
Ceylon Smoothie
Receptet ger ca 2,2 liter färdig smoothie.

INGREDIENSER 
120 ml Elixir Svart Te Citron Lime
2 liter mild naturell Youghurt
225 gram tärnad och fryst Mango  
40 gram färsk Ingefära.

SÅ HÄR GÖR DU
Dela ingefäran i bitar.  
Mixa med mango och youghurt i en blender.  
Tillsätt Dilmah Elixir Svart te Citron Lime
Smaka av och häll upp i glas. Garnera med färsk mango och ingefära.

Peach Punch Pow 
Receptet framtaget av The  Bulls i Halmstad.

INGREDIENSER
20 ml. Elixir Svart Te Persika
10 ml. OP Anderson
10 ml. Jack Daniels
20 ml. Peachtree
10 ml. Sockerlag
5 ml. Citronjuice

SÅ HÄR GÖR DU
Skaka alla ingredienser i en shaker. Häll upp i Cocktailglas.
Garnera med apelsin zest.

Tekompaniet Swedetraders AB
Telefon 08-68 40 50 00
info@tekompaniet.se
www.tekompaniet.se
facebook/instagram: tekompaniet

För mer inspiration och fler recept 
www.dilmah.se/tea-brands/elixir/recipes
www.dilmah.se
facebook/instagram: dilmahsverige

1 tryck ger 10 ml  
Dilmah Elixir.

Tillsätt is och 12 delar 
vatten till 1 del  
Dilmah Elixir.

Rör om väl. Garnera och servera
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Nygjort Iste med 4 enkla steg

1L

1 liter koncentrat  
ger 13 liter 
färdigt dryck.

13L

Mocktail & cocktailMåltidsdryckIsteSmoothie
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ELIXIR PUMP
Extrapump till Elixirflaska.   
Återanvänd de två medföljande 
pumparna så spar vi på miljön. 

Tekompaniet 48099
Sv Cater 48099
Mårdskog 9003448099 
Martin & Servera - 
Menigo -

ELIXIR STÄLL
Ställ i elegant svart plexiglas  
för två Elixirflaskor med 
produktinformation och 
iste med 4 enkla steg. 

Tekompaniet 48090

ELIXIR SVART TE  
CITRON LIME
Te extrakt på svart Ceylonte  
med citron- och limesmak.  
6 flaskor på 1000 ml. 

Tekompaniet 48022
Sv Cater 48022
Mårdskog 900348022 
Martin & Servera - 
Menigo -

ELIXIR SVART TE  
PERSIKA
Te extrakt på svart Ceylonte  
med persikosmak. 
6 flaskor på 1000 ml.  

Tekompaniet 48005
Sv Cater 48005
Mårdskog 900348005 
Martin & Servera 337992 
Menigo -

Elixir Of Ceylon Tea - Te-extrakt
Ge dina drycker riktig tesmak utan att kompromissa med smak och kvalitet. Vårt te-extrakt är gjort av färskt Ceylonte 
som odlats, skördats och bearbetats på vårt teplantage Rilhena i Ratnapura, södra Sri Lanka. Färskt te blir extrakt inom 
bara några timmar efter att det plockats.

Dilmah - Det goda teet
Dilmah är ett av världens tio största teföretag, ett familjeföretag som fortfarande leds av grundaren Merrill J. Fernando, 
med en stark passion, gedigen kunskap och ett stort etiskt engagemang. De koppar Dilmahte som du och jag dricker 
ligger till grund för alla de projekt som MJF Foundation och Dilmah Conservation driver.

Låg sockerhalt
Färdigblandad 
dryck innehåller 
endast 4,5%.

Rikt på 
antioxidanter 
och mineraler.

Färskt  
handplockat
Ceylonte

Single Estate 
från Rilhena i  
Ratnapura, 
södra Sri Lanka.

Naturligt 
sötad med 
rörsocker,  
stevia  
och honung

FÖRPACKNING
6 flaskor av samma smak/kartong. Inklusive 2 pumpar.  
Säljs kartongvis.

Obruten förpackning, ett års hållbarhet. Öppnad förpackning förvarad i kylskåp är hållbar i 30 dagar. I rumstemperatur hållbar i 3 veckor.

Ethical Tea
Symbol för produkter som
 är odlade och förädlade av 

Dilmah i Sri Lanka. 

MJF Charitable 
Foundation

Etisk inriktning.
Hjälper människorna. 

Dilmah Conservation
Ekologisk inriktning.

Hjälper djur och miljö.

CONSERVATION
business is a matter of human service

CONSERVATION
business is a matter of human service

2002 startades välgörenhetsfonden MJF Charitable  
Foundation. Fonden hjälper aktivt Sri Lankas befolkning  
genom att bl a bistå med utbildning, maskiner och materiel. 
De har även startat skolor, barnhem och sjukhus.

Man skänker alltså inte pengar som annars är vanligt när  
det gäller välgörenhet, utan arbetar direkt för att förbättra 
livssituationen för sitt folk. Gärna för dem som bor långt 
utanför storstäderna, de som inte har några val och dit inte 
de vanliga hjälporganisationerna hittar.
Minst 10 % av Dilmahs vinst avsätts varje år till välgören-
hetsfonden. Man erhåller även donationer från privat- 
personer och företag över hela världen.  

Läs gärna mer på www.mjffoundation.org

Handplockat te 
från vårt eget
teplantage, Rilhena 
i Södra Sri Lanka.
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Tebladen 
torkas, valsas 
och oxideras.

Te-extraktet reduceras
vid låg temperatur för att 
få bort överflödigt vatten. 
Detta sker under vakuum
för att behålla smak och 

nyttigheter.

Det färska 
teet bryggs.

Extraktet får vila. 
Honung, C-vitamin, 

Stevia och rörsocker 
tillsätts. 

Smaksättning tillsätts 
och extraktet fylls på 

flaskor.

Den slutliga 
produkten fylls i 
aseptiska påsar.

Så här framställs Dilmah Elixir på vårt teplantage Rilhena i Södra Sri Lanka

Tekompaniet och Dilmah Tea har inlett ett samarbete med 
mixologen Wesley Short. Vi vill på detta sätt få folk att 
upptäcka teets naturliga plats även i kylda drycker. 

När Wesley började experimentera med Dilmah Elixir 
märkte han att det var en mångsidig produkt som kunde 
användas till både mocktails och cocktails. Speciellt efter-
som Dilmah har släppt så många roliga smaker. Han ser 
den som en produkt med stor marknadspotential både på 
restaurang och hotell.  

Många tycker att det är svårt att få till ett riktigt bra iste, 
men kvalitén på extraktet gör att det är enkelt, går snabbt 
och blir riktigt gott.

”Jag minns första gången jag testade Elixir Litchi hemma med yoghurt, mango och juice. Den var magisk!!”  
(Se Wesleys Ceylon Smoothie på nästa sida)

Trycket på stället är samma som 
produktinformationen längre upp 
på denna sida. 

1 Ett tryck Elixir

2 Tillsätt vatten

3 Rör om

4 Servera


