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Dilmah Caramel on
mägismaal kasvatatud
karamellimaitseline 
Tseiloni must tee. 25 
teepakki x 2 g, foolium-
ümbristes

HORECA
DILMAH esitleb uusimat mustade, aromatiseeritud, roheliste ja puuviljateede valikut, mis on mõeldud 

restoranidele, kohvikutele ja hotellidele. Iga teepakk on pakendatud spetsiaalsest fooliumist ümbrisesse, 
mis tagab nii tee hügieenilise serveerimise kui garanteerib, et tee säilitab oma värskuse, maitse ja lõhna. 

Need on omadused, mis tal olid siis, kui ta Tseilonil korjati ja pakendati.

2 min.100 0 C

 

2–3 min.

Dilmah Premium on 
100 % Tseiloni must tee 
ilma lisanditeta. 100 tee-
pakki x 2 g, fooliumümb-
ristes.

Dilmah English Breakfast 
on kange, tugeva maitsega, 
mägismaal kasvatatud 
Tseiloni must tee, mis on 
eriti sobiv hommikueine 
kõrvale. 100 teepakki x 2 g, 
fooliumümbristes.

Dilmah Earl Grey on kange, omapä-
rase ja erilise tugeva maitsega jook, 
mida on maitsestatud bergamotiõliga. 
Kõige rohkem meeldib kange tee 
armastajatele. 100 teepakki x 2 g, 
fooliumümbristes.

Dilmah Green on 
roheline, ilma lisanditeta 
hiina tee. 100 teepakki x 
1,5 g, fooliumümbristes.

Dilmah Green & Jasmine 
on eriti värskendav ja aromaatne 
jasmiini kroonlehtedega roheline 
tee. 25 teepakki x 1,5 g, foolium-
ümbristes.

Dilmah Lemon on 
mägismaal kasvatatud 
sidrunimaitseline Tseiloni 
must tee. 25 teepakki x 
2 g, fooliumümbristes.

Dilmah Raspberry on 
mägismaal kasvatatud 
vaarikamaitseline Tseiloni 
must tee. 25 teepakki x 
2 g, fooliumümbristes.

Dilmah Blackcurrant on 
mägismaal kasvatatud 
mustasõstramaitseline 
Tseiloni must tee. 25 
teepakki x 2 g, foolium-
ümbristes.

Dilmah Strawberry on 
mägismaal kasvatatud 
maasikamaitseline 
Tseiloni must tee. 25 
teepakki x 2 g, foolium-
ümbristes.

Dilmah Camomille on 
kummelitee, mis ei sisalda 
lisandeid ega kofeiini. 
25 teepakki x 1,5 g, 
fooliumümbristes.

Dilmah Pure Peppermint 
Leaves on piparmündilehe 
taimetee. Piparmünt on 
looduslikult kofeiinivaba, 
teed on ideaalne tarbida 
pärast einet aitamaks 
seedimist. 25 teepakki x 
1,5 g, fooliumümbristes.

Dilmah Hibiscus & Rosehip 
on kibuvitsa (70 %) ja hibiski 
(30 %) kroonlehtedest tee, 
mis ei sisalda lisandeid ega 
kofeiini. 25 teepakki x 1,5 g, 
fooliumümbristes.

Dilmah Naturally Spicy
Berry on vürtsikas
punane puuvilja-marjatee.
25 teekotti x 1,5 g,
fooliumümbristes.
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Legend Earl Grey teest pajatab poliitikutest ja intriigist, mis seda 
aromaatset teed ümbritsevad. Nimelt pärast seda, kui keegi Briti 

diplomaat oli päästnud ühe Hiina ametniku elu, anti pakike 
Cantoni apelsini koorest valmistatud teed koos retseptiga 

krahv Earl II Charlesile ja Inglismaa peaministrile. Earl Grey 
tee on rikkaliku maitse ja aroomiga, bergamotiõliga 

maitsestatud must ja kange tee. Parim ilma piimata. 
Soovi korral maitsesta vähese suhkru või meega.

Tseilon on kuulus maailma parimate teede kodumaana, kus teed too-
detakse harukordses mitmekesisuses – alates madalal, merepinnaga 
samal kõrgusel kasvavatest rikkaliku aroomiga nö rasketest teedest 
kuni kergete ja delikaatsete, kõrgmägedes Nuwara Eliya regioo-
nis kasvavate teedeni. Galle on ajaloolise tähtsusega meresadam, 

Orange Pekoe 1 tee (OP1) on kasvanud Galle 
regiooni põhjaosas. Teeleht on puhas, 

sitke ja must, mis on iseloomulik 
tüüpilisele madalal kasvanud 
teele. Tõmmanud teelehed on 
vasekarva, andes ereda joogi. 
Sügavkuldne-oranž teejook on 
kergelt toore linnasearoomiga, 
milles tunda “turbast” lõppu.

Eriline kõrgel (2 km kõrgusel merepinnast) mägedes 
asuvas Pargi istanduses kasvatatud roheline Ceyloni 
tee. Teel on hele selge värv, õrnalt suulage kõditav 
maitse ja ürtide aroom.

Inglased olla nautinud kibuvitsamarjateed väidetavalt ajaloo algus-
aegadest peale. Selles tees on kibuvitsamarjade hapukat maitset 
pehmendatud hibiskiõitega. Kibuvitsamarjad ja hibiskiõied anna-
vad punaka, tugevalt puuviljalõhnalise 
tõmmise, mis on rikas looduslikest 
antioksüdantidest, C-vitamiinist 
ja teistest tervisele kasulikest 
ainetest. Teed juuakse ilma 
suhkruta, soovi korral võib li-
sada mett.

Kahvatukollase värviga jasmiinilõhna ja -maitseline õrn tee. 
Jasmiiniõitega naturaalselt aromatiseeritud roheline tee on olnud 
hiinlaste lemmik juba Southern Song dünastia (960 – 1279) ajast 

alates. Magusalt lõhnavad jasmiiniõied segatake rohelise 
teega, et anda teelehtedele jasmiiniõite 

õrna lõhna ja iseloomulikku maitset. 
Jasmiin on tuntud oma rahustava 

ja soojendava toime poolest. 
Hiinlased naudivad jasmiiniga 
rohelist teed tugevamaitselise 
toidu kõrvale.

Piparmünditeed kui värskendavat jooki on nauditud juba Rooma aegadest alates. 
Piparmünt on looduslikult kofeiinivaba, teed on ideaalne tarbida pärast einet aitamaks 
seedimist. Lehtedes sisalduv naturaalne piparmündiõli annab teele mentooli lõhna, 
mis lisab sellele särtsakust ning jahutavat ja tujutõstvat efekti. 
Piparmündilehetee vähese meega on ideaalne 
maitsemeele puhastaja ja efektiivne rehüd-
ratatsioonil; eriti kasulik pohmelli korral!

Dilmah puruteede valikus on kuus eksklusiivset, suurepärase maitse 
ja aroomiga teed.

GALLE DISTRICT OP1. Galle piirkonna
Orange Pekoe 1, 250 g.

EARL GREy TEA. Earl Grey tee, 400 g.

PARK ESTATE EMERALD GREEN OP.
Tseiloni roheline tee, 400 g.

GREEN TEA wITH JASMINE FLOwERS. 
Roheline tee jasmiiniõitega, 325 g.

ROSEHIP wITH HIBISCUS FLOwERS. 
Kibuvitsamarja ja hibiskiõie taimetee, 400 g.

PURE PEPPERMINT LEAVES. 
Piparmündilehe taimetee, 100 g.

HORECA


