ØKOLOGISK JAPANSK HALVSK YGGE-TE
Sund og velsmagende te som du aldrig har oplevet det før

Økologi-certificeringer

Økologisk japansk halvskygge-te
Exceptionel japansk kvalitet

Te-dyrkning i Japan

Hos japanske KEIKO finder du te af meget, meget høj kvalitet. I naturen gror
de vilde te-buske naturligt i halvskyggen under træer. I te-plantager dyrker
man normalt te-buskene uden at tage hensyn til dette, men i Japan har
man fundet frem til, at teen får en højere kvalitet, hvis man efterligner det
naturlige princip med halvskygge til te-buskene. I Kagoshima regionen i det
sydlige Japan bliver tebuskene dyrket under ideelle klimaforhold i plantager
med frugtbar vulkansk jordbund. I de sidste uger inden høst bliver buskene
dækket over med særlige net, så kun halvdelen af solens lys rammer planterne. Halvskygge-teen indeholder derfor en langt større mængde af klorofyl
og andre aktive stoffer og færre bitterstoffer end i ”normal” grøn te, hvilket
giver en ganske særlig frisk og sammensat aroma og duft.

Høj økologisk kvalitet
KEIKO gik over til økologisk tedyrkning helt tilbage i 1992 og var de første i
Japan, der blev certificerede efter EU’s mærkning for økologisk kvalitet. Alle
Keikos teer dyrkes i kontrollerede økologiske plantager med overholdelse af
EU-forordning 834/2007, DE-ÖKO-013.
I 1999 testede det tyske “Stiftung Warentest” 22 forskellige grønne teer, og
som den eneste producent blev Keikos te målt helt fri for pesticid-rester.

Bevarelse af de værdifulde næringsstoffer
KEIKO-te behandles med japansk omhyggelighed for at bevare alle de aktive
stoffer og den fine aroma fra de friske blade. De mørkegrønne blade dampes,
afkøles og valses, hvorefter de nænsomt tørres. En japansk te-dyrker er
mindst lige så omhyggelig med sin kvalitet som de fineste franske vin-bønder.
Fordi teen er så rig på vitale næringsstoffer er den meget sensitiv overfor
iltning. Teen sælges derfor i brugervenlige lufttætte poser, hvilket er med til
at garantere maksimal friskhed og nydelse!

Flere plukninger igennem året
Den japanske halvskygge-te bliver høstet flere gange i løbet af året. En særlig
høj kvalitet får man fra den første plukning i de sene forårsmåneder. Den milde forårssol og det lune klima danner meget gunstige forhold for udviklingen
af aroma- og næringsstoffer i te-buskenes blade. Teen fra de tidlige plukninger får en nærmest fyrrenåleagtig struktur og har et højt næringsindhold.
Teen fra anden og tredje plukning er billigere og har andre gode kvaliteter.

Jo bedre te – jo mindre tekande
I Japan siger man, at jo bedre teen er, jo mindre tekande skal man bruge.
Istedet for at brygge en stor kande te, koger man en god mængde vand og
hælder den på en termokande til resten af dagen. Når man så har lyst til en
god kop te, brygger man en lille mængde, så teen altid er frisk. Den ideelle
vandtemperatur til de gode teer er 60-70 grader, så det er kun godt, hvis
vandet har mistet lidt af sin temperatur i termokanden op ad dagen. Man kan
brygge 3-4 gange på hver portion te i den lille kande, så teen er mere drøj i
brug end man umiddelbart skulle tro.

Intet går til spilde: Spis din te!
For de finere kvaliteter gælder, at når du er færdig med dine ca 3 brygninger
på en teskefuld te-blade, skal du ikke smide dem væk! Teen er så god, at
bladene kan spises! Nyd de brugte te-blade med et par dråber tamari eller
en smule citronsaft – alene som de er, eller f.eks. på et stykke ristet brød.
Bladene har en frisk spinat-agtig smag, og når du spiser dem efter te-brygningen får du både de vandopløselige næringsstoffer fra teen og alle de øvrige
vitaminer og antioxidanter fra bladene.
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Løse blade

DIAMOND LEAF
Fås i 100 g dåser. Denne te er plukket i løbet af anden halvdel
af april, lige efter de første bladknopper åbner sig. Kun de
spædeste blade anvendes. Diamond Leaf har en rig, uforglemmelig aroma med en frugtagtig behagelig blomsterduft,
der fylder rummet, så snart dåsen åbnes.
101 | 100 g
Best. Nr. 13330 378,–

TENBU FUKA
”Tenbu” betyder “Dans i himlen” og ”Fuka” betyder ”Dyb”.
Denne te plukkes i midten af april. Teen har den smukkeste,
dybe, mørkegrønne farve i koppen og eftersmagen er virkelig
“evig”. En overraskelse selv for kendere af grøn te, præmieret
og en sjældenhed i Japan. Denne grønne te er inddampet
særligt intensivt, hvilket giver en sød og særlig distinkt aroma.
112 | 50 g
Best. Nr. 13331 258,–

TENKO
”Tenko” betyder ”Gave fra Himlen”. Ligesom Tenbu Fuka og
Soshun, er Tenko fremstillet af te plukket i slutningen af april.
Den har en varig eftersmag, som dvæler på tungen. Tenko er
jade-grøn i koppen. Denne te har en rig, frugtagtig, frisk duft
og en karakteristisk nøddeagtig smag.
118 | 50 g
Best. Nr. 13333 149,–

DAN
”Dan” betyder ”varm”. En tidlig te fra første plukning i april.
Den intense varme fra tørringsprocessen giver denne stimulerende te et dybt-grønt udseende og en varm, fuldendt duft.
Fængslende og fløjlsagtig smag.
119 | 50 g
Best. Nr. 13334 184,–

SOSHUN
”Soshun” betyder ”Tidligt forår”. Soshun høstes og produceres fra midten til slutningen af april. Den har en vidunderligt
rig, kompleks og sød duft og en fløjlsagtig, harmonisk smag.
I tekoppen er den strålende grøn. Denne te er en uforglemmelig oplevelse, ikke kun for kendere!
116 | 50 g
Best. Nr. 13332 208,–

SHINCHA – FIRST FLUSH
”Shincha” betyder ”Den nye Te”. Forårets første grønne te:
Fluorescerende grøn! En mindre intensiv tørring giver denne
Soshun-klasse te en absolut frisk smag og duft. Lige så snart
den er høstet og forarbejdet, sendes den ud til kunderne. Fås
i kvaliteterne Shincha Classic og Shincha Yume. Produceres i
små mængder og sælges kun i et par måneder efter høsten.
117 | 50 g
Spørg efter aktuel pris
120 | Shincha Yume 50 g
forår 2015.

KABUSE NO. 1
”Kabuse” er det japanske ord for ”halvskygge”, og ”cha” betyder ”te”. Førsteklasses te fremstillet af den første plukning
i maj. Den har en rig, vital aroma og er fint duftende med en
strålende grønhed i koppen.
132 | 50 g
Best. Nr. 13335 99,–

KABUSE NO. 2
Er en frisk grøn Kabusecha fra juni-plukningen. Det har en
mild aroma, en frisk grøn farve og en fin duft i koppen.
134 | 50 g
Best. Nr. 13336 69,–
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SENCHA
Ikke-skygget Sencha-te fra juli-høsten fremstår dejlig lysegrøn
i koppen. Denne te har en behagelig, subtilt astringerende
aroma og er meget forfriskende.
136 | 50 g
Best. Nr. 13337 49,–

BANCHA
Bancha er ofte uskygget og høstes efter den første hoved-plukning. Den er lysegrøn i koppen og har en særlig mild,
harmonisk aroma. Denne te er tillavet af større blade, og har
et lavt indhold af koffein. Kan derfor også nydes om aftenen.
En ideel grøn te for familien, såvel som for begyndere.
142 | 50 g
Best. Nr. 13338 49,–

KABUSE KUKICHA
En Kabusecha fra den første plukning, hvor der er tilføjet
fine bladstilke. Denne te er gylden-grøn i koppen og har en
delikat, mild aroma uden bitterhed. Denne lækre te har et
relativt lavt koffein indhold og er derfor velegnet til familien,
selv først på aftenen.
154 | 50 g
Best. Nr. 13341 69,–

KABUSE HOUJICHA
En ristet Kabusecha fra den første plukning. Den har en frisk,
ristet aroma og indeholder kun lidt koffein. Houjicha kan
serveres både varm og kold. I Japan ledsager denne te ofte
måltider.
156 | 50 g
Best. Nr. 13342 69,–

KABUSE ARACHA
Maj-plukning. Denne te behandles så lidt som overhovedet
muligt; dette betyder, at den kun er inddampet i kort tid, kun
let tørret, knapt rullet og ikke sigtet. Den indeholder derfor
både store og små blade og stængler. Gul-grøn i koppen. Når
Aracha brygges frigiver denne specialitet samme intensive
aroma, som når den er friskdampet i Japan. Lys og mild på
tungen.
145 | 100 g
Best. Nr. 13339 82,–

KABUSE GENMAICHA + MATCHA
Er en traditionel japansk specialitet lavet af bladene fra den
anden plukning, blandet med ristede ris (Genmai) og frisk
grøn te-pulver (Matcha). Denne te har en fyldig smag med
en behagelig ristet note. Den er fantastisk intensivt grøn i
koppen.
152 | 50 g
Best. Nr. 13340 69,–

BENIFUUKI NO. 1
Fra første plukning i maj. Benifuuki er en lidt anderledes
grøn te, som indeholder flere velsmagende, naturlige bitterstoffer. Teen har en ædel-bitter note og en lys grøn klar farve
i koppen.
158 | 50 g
Best. Nr. 13343 128,–

BENIFUUKI NO. 2
Fra anden plukning i juni. Med en fin, bitter note med en
blomsterduft der minder lidt om Oolong te.
159 | 50 g
Best. Nr. 13344 86,–
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GREEN KISS

Kabuse-cha i teposer

Økologiske te-godbidder

Fire Keiko grønne teer
i pyramide teposer

Fire populære Keiko sorter i en lufttæt pose med genluk, der
hver især indeholder 16 eksklusive små pyramide-teposer:
162 | Kabuse Soshun, 16 x 3 g
164 | Kabuse No. 1, 16 x 3 g
167 | K
 abuse Genmaicha med Matcha, 16 x 3 g
169 | Kabuse Hot & Cold, 16 x 3 g

At spise til te

Økologiske frugtsnitter som passer
perfekt i smag til en god kop te.

Fordelene ved pyramide-teposer er: Tebladene har masser
af plads til at udvikle deres fulde aroma. Store porer i posen
tillader indholds- og næringsstofferne at passere hurtigt
og fuldstændigt igennem posens væg, så du får det fulde
udbytte af din te. Både hjemme, på rejser, på kontoret eller
på restaurant kan du derfor altid drikke en fremragende,
økologisk japansk grøn te.

APRIPAN
Dadler, abrikoser, sesam,
boghvede, havtornsaft,
oblat af hvede, kanel,
vanilje
213 | 40 g
Best. Nr. 13370 18,–
MAPAN
Mandler, honning, amarant,
oblat af hvede
211 | 40 g
Best. Nr. 13369 18,–

162 | Kabuse Soshun, 16 x 3g
Best. Nr. 13345 218,–

164 | Kabuse No. 1, 16 x 3g
Best. Nr. 13346 132,–

KABUSE HOT & COLD
En te, der også kan brygges på
koldt vand! Denne specielle Kabusecha fra første plukning giver
en orientalsk tone fra let ristede
bladstilke og te-pulver. Selv når
teen brygges med koldt vand, har
den en dejlig grøn farve og en mild
smag. Den kan serveres kold med
isterninger og er en ideel forfriskning i hjemmet, under sport og
udendørs aktivitet, på skovture
og på rejser. Et must, hvis du kun
har koldt vand ved hånden! Hver
tepose producerer op til en liter te
– varm eller kold.
Brygningen er super-let: Efter
trækning i ca to minutter for varmt
vand, tre minutter for koldt vand,
trykkes teposen blødt. Herefter kan
teen nydes!
169 | 16 x 3 g
Best. Nr. 13348 79,–
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167 | Kabuse Genmaicha
med Matcha, 16 x 3g
Best. Nr. 13347 99,–

INGEFÆR MAPAN
Mandler, honning, amarant,
oblat af hvede, ingefær
212 | 40 g
Best. Nr. 13371 18,–

Te at spise
Økologiske frugtsnitter
med grøn-te-pulver.

MATCHA-APRIPAN
Dadler, abrikoser, sesam,
boghvede, grøn-te-pulver,
havtornsaft, oblat af hvede,
kanel, vanilje
223 | 40 g
Best. Nr. 13373 20,–

KABUSE KONACHA
De små blad-dele i denne te fås ved at sigte te
fra første- og anden plukning. En fin, frisk grøn
halvskygge te i en praktisk almindelig tepose.
Hver pose er forseglet for at hindre iltning. Der
kan trækkes te to gange på hver pose.
172 | 10 x 2g
Best. Nr. 13349 49,–

MATCHA MAPAN
Mandler, honning, grønte-pulver, oblat af hvede
221 | 40 g
Best. Nr. 13372 20,–

INGEFÆR MATCHA MAPAN
Mandler, honning, grønte-pulver, oblat af hvede,
ingefær
222 | 40 g
Best. Nr. 13374 20,–
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GREEN KISSTE

Økologisk chokolade med grøn te

JAPANSKE TEKANDER

Indbygget te-si
Som med alt i Japan er de
små japanske te-kander
gennemtænkte ned til
mindste detalje. En lille
indbyget si sørger for at
te-bladene bliver i kanden,
når du skænker din te.

Jo bedre te –
jo mindre tekande
KEIKO GRØN CHOKOLADE
Små chokolader i dekorativ
rund gennemsigtig display.
230-200-d | 200 x 5g
Best. Nr. 13375 3,50

332 | 220 ml (A)

KEIKO GRØN CHOKOLADE
I sort karton-display-box.
235 | 30 g
Best. Nr. 13376 20,–

311 | 150 ml (A)
Best. Nr. 13378 279,–

374 | 350 ml (A)
Best. Nr. 13384 569,–
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Best. Nr. 13377 519,–

331 | 250 ml (A)
Best. Nr. 13429 189,–

338 | 250 ml (A)
Best. Nr. 13379 359,–

343 | 290 ml (A)
Best. Nr. 13380 319,–

362-1 | 380 ml (A)
Best. Nr. 13381 569,–

363 | 360 ml (A)
Best. Nr. 13382 519,–

367 | 380 ml (A)
Best. Nr. 13383 229,–

385 | 410 ml (A)
Best. Nr. 13385 629,–

397-3 | 450 ml (E)
Best. Nr. 13386 319,–
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TENCHA NIJI
NYHED!
Denne økologiske Tencha fra Kagoshima er
en spændende nyhed. Det japanske ord “Niji”
(regnbue) symboliserer dens brede vifte af delikate aromaer. Bladene er efter plukning dampet
kort og tørret, hvorefter bladvævet adskilles fra ribber
og stilke.
Dette flage-lignende bladvæv kaldes Tencha og giver en udsøgt, mild,
aromatisk tebryg, eller det kan bruges som dekorativt og sundt drys på
f.eks. smoothies, juicer, salater og supper. En ideel ledsager til udsøgte
måltider og en bemærkelsesværdig oplevelse for ganen.
192-30 | 30 g
Best. Nr. 13395 179,–

KØLE-KRUS
Man har kogt sin vand, og har nu 95-100
grader varmt vand, men den fine te bliver
bedst, hvis vandtemperaturen er omkring 70 grader. Hvordan kommer man
hurtigt derned? I Japan hælder man ofte
først vandet op i de te-kopper, som skal
anvendes til serveringen. Så er kopperne
varme, og man får også den nøjagtige
vandmængde målt op helt automatisk.
Hvis vandet derved ikke er kommet helt
ned på den ønskede temperatur, kan
man hælde vandet over i dette køle-krus,
før det bliver hældt over i selve te-kanden. En-to-tre: Så enkelt kan det gøres!
523 | 380 ml
Best. Nr. 13396 199,–

JAPANSKE TEKOPPER

400 | 40 ml, 6 x 3,7 cm
Best. Nr. 13430 69,–

406 | 100 ml, 7,5 x 4,8 cm
Best. Nr. 13431 78,–

415 | 120 ml, 7,8 x 5,8 cm
Best. Nr. 13387 98,–

526 | Termometer 14 cm
Best. Nr. 13397 54,–
531-3 | Termokande 2,2 l
Best. Nr. 13402 899,–

537
436 | 170 ml, 8,6 x 5,3 cm
Best. Nr. 13392 78,–

439 | 180 ml, 8,8 x 5,9 cm
Best. Nr. 13388 98,–

454 | 200 ml, 9 x 6,3 cm
Best. Nr. 13393 78,–

538

456 | 200 ml, 9 x 6 cm
Best. Nr. 13389 98,–

539

716 | Lille bambus-serveringsbakke, 18 x 7 cm
Best. Nr. 13398 29,–

459-4 | 200 ml, 9,3 x 6,1 cm
Best. Nr. 13390 98,–
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477 | 210 ml, 8,6 x 9,7 cm
Best. Nr. 13391 98,–

494 | 360 ml, 11,8 x 7,3 cm
Best. Nr. 13394 109,–

Japanske doserings-skeer af træ og kirsebærbark.
537 | Best. Nr. 13399 59,–
538 | Best. Nr. 13400 59,–
539 | Best. Nr. 13401 98,–
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Økologisk matcha og kabuse-cha

Økologisk matcha og kabuse-cha

grøn te pulver

Japansk te-kunst i højeste karat
Matcha er fint pulveriseret japansk grøn te, som piskes med varmt
vand for at lave en dejlig energigivende drik. Matcha indeholder
både vandopløselige og fedtopløselige stoffer. Næsten 100 % af disse
næringsstoffer frigives ved brygning af Matcha og kommer således
te-drikkeren til gode.
Denne te drikkes i Japan ofte som en del af den traditionelle japanske
te-ceremoni. Mange tror derfor fejlagtigt, at man næsten må være
zen-mester for at kunne tilberede en god kop matcha, men det er
faktisk meget enkelt, når blot man følger nogle få simple tilberednings-tips.

kun 30 gram te i timen! Lige nok til én dåse te. Derudover vakuumpakkes Keikos matcha i en lufttæt pose, som kommes i en dekorativ dåse,
der med fordel opbevares i køleskab – og efter åbning bedst i fryseren.

Økologisk kvalitet
Målet er at bevare alle de værdifulde bestanddele i tebladene. Derfor er
det særligt vigtigt at være opmærksom på den certificerede økologiske
kvalitet. Formaling af de hele blade til pulver sikrer, at både de vandopløselige og de fedtopløselige indholdsstoffer bevares fuldt ud i den
grønne matcha-te. Der skal selvfølgelig ikke være den mindste snært af
pesticidrester i mad. Og slet ikke i matcha-te!

MATCHA SUPREME
NYHED!
Denne vidunderlige
Matcha fra Kagoshima
betager alle sanser:
Den intensive grønne
farve i skålen, dens
fortryllende, mangefacetterede duft og
dens næsten cremede
blødhed på tungen
med en perfekt balance
af friskhed og en overvældende vifte af dufte
gør Matcha Supreme
til en uforglemmelig
glæde!
190-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13364 359,–

MATCHA MANTOKU
Denne vidunderligt
grønne Matcha er en
sjældenhed i te verdenen! Matcha Mantoku er en Kagoshima
Matcha med mange
forskellige lag. Den har
en varm, endnu frisk
duft, og på tungen
eksploderer den i et
væld af ubeskrivelige
smage. Intensiv, men
med næsten ingen
bitterhed.
195-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13363 299,–

MATCHA PREMIUM
Dette er den klassiske
blandt Kagoshima
Matcha’er. Den har en
nøddeagtig smag og
aroma med en harmonisk balance mellem
syrlighed og sødme,
en intensiv duft og en
intens grøn farve.
191-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13361 249,–

KABUSE PULVER NO. 1
En pulveriseret te fremstillet af den
første plukning i maj. Meget aromatisk med en fin, bitter note.
Anbefales til grøn-te-drik og ideel
til drinks og grøn te cocktails med
frugt-juice samt det eksperimenterende grønne-te-køkken.
198-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13366 129,–

KABUSE POWDER SOSHUN
En pulveriseret te fremstillet
af den første tidlige plukning
i april, der opfylder de mest
kræsne krav. Mange lag, harmonisk, fyldig, nøddeagtig aroma,
vidunderlige duft med en varig
eftersmag.
196-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13365 179,–

BENIFUUKI PULVER
NYHED!
For første gang kan te-sorten
Benifuuki fås ikke bare som bladte, men også som et gylden-grønt
pulver fremstillet frisk på Keiko’s
mølle i Tyskland.
197-50 | 50 g Pose
Best. Nr. 13368 139,–

Matcha
Supreme
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KABUSE PULVER NR. 2
En stærk te med fine, lidt bitre
nuancer fra 2. plukning i juni,
som kan anvendes på mange
forskellige måder. Med sin intense aroma er den særligt velegnet
til søde ting som is og andre
desserter.
199-50 | 50 g Pose
Best. Nr. 13367 89,–

I matcha-pulver anvendes udelukkende de finere dele af bladenes væv, og
tebuskene har været 90% skygget i de
sidste uger inden høsten. I kabuse-pulver
anvendes hele te-blade inklusiv ribber
og stilke, og tebuskene har været 50 %
skygget inden høst. Kabuse-pulveret er
derfor en mere økonomisk udgave af
det japanske te-pulver. Kabuse pulver er
velafbalanceret i smagen og indeholder
lidt mere garvesyre end Matcha, men
stadig betydeligt mindre end “u-skygget” grøn te.

I skrivende stund er KEIKO den eneste japanske grøn-te producent, som
fremstiller matcha i Europa – så tæt på
de europæiske kunder som muligt. Teen
males først, når man modtager en bestilling, og det gør, at te-pulveret er helt
frisk, når den ankommer til butikkerne.
Te-pulveret males i en specielt fremstillet
mølle med japansk granit. Møllen er designet til at dreje meget langsomt for at
forhindre stenen i at blive varm. Herved
bevares de følsomme næringsstoffer i
teen bedst muligt. En mølle fremstiller

MATCHA TEKIRO
En fyldig, frugtig Kagoshima Matcha med
en slående eftersmag.
Dens friske duft er en
sensation for næsen,
dens jade-grønne skum
en fest for øjnene.
194-8 | 30 g Dåse
Best. Nr. 13362 269,–

Kabuse pulver – mange aromaer
og en god balance i smagen

Forskellen mellem matcha
og kabuse pulver

De eneste der maler i Europa –
frisk og langsomt

De enkelte dåser –
Der findes 4 varianter
af Matcha

grøn te pulver

Matcha
Premium

Kabusepulver
Soshun

Kabusepulver
No. 1

Kabusepulver
No. 2
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MATCHA TILBEHØR

JAPANSKE TE-BAKKER

541 | 9,8 x 6,5 cm
Best. Nr. 13403 129,–

542 | 12,8 x 6,3 cm
Best. Nr. 13433 159,–

550 | 13 x 8 cm
Best. Nr. 13404 159,–

552 | 13 x 7 cm
Best. Nr. 13405 159,–

560-1 | Matcha-doseringsske
Best. Nr. 13407 19,–

560-2 | Matcha-doseringsske
Best. Nr. 13432 19,–

561 | Matcha piskeris
Best. Nr. 13408 69,–
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562 | Matcha holder til piskeris
Best. Nr. 13409 69,–
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