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ERILINE VÄRSKUS: 
värskusel on oluline roll tee tarbimise ja nautimise 
juures. Värske tee sisaldab palju looduslikke 
antioksüdante, see kaitseb organismi ning pakub 
ainulaadset maitse- ja aroominaudingut. Exceptional 
tootesarja teekotid on pakendatud kilesse, et säilitada 
nende maitseomadusi ja kaitsta teed värskuse 
kaotamise ja niiskuse eest. See võimaldab teil nautida 
tee maitsebuketti selle täies eheduses, nii nagu loodus 
on need loonud.

Dilmahi Exceptional tootesarja teed ja teesegud on 
valmistatud kõrgekvaliteedilistest ja aromaatsetest 
käsitsi korjatud teelehtedest. Gourmet Tseiloni must 
ja roheline tee pakub hõrke maitseelamusi. Kõik 
teesordid on ainulaadsed, ühendades endas niihästi 
21. sajandi maitse ja stiili kui ka 5000-aastase 
teenautimise ajaloo.

Exceptional tootesarja teed ja teesegud on 
valmistatud erilise tehnoloogia järgi, mis võimaldab 
pakkuda erakordset maitsenaudingut. Tee on pakitud 
kolmnurksetesse pakkidesse, mis jätavad piisavalt 
ruumi –parimate teelehtede ja segude kasutamiseks. 
Pakendi kuju võimaldab teel korralikult tõmmata, 
tuues esile tema parimad maitseomadused.
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MUST TEE

MAHARADŽA 
PIIRKONNA ASSAM

Traditsiooniline, Assami teepuude 
teise noppe tulem, heleda tooniga ja 
pehme maitsega. Teel on piirkonnale 

iseloomulik linnasene järelmaitse. Hõrk ja 
peenemaitseline tee, mis sobib 

nautimiseks igal kellaajal.

ELEGANTNE 
EARL GREY

Tugeva iseloomuga Tseiloni tee, mis on 
kasvanud rohkem kui 1600 m merepinnast 

kõrgemal ja on kergelt rikastatud bergamoti 
maitsega. Tee on tasakaalustatud, keskmise 

tugevusega ja tsitruselise  maitsega ning seda 
tuntakse ka Earl Grey nime all. Lillelõhnaline ja 
puuviljane maitse annavad teele iseloomuliku 

ja värskendava sära.

Hele, kuningliku maitsega Tseiloni tee, millel 
on kõrgmägedes kasvanud teele iseloomulik 
maitse. Kuldse värvusega joogil on puhastav 

ja värskendav maitse ning puuviljade ja 
taimede järelmaitse. 

MARJADE 
AROOM

Kõrgetes mägipiirkondades kasvatatud 
Tseiloni tee ühendab endas maasika, vaarika 

ja mustika maitsebuketti koos erinevate 
marjamaitsetega. Sobib joomiseks nii 

kuumalt kui ka jääteena.

Selge konsistentsiga, kõrgmäestikes 
kasvatatud Tseiloni tee, kergelt magus-

hapukas ja šokolaadise, akaiapuu viljade ja 
granaatõuna varjundiga. Kerge vaniljelisand 

pehmendab maitset ning muudab tee 
õrnaks ja nauditavaks.

ITAALIA 
MANDLI TEE

Linnaselise maitsega, keskmäestikus 
kasvanud Tseiloni gurmeetee on kergelt 

mõrkjas-magus ja itaalia mandli maitsega. 
Tee on keskmise täidlusega, meeldiva 

aroomiga ja kergelt magus. Sobib ideaalselt 
toidukorra lõpetamiseks.

€ €

PIPARMÜNT JA 
INGLISE KARAMELL

Tseiloni gurmeetee, mida iseloomustavad 
inglise karamelli ja piparmündimaitse. 
Salapärase ja sensuaalse maitsega tee.

MAITSESTATUD MUST TEE

€

€ €

€ €

200 ml200 ml200 ml

200 ml 200 ml

200 ml 200 ml
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KUNINGATEORU 
PEKOE-TEE

ACAI MARJAD,  
GRANAATÕUN JA VANILL



Kergelt aurutatud Tseiloni roheline tee 
on iseloomuliku kirbe maitsega ja veidi 

oliivikarva kollane. Mahe, meeldiva magusa 
järelmaitsega tee.

Õrna, varjundirikka ja loodusliku maitsega 
tee, mis on valmistatud kergelt aurutatud 

sencha teelehtedest ja maitset on 
täiendatud sidrunheina lehtede abil. 

Värskendav tee, mis sobib vürtsikate toitude 
ja liharoogade juurde.

Vaimustava maitsega roheline teesegu, 
milles sisalduvad teelehed ja jasmiini 

kroonlehed. See on õrna ja pehme maitsega 
tee. Rahustav ja soodustab rahulikku 

endassesüüvimist.

ROHELINE TEE TEESEGUD

TSEILONI 
ROHELINE TEE

ÕRN ROHELINE 
TEE MÜNDIGA

AROMAATNE ROHELINE 
TEE JASMIINIGA

€€ €200 ml 200 ml 200 ml

See tee on merevaigu värvi, kergelt 
tsitruseline ja veidi terava järelmaitsega. 
Olemuselt mahe ja värskendava sidruni 

maitsega.

See puhaste piparmündilehtede segu on 
kofeiinivaba ja sobib ideaalselt joomiseks 

pärast sööki. Tee aitab puhastada 
suuõõnt ja soodustab seedimist. Looduslik 

piparmündiõli annab ka värske tunde. Sobib 
peaaegu kõikide toitude kõrvale.

LOODUSLIK SIDRUN 
JA RAUDÜRT

PIPARMÜNDILEHED

€€200 ml 200 ml
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www.dilmahexceptional.com


