ihanteelli-
nen hyvinvointitee.
Nro 1659, 70 g

Kaunis Olo
Tämän teen kauneus piilee yrttipoh-
jassa, jota on tehostettu aloe veral-
la, pioneilla ja spirulinalla. Persikan 
maku jalostaa seosta.
Nro 1660, 50 g    

Puhdas Olo 
Yrttinen, mausteinen koostumus koi-
vunlehdistä, ohraruohosta ja nokko-
senlehdistä, jota on korostettu fen-
koli-aniksen maulla.
Nro 1664, 70 g   



Rooibos Vanilja

Ilahduttava teenautinto muodostuu
pehmeällä vaniljalla ja kermalla, jota 
täydentää ripaus luonnollista bour-
bon-vaniljauutetta. 
Nro 1887, 80 g   

Rooibos/hedelmä Tyrni-Inkivääri
Hedelmäisen makuinen tee! Tyrnimar-
jojen tyypillinen pohjoismainen maku 
kohtaa hieman mausteisen inkiväärin.
Erinomaista myös jääteenä. 
Nro 1893, 80 g   

VIHREÄ ROOIBOS-TEE

Rooibos Persikka
Makean persikan makuinen vihreä 
rooibos-tee, jossa on persikan paloja. 
Nro 1901, 80 g   

Rooibos Karpalo-mandariini
Vihreän rooiboksen ja hedelmien se-
koitus. Mehukkaan mandariinin ja 
marjaisen karpalon makuyhdistelmä 
silauksella piparminttua. 
Nro 1902, 60 g 

Rooibos Mango
Miellyttävä mangostani-hedelmä 
antaa tropiikin tuntua, jota kombutsa-
teen uute ja mango hienosti täydentä-
vät, kruununa aavistus kerman makua.
Nro 1906, 60 g

TEETARVIKKEET

Teekannu  
Lasinen, 1,3 litraa, terässihti
ja kansi. Voit lämmittää liedellä
tai kynttilälämmittimellä. 
Nro 3155

Lämmitin teekannulle  
Nro 3156   

Kamomilla
Iltateeksi sopiva, rauhoittava ja rentout-
tava tee, jossa aineksina mm. ruusunmar-
jan ja sitrushedelmän kuori, kamomillan 
kukat, sitruunaruoho, appelsiinin kukan 
terälehdet, nanaminttu.
Nro 1818, 60 g  

Mate Mango-Ananas
Tässä sekoituksessa vihreä mate ja aurin-
gossa kypsyneet makeat hedelmät sulau-
tuvat mangosteenin mehukkaan, eksoot-
tiseen makuun.
Nro 1821, 80 g  

Banaani-Kamomilla
Kamomilla on todellinen superkukka. 
Sen erottuva maku harmonisoituu täy-
dellisesti makeiden banaanien kanssa. 
Erityinen teesekoitus, joka on herkkua 
sekä kuumana että kylmänä.
Nro 1822, 60 g 

Kandisokeri
Kuumien juomien makeuttamiseen. Ka-
ramellisoitu sokeri korostaa hienosti juo-
man makua tuoden sen aromit parem-
min esiin. Teen juojan ehdoton hankinta!
Nro 1920, 200 g

Sinun Kotigastronomi-jälleenmyyjäsi

Teesihti
Ruostumatonta terästä, käy sekä
kuppiin että kannuun. 
Nro 3146   

Jaloteräs-
suodatin, 
konepes-
tävä.

Kestoteesihti kuppiin 
Ø63 mm x 76 mm. Erinomainen 
rooibos-teen hauduttamiseen. 
Nro 3140   
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Palloteesihti
Ø50 mm. Nro 3160  

Teenhaudutus-

pussit  EKO
Irtoteen hauduttamista 
varten. 50 kpl / pkt.
Nro 3148  

YRTTITEET eivät sisällä nimestään huolimatta teen-

lehtiä vaan niiden raaka-aineina käytetään erilaisia 

yrttejä, hedelmiä ja muita kasvikunnan tuotteita. 
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