Dilmah Classic English Breakfast och Blåbär Vanilj.
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Dilmah Classic byter utseende
Dilmah uppdaterar succesivt designen på sina tepåsar. Detta för att få ett
modernare formspråk men också för att alla teer ska få en sammanhållen
design genom hela linjen. Tanken är att designen ska lyfta budskapet:
”Handplockat färskt te från tefälten i Sri Lanka direkt till din kopp”

Det nya utseendet gäller Dilmahs sortiment framtaget för foodservice och
byts ut efter hand under 2021.

Tekompaniet har fokus på enbart te sedan år 2000. För att kunna ge dig det
bästa och godaste teet, för både smaklökar och samvete, erbjuder vi etiskt
eller certifierat te av premiumkvalitet i både påse och lösvikt.
Te från Tekompaniet innebär alltid direkt från källan, färskt, ortodoxt
producerat, hög kvalitet på råvaror och allt i såväl klassiska som innovativa
smakkombinationer.
Hållbarhet för både människa och miljö har varit fokus sedan starten för över
20 år sedan. Vi hoppas att det är viktigt även för dig att människorna bakom
tillverkningen har bra villkor, blir väl behandlade samt att natur, djur och
miljö också får bra förutsättningar. På Tekompaniet engagerar vi oss i, och
supportar, olika projekt i de länder våra teer produceras. Du får med oss en
garanti för gott samvete och låg miljöpåverkan.
Vi kan verkligen te och arbetar hårt för att höja kunskapen och intresset för
te. Därför delar vi gärna med oss av våra erfarenheter och tips för att ge
kunder och gäster en optimal teupplevelse. Med Tekompaniet får du en
engagerad och nära samarbetspartner med unik kunskap om te.
Läs mer på www.tekompaniet.se
Välkommen att kontakta oss på 08 68 40 50 00 eller info@tekompaniet.se
Tack för att du väljer en godare kopp te och bidrar till en bättre värld.
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