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Tmi Maustekaari, Hämeenjärventie 76, 90910 KONTIO, Puh. 0400 583960 

MUSTALEHTISET TEET  60g/2€ 

CEYLON F.O.P  
CHAI-LATTE 
- kardemumma, vanilja, kookos, mustapippuri, chili 
KARIBIAN AURINKO 
- quova-lulo-passion- ja papaijaöljy,kehäkukkia 
KEISARIN MALJA 
- cherimoya, kvitteni, ananas, sitruuna, saflor 
LAPSANG SOUCHONG 
- savustettu musta tee 
RED DRAGON 30g 
- lehdet rullattu ison helmen muotoon 
REVONTULI 
- mustikka, minttu, vanilja, ruiskukka, kehäkukkia 
ROYAL EARL GREY 
- ruusun- ja ruiskukan terälehdet sekä aromi 
SUKLAA TRYFFELI 
- tryffeli ja kaakaonibsejä 
TULISUUDELMA 
- litsiöljy, jasmiinin ja pionin terälehdet 
TYRNI SUPERIOR 
- Tyrnirouhe, tyrnin lehtiä, porkkanalastuja, tyrniöljyä  
TÄHTI HETKI 
- appelsiini, mango, sitruuna-aromi 

 

HOROSKOOPPITEET 60g/2,50€ 
 
ROOIBOSTEET 2,50€ 

APPLESIINI CHILI 
- hedelmäöljyt,chili,appelsiinin palat  
VANILJA 
- vanilja,kookosrouhe 
ILOISTEN ROUVIEN ROOIBOS 3€ 
- vihreän ja punaisen rooiboksen sekoitus, mansikka, 
auringonkukan terälehdet 
INKIVÄÄRI 
- inkivääri ja aromi 
 
VALKOINEN HELMI 3€ 
- valkoiset ylimmät teen lehdet sidottu helmen muotoon 
PUOLUKKAVANILJA 3€ 
- vihreän ja valkoisen teen sekoitus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIHREÄLEHTISET TEET 60g/3€                  
 
AITO JÄÄTEE 
 -mini Gun Power, minttu, kiivi 
HYVÄN YÖN SUUDELMA 
 -jasmiini, litsiluumu, pioni 
INKIVÄÄRI SENCHA 
- inkivääri, bergamont 
KIINALAINEN SENCHA 
- maustamaton vihreä tee 
LAIHDUTTAJAN PARAS YSTÄVÄ 
- yerpapuun lehti, sitruunamelissa, tuomenkukka, ruusunmarja, 
hibiscus, omenanpalat, mansikka-aromi 
LAPIN LEMMENJUOMA 
- lakka, appelsiini, neilikka, appelsiinin kuoripalat 
LOHIKÄÄRMEEN MORSIAN 
- saflorin kukka, minttu, seljanmarja, tuomenkukka, eucalyptus, 
horsma, hibiscus, ruusunmarja, sitruunamelissa 
MATCHA 5€ 
- luomu teejauhe 
OOLON DONG DING 30g 
- rullattu pallon muotoon 
PEAR GREEN TEA 
- luomu sensha, päärynäöljy 
SITRUUNA-KAMOMILLA 
- ShenCha, sitruunaöljy, kamomillan kukat,  sitruksen kuoripalat 
TYRNI SUPERIOR 
- Tyrnirouhe, tyrnin lehtiä, porkkanalastuja, tyrniöljyä  
 

YRTTIHAUDUKKEET 3€ 

ANTI STRESS 
- yrttitee 
DAMIANA 
- damiana-yrtti, sitruunamelissa, vihreä oolong, jasmiininkukka, 
hunajameloniöljy 
MUSTAHERUKKA YRTTITEE 
- mustaherukan marjat, herukan- ja eucalyptuksen lehtiä, seljaa, 
hibiscusta, omenan paloja, mustaherukkaöljy 
MATE 
- yerba puunlehti, sitruunaruoho 
MATE, luomu 
- vihreä maustamaton 
YOGA CHAI 
- kardemumma,chili,fenkoli,paahdettu mate,hedelmäöljy  
 

PYRAMIDITEET 2€ 

Appelsiini - kuusenkerkkä 
Luomu Mate - minttu ja persilja 
Luomu yrtti - ruusunmarja ja kamomilla 
Rooibos yrtti - aavokkokerma 
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