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Med Kahls tekalender kommer vi
i år besöka olika platser i teets
namn – från när och fjärran.
Vi kommer att djupdyka i olika
ursprung, möta plantage och
fabriker och på så sätt lära oss
mer om varifrån teet kommer.
I år vill vi uppmärksamma våra
producenter extra mycket, då det
är dem som gör det möjligt för
oss att fortsätta lyfta fram te
och sprida tedrickandet vidare.
Tack vare dem kan du nu njuta
av två koppar te varje dag fram
till julafton.
Drick och njut!

BRYGGTIPS
Svart te: 2 g te per kopp (2 dl), i 97-gradigt
vatten med en bryggtid på 3-4 minuter.
Grönt te: 2 g te per kopp (2 dl), i 72-gradigt
vatten med en bryggtid på 2-3 minuter.
Rooibos: 2 g te per kopp (2 dl), i 97-gradigt
vatten med en bryggtid på 3-4 minuter.
Örtte: 2 g te per kopp (2 dl), i 97-gradigt
vatten med en bryggtid på 3-4 minuter.
Oolong: 2 g te per kopp (2 dl), i 80-90-gradigt
vatten med en bryggtid på 3-4 minuter.

1
Rooibos
Södermalmsblandning
Dagens lucka är en rooibos södermalmsblandning.
Det som först startades som ett småföretagande
på 1900-talet utvecklades sedan till en privatiserad
marknad för Rooibos i Sydafrika. Rooibosmarknaden kollapsade under andra världskriget, och ur
den föddes the Clanwilliam Tea Company, år 1948.
1950 grundades ur den Rooibos tea board, och 1993
startade Rooibos Limited. Rooibos Limited är största
i sitt slag, och leverar en otrolig kvalitet på produkten. Företaget är familjeägt än idag. Vi köper all vår
Rooibos från Rooibos Limited, direkt ifrån Sydafrika.
Rooibos som växt är trademark, och växer endast
nedanför cederbergen i Sydafrika. Samma planta
som odlas på andra ställen i världen får inte lov att
kallas för Rooibos.
Betyg:
Innehåll: Rooibos (Sydafrika), citrusskal*, vaniljbitar,
rosblad, ringblomma, södermalmsarom, mangoarom,
vaniljarom, blåklint

2
Svart te Earl Grey Deluxe
Namnet Earl Grey kommer från Storbritanniens
premiärminister Earl Charles Grey (1764-1845), som
under sin tid vid makten (1830-1834) var med och
avskaffade slaveriet i det brittiska imperiet (1832).
För att få en riktigt lyxig Earl Grey så använder vi
oss av kallpressad bergamottolja. Den ger ett friskt
och intensivt citrusigt intryck i teet. Tillsammans
med bland annat te från Sri Lanka så får vi en perfekt finstämd Earl Grey.
Vår Ceylon köper vi ifrån Dinesh Deharagoda. Dinesh har ett otroligt sinne för kvalitet, och levererar
förstklassigt te, precis som vi vill ha det.
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina), svart te (Indien), svart te (Sri
Lanka), naturlig bergamottarom

*Ekologisk ingrediens
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Grönt te Mangosorbet
Dagens te ger oss en flört med den Schweitziska
chokladkulturen. Hur då kanske en undrar? - Jo teet
Mangosorbet innehåller kakaosmör. Kakaosmör
kommer från kakaobönan. Just detta kakaosmör
kommer från den anrika chokladtillverkaren Felchlin
i Schweiz.
Till skillnad mot många andra chokladtillverkare har
Felchlin noggrann koll på allt från kvalitet till vilket
odlarland kakaosmöret har sitt ursprung ifrån. Allt
inkommande kakaosmör testas i flera steg innan
det får komma in i fabriken - för att säkerställa hög
kvalitet. kakaosmöret i just detta te kommer ifrån
Ghana.
kakaosmöret är neutralt till smak och färg och består endast den första pressningen av noga utvalda,
rostade kakaobönor. Det är fast i rumstemperatur,
men så fort det är nere i tekoppen smälter det.
Detta ger en fyllighet och sötma tillsammans med
friska aromer.
Betyg:
Innehåll: grönt te (Kina), kakaosmör, papaya, mangobitar*,
citrusskal*, naturlig ananasarom, yoghurtarom, naturlig
apelsinarom, mangoarom, gräddarom, citronarom

4
Ört- & Kryddte Sommargott
Den ingrediens som bidrar störst till Sommargott är
utan tvekan hibiskus. Den röda hibiskusen som vi
använder oss av ger en djup rödrosa färg. Hibiskusen skördas från mitten av oktober till ungefär
mitten av januari, beroende på regnfall. Vid kraftiga
skyfall så förskjuts skördeperioden något senare.
Hibiskusen växer på flera platser i Afrika, men vår
kommer ifrån Nigeria.
Betyg:
Innehåll: äpplebitar, malva, nyponskal, citrusskal*,
jordgubbsbitar*, jordgubbsarom, gräddarom
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Svart te Jordgubb Fläder
I dagens lucka 5 finner vi Jordgubb Fläder – ett svart
te med en fyllighet och sötma, med blommiga toner.
För att skapa ett te som har en bra grund att stå på,
så jobbar vi hela tiden aktivt med våra råteer (tebasen) i blandningarna. I just detta te framträder en
Assam, ett indiskt te från nordöstra Indien. I Assam
finns gården Meleng, vilket är därifrån mycket av vår
Assam kommer ifrån.
Meleng är en av de äldsta tegårdarna i Assam. Den
grundades 1852 av Mr. J. E. Todd, dåtidens överhuvud för Kakajan Tea estate. Todd både grundade
tegården, och arbetade med den tills han avled.
Idag drivs den av Jay Shree Tea industries, som
tog över gården 1969. Vi ser underarter av Camelia
Sinensis så som Clonal P-126, som är en underart av
hög kvalitet som man idag kan spåra sitt ursprung
till Meleng, där den odlas än idag ca 110 år senare.
Meleng är vida känt för att tillverka en tekvalitet
som har långsmala så kallade trådliknande rullade
blad. För den vars hjärta klappar lite extra för teer
från Assam är den typen av te en delikatess utan
dess like.
Betyg:
Innehåll: svart te (Indien), svart te (Kina), svart te (Rwanda),
fläder, jordgubbsarom, jordgubbsbitar*, naturlig arom med
smak av fläder
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Svart te Pepparkaka
I dalgången Rukeri i Rwanda växer det ekologiskt
te. Vid 05:00 startar flera plockare sitt arbetspass,
och möter soluppgången omkring 05:50. Dimman
som legat som ett täcke över bergen sjunker sakta
ner i dalgången – för att sedan försvinna helt när
solen börjat värma på. Plockarna arbetar på tefälten
tillsammans med en agronom som styr vilken typ av
plockning som ska ske, så att tebusken fortsätter ha
bra avkastning och jämn produktion. Tre blad och
en knopp är max vad plockarna får lov att ta per
teskott – annars blir inte kvalitén tillräckligt bra.
Teet vägs in, och plockaren får ett kvitto så att
denne kan lösa ut sin lön. Så fort kvittot skrivs ut får
tefabriken en notis om vad som är på ingång – nu
kan dagens produktion planeras!
I Pepparkaka har vi valt att arbeta med ekologiskt te
från Rwanda. Den bästa av möjliga teer hjälper de
kryddiga smakerna på traven, och ger teet sin fulla
potential.
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina)*, Svart te (Rwanda)*, nejlika*,
kanel*, ingefära*, citrusskal*, naturlig arom med smak av
smörkola

7
Rooibos Mango Passion
Rooibos är en viktig del av floran i Sydafrika. Under
oktober månad så blommar rooibos med små gula
blommor. Varje blomma producerar ett litet frö.
Fröna är flyktiga och svåra att få tag i. Från början
gick mycket iväg med vinden – och en del blev
fågelmat. Idag silar man istället jorden direkt efter
blomning för att samla ihop så många frön som möjligt. Idag rispar man ytan på fröna så att grodden
lättare tar sig igenom skalet – så att maximalt antal
rooibosplantor får återväxa.
Betyg:
Innehåll: rooibos (Sydafrika), papaya med socker, mango
bitar*, naturlig ananasarom, mangoarom, gröna malvablad,
safflor, passionsfruktarom, solrosblomma, naturlig arom
med smak av mango/maracuja
*Ekologisk ingrediens
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Svart/Grönt te Cactus
Dagens te innehåller både svart och grönt te. Visste
du att allt te kommer ifrån samma art – Camelia
Sinensis? Och att om det blir svart, grönt, oolong
eller något annat – beror bara på hur vi behandlar
tebladen efter att vi har plockat bladen.
Det svarta teet är fullt ut oxiderat – och ger en fyllighet i tekoppen, medan det gröna hettas upp och
den gröna friska smaken från teplantan fixeras in i
bladen. De behåller sin friska gröna färg.
I denna teblandning får smakerna vara lekfulla,
och vi får friskhet från sencha, och fyllighet från
Kinesisk OP.
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina), svart te (Indien), grönt te (Kina),
svart te (Rwanda), solrosblomma, jordgubbsarom, rabarber
& gräddarom, naturlig arom med smak av mango/maracuja

9
Oolongte Tie Kuan Yin
Superior
Vår Tie Kuan Yin kommer från An-Xi regionen i Fujian-provinsen i Kina. Området är vida berömt för sitt
hantverk av oolonget Tie Kuan Yin. Processmetoden
för att få fram teet är komplicerad med flera olika
steg som knådar teet och ger det en 40% oxidering.
Teet är ett av de grönare oolongteerna i skalan, och
har processats så att de finstämda blommiga tonerna av magnolia blommar ut som bäst vid bryggning.
Detta är Kinas topp tre i samlingen Famous Teas Of
China, vilket är en kollektion av specialteer med hög
status.
Betyg:
Innehåll: oolongte (Kina)
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Grönt te Mareld
Mareld är ett vackert naturfenomen som kan beskådas på västkusten mot sensommar-höst nattetid.
Om man tar ett nattbad, eller plaskar med fötterna
från bryggan väljer man själv, men resultatet av rörelsen i vattnet gör att det gnistrar. Grönblått sken,
ibland åt det gula hållet sprakar till, och det ser ut
som att havet blivit ett fyrverkeri.
Det som lyser är små plankton, flera olika sorts
mikroorganismer, och vid rörelse känner sig hotade, och lyser upp i ett sken – något vi kallar för
bioluminicens. Effekten är otroligt vacker, och bör
upplevas om man har vägarna förbi västkusten en
augustinatt.
Betyg:
Innehåll: grönt te (Kina), hallon*, blåbär*, blåbärsarom,
kvittenarom, jordgubbsarom, yoghurtarom

11
Svart te Pavlova
Efterrätten Pavlova är uppkallad efter Anna Pavlova,
en rysk prima ballerina. Idag gör både Australien
och Nya Zeeland anspråk på efterrätten – trots Anna
Pavlovas ursprung.
Det sägs att hennes dans beskrevs som lätt och
luftig – precis som marängbakverket självt.
Detta svarta te är komponerat utefter den klassiska efterrätten, med tillbehör som lemoncurd och
jordgubbar. En frisk och söt blandning, som blivit en
storfavorit i vårt sortiment.
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina), svart te (Rwanda), kakaosmör,
citrusskal*, jordgubbsbitar*, tranbär, jordgubbsarom,
citronarom, gräddarom, naturlig arom med smak av jordgubb, vaniljarom
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Rooibos Blåbärslunden
Rooibos, eller asphalatus Linearis som det heter på
latin, tillhör släktet baljväxter. Det finns över 200
olika varianter och den härstammar ursprungligen
från Sydafrika. Plantan växer som en buske, den blir
ca 1-2 meter hög, och man skördar med en lie, och
tröskar plantan genom att hacka den i små mindre
delar. Vi på Kahls säljer en kvalitet som kallas för
Superior Short Cut, vilken ger extra fyllighet och
sötma i tekoppen.
Rooibos är naturligt helt och hållet fri från koffein,
och är inte på några håll släkt med tebusken, även
om det i vardagligt tal kallas för rött te i västvärlden.
Plantan trivs bäst ca 300-600 möh, och hare
anpassat sig väl till det tuffa klimatet nedanför
cederbergen. Klimatet varierar, allt ifrån nollgradigt
under vintertid, till hetta upp emot 48 grader under
sommar.
Betyg:
Innehåll: Rooibos, blåbärsarom, ljungblomma, blåbär,
yoghurtarom

13
Svart te Vintersaga
En av våra viktigaste naturliga aromer är just apelsin. Vintersaga hade inte varit sig lik utan den. I vår
apelsinarom så kommer hela 95% av dess smakämnen direkt från apelsinen.
Apelsinen har länge varit en klassisk smak under
jul, här samsas den med röda äpplen, lite citron och
fylligt svart te.
Glad Lucia!
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina), svart te (Indien), äpplebitar, kanel,
citronarom, naturlig apelsinarom
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Svart te Masala Chai
Tesorten CTC BOP härstammar från kolonialtiden.
Under utvecklingen av te i Indien drack man också
en kryddblandning som bryggdes tillsammans
med svart te, som kom att kallas för just Chai. Chai
var dyrt, så man kom på att om man blandade ut
kryddblandningen med socker, mjölk och te, kunde
priset på en kopp minska drastiskt. Så småningom
tog man fram en så kallad CTC BOP (Crush Tear Curl
- ett rivet och pressat te), en tekategori där priset
var lägre och drycken blev starkare. Detta är en av
huvudingredienserna i Chai än idag. Chai finner vi i
både te och i mat och är en an Indiens mest kända
kryddblandningar.
Sedan dess har CTC BOP producerats i flera länder
runtom i världen, inte minst i Afrika. I Kenya är CTC
en av de största exportvarorna idag. Vi köper in CTC
från Indien och Rwanda, där CTC framställs av riktigt
fina teblad, och ger en intensiv smak i koppen.
Betyg:
Innehåll: svart te (Indien), svart te (Rwanda), kardemumma,
kanel, nejlika, svartpeppar, ingefära

15
Grönt te Julte
Kahls gröna julte är en riktig klassiker. Smaken
av rom och apelsin för en tydlig talan i tekoppen.
Julteet är dessutom komponerat i säsongens vackra
färger. Det gröna teet är kinesiskt och är en chun
mee, en relativt medium till hård rullad och hårt rostad tesort som ger fylliga runda toner i tekoppen.
Betyg:
Innehåll: grönt te (Kina), nejlika, kanel, kardemumma, rosépeppar, romarom, naturlig apelsinarom

*Ekologisk ingrediens

10

16
Lapsang Souchong
Lapsang Souchong är ett svart te från Kina, som
har sin speciella karaktär från att det är rökt. Teet
processas precis som ett vanligt svart te, dvs det
plockas, kvalitetssäkras, vissnar (ca 16 timmar), rul�las och oxideras . För själva torkningen, för att fixera
produkten (torka den helt) och addera dess karaktäristiska rökiga ton så sprids det ut på bäddar, och
görs redo inför rökning. Tallved placeras noggrant ut
under och tänds på. Röken från tallveden absorberas av det oxiderade teet – och ger dett rökiga toner
och torkas ut för att fixera och avsluta teprocessen.
Lapsang Souchong är ett otroligt populärt te i
Europa.
Betyg:
Innehåll: svart rökt te (Kina)

17
Rooibos Teaser
Rooibos har länge vuxit nedanför cederbergen i
Sydafrika. Urbefolkningen från Khoi-Khoi och San
har sedan lång tid tillbaka ägt och levt på marken
omkring cederbergen. I samband med att odlingen
och expansionen av Rooibos växte så har man förhandlat fram ett samarbete emellan Rooibos Limited
och urbefolkningen.
Från och med januari 2019 så skänker Rooibos Limited 1,5% av sin vinst till urbefolkningen.
Betyg:
Innehåll: rooibos (Sydafrika), papaya, jordgubbsbitar*,
chiliflakes, yoghurtarom, ringblomma, passionsfruktarom,
jordgubbsarom

*Ekologisk ingrediens
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Grönt te Frukostblandning
I Grön Frukostblandning har vi samlat flera ingredienser med friska smaker för ett piggt uppvaknande
på morgonen. En av de ingredienser som är kärnan
i teet är vår citronarom. För ekologisk produktion
ställd höga krav på innehållet - och denna citronarom har hela 95% av sina smakämnen direkt ifrån
citronen. Det ger ett autentiskt intryck i produkten.
Betyg:
Innehåll: grönt te (Kina)*, citrusskal*, naturlig bergamott
arom, rosblad*, citrongräs*, naturlig arom med smak av
jordgubb, naturlig citronarom, naturlig arom med smak av
svartvinbär

19
Rwanda Rukeri FBOP
Som ni alla vet så har vi under både 2020 och 2021
levt i en pandemi. Detta har påverkat oss alla – inte
minst odlarna som arbetar med te. Idag vill vi höja
några av våra teodlare lite extra – de som arbetar på
fälten i Rukeri för Sorwathe.
Tack vare att Sorwathe har hjälpt bönderna med
munskydd, ny plockutrustning och matransoner
så har arbetet på tefälten kunnat fortgå – även om
det ser annorlunda ut. Vi är otroligt glada att vi har
kunnat öka våra leveranser från Sorwathe, och på
så sätt fortsätta stötta en fantastisk teproducent.
Betyg:
Innehåll: Svart te (Rwanda)*

*Ekologisk ingrediens
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Grönt te Södermalm
Grön Södermalm är ett klassiskt te, här i en kostym
i form av grönt te. Basen av detta te är en så kallad
Chun mee. En kinesisk tesort som finns i mängder
av olika sorteringar. Chun mee betyder vackert
ögonbryn, vilket syftar på teets form och hur det är
rullat. Som många andra kinesiska teer så är detta
teer rostat och rullat. Rostningen ger dess klassiska
karaktär och fyllighet, och fixerar det friska smaken
av grönt te så att det inte oxiderar.
Betyg:
Innehåll: grönt te (Kina), papaya, rosblad, södermalmsarom,
ringblomma, vaniljarom, mangoarom

21
Svart te Blodapelsin
Blodapelsin får sina friska och söta citrustoner från
både sin arom – och från själva teet. Här finner vi
flera olika tesorter, både svart te från Kina (Hunan-provinsen), som lyfter upp sötman, och svart te
från Indien (Assam, Meleng) som hjälper de citrusiga
tonerna uppåt och framhäver en friskhet i teet.
Betyg:
Innehåll: svart te (Indien), svart te (Kina), citrusskal*,
naturlig apelsinarom, safflor, naturlig arom med smak av
grapefrukt, naturlig citronarom
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Ört- & Kryddte Äpplefröjd
Vi har alltid vetat att vi har passion för god smak. Te
är en av de områden där fantasin får lov att spela ut
till sin fulla potential. Äpplefröjd är just ett sådant
te. Örtteet innehåller 12 olika ingredienser. Perfekt
komponerade för att få både sötma, fyllighet, värmande kryddiga toner till hetta från chili.
Teet har över en jul blivit ett av våra mest omtyckta
teer. Idag tillverkar vi det året runt – även om det är
just nu det är som allra bäst – värmande i vintermörkret.
Betyg:
Innehåll: kanel, äpplebitar, sandelträ, nyponskal, ingefära,
nejlika, rosépeppar, svartvinbär*, smörkolaarom, chiliflakes,
apelsinblomma, kardemumma

23
Svart te Blåbärscheesecake
Dagens te innehåller te från Rwanda. Första gången
vi tog fram ett te från Rukeri och adderade blåbärsarom gifte sig de två smakerna helt perfekt.
Förutom stöd och hjälp till de anställda i pandemin
så erbjuder Sorwathe sedan en lång tid tillbaka en
skål gröt och ett hårdkokt ägg till 1300 barn (0-6 år)
varje dag. Sorwathe erbjuder också mensskydd till
unga tjejer i tid så att de inte behöver missa delar av
sin skolgång på grund av menstruation. Sorwathe
bygger en ny förskola eller skola per år, i samhällena
omkring fabrikens ägor. De sponsrar också ungdomslag för både tjejer och killar i fotboll och cricket.
Att arbeta med leverantörer som Sorwathe vilka
både levererar kvalitet på råvaran såväl som tar
hand om befolkningen och de anställda gör att vi år
för år successivt ökat våra inköp av te från Rwanda.
Med varje kopp Rwandiskt te skapar vi tillsammans
en bättre framtid för Rwanda.
Betyg:
Innehåll: svart te (Kina), svart te (Rwanda), kakaosmör,
blåbär*, blåbärsarom, yoghurtarom, gröna malvablad,
vaniljarom, naturlig blåbärsarom, blåklint
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Svart te Lusse Lelle
Äntligen julafton! Idag njuter vi av ett svart te med
saffran - Lusse Lelle. Saffran är som bekant en
exklusiv ingrediens, och gör sig påmind extra på
juletider. Den arom vi använder i Lusse lelle togs
fram 1999, och har levererats från aromtillverkaren
på exakt samma sätt sedan dess.
Betyg:
Innehåll: svart te (Indien), svart te (Kina), Svart te (Rwanda),
kardemumma, saffransarom, nejlika, safflor, vaniljarom,
solrosblomma, naturlig apelsinarom, kanelarom, gräddarom
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Kaffe och tetradition

I Kina har man druckit te sedan urminnes
tider. Det finns gamla historier som berättar
om en kejsare som fann teet när han
mediterade, då vinden förde med sig ett blad
till kärlet med varmt vatten han drack. Vattnet
blev en ny dryck – utan dess like. Teet sades
vara funnet. 1685 kom Ostindiefararen till
Göteborgs hamn med te från Kina för första
gången. Det tog dock lång tid innan te blev en
folklig dryck.
Kahls Kaffe är ett familjeföretag som funnits
och verkat på marknaden med kaffe och te
i över 100 år. I vårt företag kombineras över
100 år av samlad kunskap med den senaste
tekniken för att nå upp till våra högt ställda
krav på kvalitet.
Kahls är idag en av Sveriges största teblandare.
Vi köper in råte och vi blandar och producerar
teer i vår anläggning i Västra Frölunda. Vi har
direktkontakt med flera av de ursprungsländer
vi arbetar med, vilket ger oss kontroll över hela
kedjan och förmågan att s äkerställa kvaliteten i
de produkter vi t illverkar. Samtidigt ger
samarbetet oss möjlighet att få teerna
processade enligt våra önskemål. Med ett
sortiment på över 200 sorter, erbjuder vi
många alternativ när det kommer till te.

Kahls Kaffe AB, Beatrice Lesslies Gata 18, 421 31 Västra Frölunda

