“WE LOVE AUTHENTIC
ORGANIC TEAS THAT ARE
PRODUCED IN HARMONY
WITH NATURE.”
”VI ÄLSKAR ÄKTA, EKOLOGISKA TEER SOM ODLAS OCH
FRAMSTÄLLS I HARMONI MED NATUREN.”

OUR PASSION

VÅR PASSION

Top-quality organic tea that delights.
Because it is made in harmony with nature, is authentic
and because so much more is important to us: the tea
connoisseur and the tea farmers with their personal
stories. But also our employees and the packaging
team — all those, who love the sheer diversity of the
wonderful Pure Tea world.

Ekologiskt te av högsta kvalitet uppskattas.
Eftersom teet är framställt i harmoni med naturen, äkta
och autentiskt, så finns så många fina berättelser från
planta till kopp som har stor betydelse för oss och de vi
arbetar med. Från tebonden och tefinsmakaren med sina
personliga anekdoter. Eller från våra anställda och
förpackningsteamet - alla som älskar mångfalden i den
underbara Pure Tea världen.
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“WE AT PURE TEA ARE THE
ONES TRAVELLING THE WORLD
TO SOURCE THE BEST TEA
FOR YOU.”
“VI PÅ PURE TEA RESER VÄRLDEN RUNT FÖR ATT HITTA
DE BÄSTA TEERNA FÖR DIG. ”

Means: You‘ll find us where the tea grows. / Betydelse: Ni hittar oss där som teet växer.

TOP QUALITY

HÖGSTA KVALITET

You‘ll find us where the tea grows, means:
We at Pure Tea are the ones travelling the world to
source the best tea for you. For the past 15 years,
we have met many interesting people in the countries
of origin, all working with tea in one or the other way.
Like Yanzhou, son of a tea farmer or Bongani who
works in a Rooibos tea factory. Or Annemarie, whose
red fruit jelly is so good, we created a fruit infusion
that tastes alike. Those people, who accompanied us
over the years, are the patrons of our tea blends.

Du hittar oss i de områden på jorden där te växer,
vilket betyder: vi på Pure Tea reser världen runt för
att hitta de bästa teerna för dig. Under de senaste 15
åren har vi träffat många inspirerande människor i
ursprungsländerna som alla arbetar med te på ett
eller annat sätt. Som Yanzhou, som är son till en
tebonde i Kina. Eller Bongani som arbetar med att
framställa Rooibos. Eller Annemarie, vars himmelskt
goda, röda fruktgelé, fick oss att skapa en fruktinfusion
som påminner om just den smaken.Dessa människor,
som har följt och inspirerat oss, är nu beskyddare av
teerna vi erbjuder.
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“FOURTEEN WONDERFUL TEA
BLENDS, AS UNIQUE AS THEIR
NAMESAKES. ”
“FJORTON UNDERBARA TESORTER, LIKA UNIKA SOM DE SOM
NAMNGIVIT DEM.”
DISCOVER OUR COLLECTION OF
ORGANIC TEAS

UPPTÄCK VÅR KOLLEKTION AV
EKOLOGISKA TEER

Fourteen friends from different countries of tea origin
equal fourteen wonderful tea blends, which are as
unique as their namesakes. Sometimes they are strong
and black, sometimes crisp and green, then again red
and fruity or gentle and subtle like verbena.

Fjorton vänner från olika delar av världen har resulterat
i lika många tesorter som är precis så unika som sin
namne. Ibland är de kraftiga och stora, ibland krispiga
och gröna eller fruktiga och finstämda.

ONE TEA – TWO PACKAGINGS
Whether you offer them as loose tea in our membrane
tin or use the advantages of a hand-sewn pillow tea
bag, is up to you.

EN TESORT – TVÅ OLIKA
FÖRPACKNINGAR
Oavsett om du väljer att njuta Pure Tea i lösvikt,
förpackat i en återvinningsbar burk, eller om du
föredrar en nedbrytbar, portionsförpackad påse så är
det samma höga kvalitet på teet.
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ORGANIC BLACK TEA / EKOLOGISKT SVART TE

ORGANIC GREEN TEA / EKOLOGISKT GRÖNT TE

Organic Black Tea

Ekologiskt svart te

Nandil does not want to believe that a small area
in northern Germany should have the largest tea
consumption worldwide. After all, people in Assam,
India, would have an equally great liking for the
strong black tea. But actually it does not matter
where his Assam with the malty-spicy note is
drunk. The main thing is to find the time to enjoy it.
We gladly comply with the “Teetide“ — as the East
Frisian says.

Nandil kommer från världens största te region:
Assam, ett tropiskt, bördigt område beläget i norra
Indien. Teerna härifrån är kraftiga och maltiga och
kan avnjutas närhelst du behöver vakna till och öka
ditt fokus. Kan drickas med mjölk.

Nandil Assam

Nandil Assam

Organic Black Tea

Ekologiskt svart te

Darjeeling – what a promising name. A unique
nature with lush green tea gardens on the steep
slopes of the Himalayan foothills. Amidst this
scenery: Aman, our tea farmer. His craftsmanship,
a long-standing tradition and passion for his tea
make this promise true for Pure Tea: finely balanced
aromas and an unmistakably delicate, floral taste.
Thanks, Aman!

Svart elegant te, från den Indiska regionen
Darjeeling, här har man har utsikt över Himalayas
imponerande bergsmassiv. Detta höghöjdsodlade,
smakrika te är en uppskattad klassiker som berör
med sina lätta fruktiga toner och uppfriskande,
balanserade beska.

Aman Darjeeling

Organic Black Tea

Lizzy English Breakfast

Organic Green Tea

Ekologiskt grönt te, utan smaksättning

Sencha tea is considered the drink of hospitality in
Japan. Hayato agrees, however, for him it has a special
meaning when he processes the handpicked and freshly
harvested leaves from his tea garden into a fragrant
and fresh green tea. This way he may pass on his
hospitality to our Sencha connoisseurs.
How right he is!

Sencha är det mest populära gröna teet från Japans
önation och många olika kvalitetsnivåer existerar.
Hayato är medium ångat, angenämt gräsigt med en
rund och naturligt söt avslutning som passar alla
som älskar att till fullo njuta sitt förfinade, dagliga
gröna te.

Organic Green Tea

Ekologiskt grönt te, utan smaksättning

Pi Lo Chun – a tea with a long tradition. For Yanzhou, son of a tea farmer, it also means a bit of home.
Every cup of this flowery fragrant tea with the
fruity taste reminds him of the sunny days of spring
when the whole family came together for the tea
harvest. Still today, he insists on helping his family
to hand-pick the delicate leaves. We believe you can
tell by the look and taste of this excellent tea!

Detta fina, tidigt skördade gröna te kommer från
östra Kina, närmare bestämt från Dongting regionen
i närheten av Lake Tai i Suzhou, Jiangsu Provinsen.
Teet är naturligt fruktigt med en mild och angenämt
rostad smak.

Organic Flavored Green Tea

Ekologiskt grönt te, smaksatt

Jinjin grew up in a small Chinese village. At the age
of five, she ate a juicy, ripe mango for the first time.
Ever since she has been loving this aromatic fruit.
The other villagers are aware of her penchant and
whenever they can, they bring Jinjin a delicious
mango. In addition, Jinjin – like the other villagers, by
the way – has a passion for green tea. Now imagine
what passions we at Pure Tea might have!

Detta rostade gröna te från Kina är smaksatt med
solmogen mango vilket är en mycket lyckad och fräsch
kombination. En av våra absoluta storsäljare.

Hayato Sencha

Hayato Sencha

Aman Darjeeling

NEW!

Lizzy is a true champion of British protocol, so an
elegant hat is a must. Be it at the Ascot racecourse
or in her garden while trimming the roses with her
husband Phil. One tradition is particularly important
to her: breakfast in fine company with a strong cup
of full-bodied, aromatic English Breakfast tea.
Milk in first, please!

Ekologiskt svart te

Lizzy English Breakfast
Lizzy är stolt och Brittisk och tycker om traditioner
och en elegant hatt tillhör hennes dagliga attribut.
Både på galoppbanan i Ascot och i trädgården,
när hon beskär sina rosor, bär hon en för tillfället
anpassad huvudbonad. Men en tradition ligger
henne extra varmt om hjärtat och det är frukost
tillsammans med maken Phil och en kanna äkta
English Breakfast te. Mjölk först tack!

Organic Flavored Black Tea

Ekologiskt svart te, smaksatt

James is not the well-known Earl this full-bodied
black tea with its tangy aroma of bergamot has been
named after. Nevertheless, he prefers to drink this
British classic. Especially when he returns from a
long, stormy stroll along the rough cliffs of England
in the afternoon and spots the warm, roaring fire in
the fireplace from afar. Afternoon Tea with Pure Tea,
let’s just say.

Klassiskt och ett av de mest uppskattade svarta
teerna är detta uppfriskande svarta te smaksatt
med citrusfrukten bergamott. Passar både till salt
och sött då citrus balanserar båda.

James Earl Grey

James Earl Grey

Yanzhou Pi Lo Chun

Jinjin Mango Lu Dao

Yanzhou Pi Lo Chun

Jinjin Mango Lu Dao
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ORGANIC HERBAL INFUSION / EKOLOGISKA INFUSIONER

ORGANIC ROOIBOS, FRUIT INFUSION & CHAI / EKOLOGISK ROOIBOS, FRUKTINFUSION & CHAI

Organic Herbal Infusion

Ekologiskt infusion med örter och blomster

Organic Flavored Fruit Infusion

Ekologisk, smaksatt fruktinfusion

When Traudl starts her way home from the Alm,
she finds an incredible variety of local herbs along
the footpath: ribwort plantain, burdock root,
chamomile blossoms, an dandelion, among others.
At home, she brews herself a large pot of hot tea
from her finds. This is our cozy feelgood infusion, just
to Traudl’s taste.

I denna finstämda och balanserade blandning finns
flera välgörande örter och blomster som spetsgroblad, rot från kardborre och maskros, kamomillblom,
björnbärs- och svartvinbärsblad, mynta och citronverbena. Mycket god och välgörande och utan tein.

Red fruit jelly – a delicious, deep red compote of juicy
berries. The most popular dessert in Northern Germany.
Every family has its own, well-guarded recipe. So does
Annemarie. The special feature: her red fruit jelly with
the fine, fruity, sweet and sour taste can be enjoyed at
any time – in the form of our aromatic fruit infusion.

Detta är en söt-syrlig blandning av bär och frukt som
passar utmärkt när du vill ha en kick – helt utan
koffein. Alla goda teer och infusioner kan drickas kylda,
och Annemarie Red Berries är inget undantag. Innehåller:
hibiskusblom som ger vacker djupröd färg, nyponskal,
äpplebitar, naturliga aromer, blad från olika bärbuskar,
sweet wood och hallon.

Organic Herbal Infusion

Ekologiskt infusion

Organic Flavored Rooibos-Tea

Ekologisk smaksatt rooibos

Claire Verbena

Bongani Rooibos Vanilla

Claire loves the delicate, slightly lemony flavor of
verbena. Because this herbal infusion is simply
delicious and soothing. But most of all, because the
lovely smell of the leaves reminds her of her grandparents’ superbly fragrant fields of verbena where
she used to play with her siblings on warm summer
days. Childhood memories can taste so good!

Citronverbena är en läkeört som är lika populär idag
som för tusentals år sedan. Lugnande och läkande
och helt utan tein.

Bongani loves the unique nature of the South
African Cederberg Mountains. His homeland is
known for cultivating Rooibos. With a great deal of
intuitive feel, he processes the fine branches of the
fresh harvest into a smooth rooibos-tea with a slight
touch of caramel. All what is left for us to do is
adding a gentle hint of vanilla. Delicious!

Rooibos växer endast i Sydafrika och ger en
välsmakande, helt naturlig, rund och fruktig kopp,
endast lite vanilj är tillsatt denna fina rooibos. Många benämner rooibos ”rött te” men det har inget med
teplantan camellia sinensis att göra. Rooibos heter
på latin Aspalathus linearis och redan på 1770-talet
observerade den svenska naturforskaren Carl Peter
Thunberg denna växt, då han observerade hur den
användes som medicinaldryck av khoisanfolken. Han
sägs ha givit plantan dess latinska namn.

Organic Herbal Infusion

Ekologiskt infusion

Organic Black Tea with Spices

Ekologiskt svart te med kryddor

How beautiful they look, those lush lime blossoms.
Fragrant and soaked with the warm sunshine of summer.
No need to change a thing about this herbal infusion,
neither to add anything, Mareile said. Just brew it purely,
enjoy it and relax. Tastes good and feels good. That’s
right, Mareile, we agree with you!

Lindblomste är så gott – med sin naturliga doft
och smak av honung & kaprifol är det en alltid lika
uppskattad dryck när du vill må bra och slappna av.
Te på lindblom avnjöts redan av ”de gamla grekerna”
och var en symbol för vänskap och evig kärlek.
Innehåller inget tein.

Even as a child, Sarala wanted to become a Chaiwala
with her own tea stand just like her father. A challenge,
because traditionally this work is reserved for men.
Today, she made it. People love their ‘Chaiwali’ – their
tea lady. And her spicy chai, which she prepares with
love and according to her own recipe. And we love
Sarala for sharing the secret ingredients for her
wonderful chai tea with us.

Svart te med kryddor har sitt ursprung i Indien där
varje familj har sitt recept av ”masala chai”. Njut detta
te som det är eller med varm mjölk och lite socker.
Innehåller förutom svart te även välgörande kanel,
fänkål, ingefära, nejlika och anis. En utsökt blandning
att värma sig med under den kallare årstiden.

Traudl Alm Herbs

Claire Verbena

Mareile Lime Blossoms

Traudl Alm Herbs

Mareile Lime Blossoms

Organic Herbal Infusion

Ekologiskt infusion

Namira studied in Europe, but she loves to live in her
North African homeland. Between palm trees, camels
and fragrant fields full of aromatic peppermint.
Mint has always been an integral part of the culinary
tradition of her country. She is happy to share her
culture with us. And we at Pure Tea are pleased,
we can offer such a flavorful peppermint tea to you.

Det finns många sorters pepparmynta med olika
smaktoner, denna har odlats i norra Afrika och är
naturligt rund och söt. Pepparmynta verkar avkylande
och är bra för matsmältningen, helt utan tein.

Namira Peppermint

Namira Peppermint

Annemarie Red Berries

Annemarie Red Berries

Bongani Rooibos Vanilla

Sarala Chai

13 Organic Blends to Try*

Sarala Chai

SAMPLE
BOX

Fleur Madame Sommelière

Samtliga Ekologiska tesorter att prova eller ge bort*

Fleur Madame Sommelière

Fleur is a true tea lover. Every day she tasts a new
blend. Due to her enthusiasm, friends call her Madame
Sommeliére and are happy to share the treat with her.
You also should be able to discover your favorite tea,
therefore, we collected all Pure Tea blends in this box.
À votre santé.

Fleur är en äkta te-älskare. Varje dag provar hon ett
nytt te. Tack vare hennes entusiasm kallas hos Madame
Sommeliere av sina vänner och de är givetvis lika glada
för att få prova alla tesorter med henne.
Denna förpackning rymmer några av hennes favoriter
så du också kan prova. À votre santé.

*From October 2021, the box will include 14 organic
blends to try (new tea: LIZZY)!

*Från November 2021, kommer denna förpackning
innehålla samtliga 14 ekologiska tesorter som ingår
i Pure Tea sortimentet.
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“A HOLISTIC CONCEPT FOR
YOUR GASTRONOMY & HOTEL
BUSINESS.“
“ETT HELHETSKONCEPT SOM PASSAR UTMÄRKT FÖR HOTELL, RESTAURANG
OCH CAFÉ ELLER PÅ KONTORET. OCH GIVETVIS ÄVEN HEMMA. “

ACCESSORIES / TILLBEHÖR

METAL DISPLAY
WITH GREY TEXTURED COATING
for 9 tea boxes

STILRENT STÄLL I GRÅ METALL
rymmer 9 st förpackningar

HANDMADE WOODEN DISPLAY
for 9 tea tins

HANDGJORT STÄLL I TRÄ
för 9 st teburkar

TEA GLASS WITH TEA BAG HOLDER
AND METAL STRAINER
Tea glass (0.4l) for loose and pre-portioned tea.
The stainless steel strainer fits the cup size, the lid can be used as
a strainer and tea bag holder.

TEGLAS MED ETT LOCK FÖR PORTIONSPÅSEN,
SAMT EN TESIL I METALL
Tesilen i metall passar i teglaset och används för lösviktsteet.
Locket används som just lock när du brygger ditt te och därefter
kan tesilen ställas på locket, eller du kan lägga portionspåsen på
locket. Våra teer kan du brygga två gånger på samma blad.
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“FAIR PRICES AND
COOPERATION AT EYE
LEVEL ARE VERY
IMPORTANT FOR US.“

NATURALLY ORGANIC

NATURLIGT EKOLOGISKT

There are many arguments in favor of certified organic tea.
Here are our favorits:

Många argument finns varför ekologiskt certifierade teer är att föredra,
nedan är några av dessa:

REAL TASTE

ÄKTA SMAKER

The organic ingredients for our teas are produced without GMO and if so,
we only use natural organic flavors. This is how our tea tastes as it should
taste – simply good.

De ekologiska ingredienserna i våra teer är GMO fria och ekologiskt certifierade.
Därför smakar de också naturligt gott.

PESTICIDE FREE

Våra tesorter kontrolleras regelbundet av oberoende laboratorier. Besprutade
teer påverkar givetvis både smaken och hälsan negativt.

All teas are regularly checked by independent laboratories, for a jaunty taste.

“RÄTTVISA PRISER GENOM HELA KEDJAN
FRÅN PLANTA TILL KOPP OCH PERSONLIGA
RELATIONER ÄR DEN RÖDA TRÅDEN I VÅR
VERKSAMHET.“

INGA BEKÄMPNINGSMEDEL

PRACTICED FAIR TRADE

UTÖVANDE AV RÄTTVIS HANDEL

Fair prices and fair cooperation are of great importance to us. We pay good
money for good quality, create long-term supply relationships and provide
incentives for better working conditions in the growing regions.

Rättvisa priser genom hela kedjan från planta till kopp. Långsiktigt samarbete
som gynnar kvaliteten på teet och de som arbetar på teplantagen. Det är så vi
arbetar.

HOLISTIC THINKING

HELHETSTÄNK

Controlled organic farming has many positive aspects. It saves resources,
protects the environment and contributes to the maintenance of a good
livelihood for humans and animals.

Ekologiskt certifierad och kontrollerad odling har många fördelar eftersom det
sparar och skyddar jordens resurser och lägger grunden för sunda och långsiktigt
hållbara livsbetingelser för både människor och djur.

SUSTAINABILITY

HÅLLBARHET

Unfortunately, we cannot do without packaging, because it protects our
precious teas from moisture and other aromas. It keeps the tea longer and
we don’t have to throw away so much. We are constantly working on the
minimize packaging material and use environmentally friendly materials as
possible.

Tyvärr behöver vi förpackningar eftersom de bevarar kvaliteten på teet genom
att bla skydda det från fukt och andra smaker. Aromasäkra förpackningar gör
att teet håller över en längre tid och det leder till lägre svinn. Vi arbetar ständigt
med att minimera förpackningarna och att arbeta med de mest hållbara
förpackningslösningarna som finns med hänsyn tagen till de kvalitetsbevarande
aspekterna.

TEA TIN
Recyclable via the dual system, yellow bag

TEBURKAR

TEA BOX

Sorteras som metall. Etiketten kan avlägsnas och sorteras som pappersförpackning. Trycket har gjorts med vattenbaserad färg.

Recyclable via the dual system, waste paper

PRE-PORTIONED TEA IN A BAG
Industrial compostable (consists of PLA / organic cotton / paper)

TEFÖRPACKNING I PAPPER
Sorteras som pappersförpackning. Trycket har gjorts med vattenbaserad färg
utan tungmetall.

ENVELOPES

PORTIONSPÅSE

Recyclable via the dual system, waste paper (consists of PLA / paper,
printed with water-based colours)

Biologiskt nedbrytbar i en industriell komposteringsanläggning Portionspåsen
består av PLA (polyalaktid*) och snöret är oblekt bomull och ”tagen” är gjord
av återvinningsbart papper, tryckt med vattenbaserad färg utan tungmetaller.

stands for polylactides. Polylactides are lactic acid molecules that
* PLA
are bonded together and produced from renewable raw materials such
as sugar. PLA can be composted in industrial composting plants.

KUVERTEN SOM SKYDDDAR PORTIONSPÅSEN
Återvinns som pappersförpackning. Består av PLA (polylaktid) och återvinningsbart papper, tryckt med vattenbaserad färg utan tungmetaller.

*PLA står för polylaktid eller polymjölksyra som är en naturligt nedbrytningsbar, termoplastisk, alifatisk polyester som tillverkas från förnybara resurser
som tex sockerrör. PLA kan komposteras i en industriell komposteringsanläggning (som blir tillräckligt varm).

DE-ÖKO-009
EU-/Non-EU
agriculture

EGAN

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE
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For more information please contact in Sweden
www.teamasters.se
catrin@teamasters.se
+46-70-7479952
För mer information välkommen att kontakta
www.teamasters.se
catrin@teamasters.se
+46-70-7479952

