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PRODUKT:  OBP01  |  Rwanda OP Organic
PRIS:   60 kr/100 g.
SMAK:   Kryddig, stark, aromatisk
INNEHÅLL:  Svart te från ekologiska odlingar.

Jämnt bearbetade, långa, slanka fina blad. Detta Rwanda te kännetecknas av en fräsch smak 
med lätta citrustoner, en klar, delikat arom och intensiv rödbrun färg på brygden.

PRODUKT:  OBP02  |  Assam 2nd Flush Sonipur Organic
PRIS:   100 kr/100 g.
SMAK:   Fyllig och maltig
INNEHÅLL:  Svart te från ekologiska odlingar.

Teer från Sonipur, Assam regionen i Indien är kända för den intensiva bärnstensfärgen i kop-
pen. Perfekt balanserad smak med syrliga och fina citrustoner, Assam Sonipur är utmärkt att 
avnjuta som den är, eller om man vill blanda den med lite socker och/eller mjölk.

PRODUKT:  OBP03  |  Vietnam Golden Monkey Organic
PRIS:   110 kr/100 g.
SMAK:   Mild, med fina aromer
INNEHÅLL:  Svart te från ekologiska odlingar.

Vår Mao Feng te från Ban Lien byn kallas rött te av de lokala tebönderna. Teet skördas bara un-
der en kort tid på vår och höst då temperaturskillnaden mellan dag till natt är som störst, vilken 
ger teet dess speciella smak.

PRODUKT:  OBP04  |  Darjeeling 1st Flush Seeyok Organic
PRIS:   120 kr/70 g.
SMAK:   Mild, med fina aromer
INNEHÅLL:  Svart te från ekologiska odlingar.

Darjeeling te växer vid foten av Himalaya, där klimatet är  helt perfekt för att odla det finaste 
teet i världen. Vår Darjeeling kommer från plantagen Seeyok som ligger 1100–800 meter över 
havet. Årets första skörd plockas i början av våren, och ger ljus len te med komplex smak, där 
intensiva fruktiga och blommiga toner följs av örtig och kryddig eftersmak. 

Svart te
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Smaksatt svart te
PRODUKT:  OBF01  |  Earl Grey Organic
PRIS:   70 kr/100 g.
SMAK:   Frisk bergamott
INNEHÅLL:  Svart te*, naturliga bergamotaromer och andra naturliga aromer.    
  *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OBF02  |  Lemon Organic
PRIS:   70 kr/100 g.
SMAK:   Frisk bergamott
INNEHÅLL:  Svart te* (87%), citronskal* (5%), citrongräs*, naturlig limearom och andra naturliga
  aromer. *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OBF03  |  Magic Mango Organic
PRIS:   70 kr/100 g.
SMAK:   Fruktig mango med citron
INNEHÅLL:  Svart te* (87%), mangobitar* (3%), ananasbitar*, björnbärsblad*, ringblommor*,
   blåklintsblommor*, naturliga lime- och apelsinaromer och andra naturliga aromer.
   *Från ekologiska odlingar

PRODUKT:  OBF04  |  Chocolate – Almond Organic
PRIS:   70 kr/100 g.
SMAK:   Choklad med jordgubbar
INNEHÅLL:  Svart te* (73%), kakaobönor* (7%), kakaoskal* (7%), MANDEL* (5%), naturliga  
  aromer, rosenblad*, jordgubbsskivor* (1%). *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OBF05  |  Wild Berry Chai Organic
PRIS:   80 kr/100 g.
SMAK:   Kryddiga vilda bär
INNEHÅLL:  Svart te* (39%), kanel*, ingefära*, aroniabärsskal* (7%), blad från kinesisk björnbär*,
   rödbetor*, naturliga bäraromer, aroniabär* (4%), kardemumma*, svartpeppar*,
  blåbär* (0,5%), kryddnejlika*.*Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OBF06  |  Pure Chai Organic
PRIS:   75 kr/100 g.
SMAK:   Kryddig utan tillsatta aromer
INNEHÅLL:  Svart te* (50%), kanel*, ingefära*, kryddnejlika*, svartpeppar*, kardemumma *.  
  *Från ekologiska odlingar.
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PRODUKT:  OGP01  |  China Sencha Organic 
PRIS:   55 kr/100g
SMAK:   Delikat, något sött
INNEHÅLL:  Grönt te från ekologiska odlingar.

Fin Sencha med en ljusgrön brygd och en touch av sötma. Tillverkad enligt japanska standarder, 
dvs att oxideringen av teblad stoppas genom uppvärmning i en varsam ångprocess, och inte av 
den vanliga rostningsprocessen. Intensivt gröna blad.

PRODUKT:  OGP02  |  China Mist and Cloud Tea Organic 
PRIS:   70 kr/100g
SMAK:   Milda tanniner, blommig, söt
INNEHÅLL:  Grönt te från ekologiska odlingar.

Det lena och något söta gröna teet produceras i gröntte provinsen Zhejiang. Det speciella teet 
växer på utvalda sluttningar på hög höjd där tebuskarna är smekta av dimma och moln.

PRODUKT:  OGP03  |  Japan Gyokuro Hisui Organic 
PRIS:   140 kr/50g
SMAK:   Frisk, fina taniner i eftersmak
INNEHÅLL:  Grönt te från ekologiska odlingar.

Gyokuro betyder ”Jade-dagg” på Japanska. Det toppklassiga teet odlas i skugga, därför får de 
jämna fina tebladen en djup grön färg. Vår ekologiska Gyokuro Hisui kommer från ön Kyushu 
som är känd i Japan för sitt banbrytande arbete i ekologisk odling. Gyokuro Hisui utmärker sig 
med sina mörkgröna och sammetlena nålliknande teblad, liksom dess klara och söta umami 
smak. Brygden har en underbar grönaktig färg. 

Grönt te och Matcha

MATCHA är det äldsta och det ädlaste av japanska teer. Denna Matcha – även känd som Hikari – framställs av Tencha 
(skuggat te) och används i den traditionella japanska teceremonin. De finaste tebladen av högsta kvalitet handplockas, ångas 
noggrant, torkas och mals sedan i en granitkvarn till den dyrbara Matcha. Denna produktionsmetod har inte förändrats på 
800 år – en granitkvarn behöver en timme för att producera 30 g (en burk) av detta lyxte.

PRODUKT:  OMT01 | Japan Original Premium Matcha Organic
PRIS:   440 kr/30g (Burk)
SMAK:   Något söt, mild.
INNEHÅLL:  Japanskt Matcha grönt te från ekologiska odlingar.

Hälsofördelarna med Matcha: Tack vare skuggningen av tebuskar höjs klorofyll-
halten i bladen, och det ger Matcha-teet extremt hög halt av antioxidanter som 
neutraliserar fria radikaler och bekämpar de negativa effekterna av miljögifter i våra 
kroppar. Till exempel, har Matcha 15 gånger så mycket antioxidanter som vilda 
blåbär.

PRODUKT:  MBH01 | Japan Matcha Bowl Utsukushii
PRIS:   490 kr/st

Handgjord unik skål från Japan. Skålens färgsättning kommer att kombineras 
underbart med det gröna matcha-teet.
Storlek: Ø 120 mm, höjd 85 mm. Förpackad i en attraktiv trälåda.
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Smaksatt grönt te
PRODUKT:  OGF01  |  China Jasmine Tea Organic
PRIS:    110 kr/100g
SMAK:   Delikat jasmin
INNEHÅLL:  Grönt te*, jasmin*. *Från ekologiska odlingar

Högkvalitativt jasminte med en len smak. De färska jasminblommor gör detta te till en utsökt 
upplevelse. Traditionellt smaksätts teet med jasminblommor som tas bort efteråt. 

PRODUKT:  OGF02  |  Sencha Ginger Lemon Organic
PRIS:   75 kr/100g
SMAK:   Mild ingefära med frisk citron
INNEHÅLL:  Grönt te (78%), citrongräs*, lakrits*, ingefära* (6%), pepparmynta*, citron-
  skal*, svartpeppar*, naturliga aromer. *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OGF03  |  Strawberry-Thyme Organic
PRIS:   75 kr/100g
SMAK:   Fräscha, fruktiga jordbubbar med fin ton av timjan.
INNEHÅLL:  Grönt te* (68%), havtornsskal*, citronverbenablad*, timjanblad* (5%), 
  citrongräs*, rosépeppar*, jordgubbsbitar*, naturlig arom.
  *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OGF04  |  Raspberry Swing Organic
PRIS:   75 kr/100g
SMAK:   Blommig, med ton av hallon
INNEHÅLL:  Grönt te* (56%), citrongräs*, rosenblad*, moringablad*, hallonbitar* (4%),  
  naturlig arom. *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OGF05  |  Sencha Forget-Me-Not Organic
PRIS:    75 kr/100g
SMAK:   Fräscha tranbär med körsbär och ton av ingefära
INNEHÅLL:  Grönt te* (70%), apelsinskal*, ingefära*, tranbär* (4%) (tranbär, socker), jord- 
  gubbsbitar*, röda vinbär*, blåbär*, naturlig arom. *Från ekologiska odlingar.
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Örtte och fruktte
PRODUKT:  OHF01  |  Greek Mountain Tea Mint Organic
PRIS:   85 kr/100g
SMAK:   Fräscha örter med myntaton
INNEHÅLL:  Grekiskt bergste* (36%), pepparmynta* (27%), fänkål*, citrongräs*, citron-
  meliss*, blåklintsblommor*, naturlig pepparmyntsarom.  
  *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OHF02  |  Fruity Hemp Organic
PRIS:   75 kr/100g
SMAK:   Päron, ananas och persika
INNEHÅLL:  Jordgubbsblad*, citronmeliss*, puffat bovete*, hampablad* (8,5%), 
  citrongräs*, kamomillblommor*, rosenblad*, ringblommor*, naturlig arom
  (innehåller BITTERMANDELOLJA). *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OHF03  |  Ginger Fresh Organic
PRIS:    70 kr/100g
SMAK:   Frisk mynta med lätt kryddig ingefära
INNEHÅLL:  Citrongräs*, lakritsrot*, ingefära* (28%), pepparmynta*, citronskal* (5%), 
  svartpeppar*. *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OHF04  |  Spice Tea Chocolate Chai Organic
PRIS:    85 kr/100g
SMAK:   Fint kryddad choklad
INNEHÅLL:  Kanelstänger*, kakaobönor* (19%), kakaoskal* (19%), apelsinskal*, 
  stjärnanis*, ingefära*, rosépeppar*, kryddnejlika*, svartpeppar*, 
  kardemumma*, *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OFT01  |  Fresh Blueberry Organic
PRIS:    70 kr/100g
SMAK:   Blåbär med en not av färsk mynta
INNEHÅLL:  Russin*, hibiskusblommor*, fläderbär*, äppelbitar*, pepparmynta* (5%),  
  naturlig blåbärsmak, blåbär* (2,5%), svarta vinbär*, vinsyra.
  *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OFT02  |  Strawberry-Marshmallow Organic
PRIS:    75 kr/100g
SMAK:   Fruktiga jordgubbar med blommig örtnot
INNEHÅLL:  Äppelbitar*, marshmallowlöv (läkemalva)*, dadlar*, citrongräs*, jord-
  gubbsblad*, kanelstänger*, rostad cikoriarot*, naturlig jordgubbsarom, 
  jordgubbsskivor*, rödmalvasblommor*, vinsyra. *Från ekologiska odlingar.

PRODUKT:  OFT03  |  Fizzy Lime Organic
PRIS:    70 kr/100g
SMAK:   Frisk lime
INNEHÅLL:  Kanelstänger*, äppelbitar*, russin*, hibiskusblommor*, ingefära*, stjärn-
  anis*, citronskal*, citrongräs*, koriander*, naturlig limearom, lavendel-
  blommor*, naturlig muskotnötsarom, naturlig apelsinarom, vinsyra, naturlig
  anisarom. *Från ekologiska odlingar.



PRODUKT:  OCG01  |  Ethiopian Sidamo Organic
PRIS:   130 kr/250 g.   
INNEHÅLL:  100% Arabica. Torr bearbetning. Malet.
ODLING:  1 700–1 950 meter över havet.

Dessa utmärkta bönor kommer från Sidama Kaffeböndernas Kooperativ (SCFCU). Ett starkt 
kaffe från kaffeplantans moderland, med toner av mörk choklad, bergamott och jasmin.

PRODUKT:  OCG02  |  Espresso Gatto Nero Organic
PRIS:   130 kr/250 g.  
INNEHÅLL:  80% Arabica och 20% Robusta. Malet.

Organisk arabica från Etiopien och Brasilien möter en organisk robusta från    
Indien. Spännande och väldigt god kombination.

PRODUKT:  OCG03  |  Brazil Camocim Organic
PRIS:   140 kr/250 g.   
INNEHÅLL:  100% Arabica. Naturlig bearbetning, soltorkning. Malet.
ODLING:  1 200–1 500 meter över havet.

Mild till medium aroma. Full kropp och mild syrlighet med en något söt not,    
tillsammans med toner av mogna citrusfrukter.

PRODUKT:  OCG04 |  Peru Tunki Organic
PRIS:   140 kr/250 g.   
INNEHÅLL:  100% Arabica. Torr bearbetning. Malet.
ODLING:  1 200–1 400 meter över havet.

Guldmedalj vinnaren år 2016! Peruanskt Tunki plockas för hand för att kunna hålla en hög 
kvalité genom hela tillverkningsprocessen. Detta är ett utmärkt kaffe med stark balans och lätta 
toner av choklad, nötter och tobak. 

PRODUKT:  OCG05  |  Colombia Sierra Nevada Organic
PRIS:   130 kr/250 g.   
INNEHÅLL:  100% Arabica. Våt bearbetning. Malet.
ODLING:  1 600 meter över havet.

Ett starkt kaffe med lätta toner av choklad och karamell. Blommigt på slutet. Ett utmärkt kaffe! 

PRODUKT:  OCG06  |  Mexico Finca Flamingo Organic
PRIS:   130 kr/250 g.  
INNEHÅLL:  100% Arabica. Torr bearbetning. Malet.
ODLING:  1 200–1 400 meter över havet.

Genuint höglandskaffe. Med en stark kropp och kryddiga toner av kakao och karamell.

Kaffe
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EN DEL AV: 
Caviarbolaget of Sweden AB
Hejargatan 6, 749 52 Grillby

Tel: 0733-44 89 65, baraeko@caviarbolaget.se
baraeko.nu

Kontaktpersonen delar ut kataloger, beställningsformulär och inlogg-
ningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till alla säljare. 

Säljare tar beställningar från släktingar, grannar, bekanta och skriver dem 
i beställningsformuläret.

Bra tips är att föräldrar/vårdnadshavare tar kataloger till jobbet och lägger 
dem tillsammans med beställningsformulär i fikarummet. 

Säljare går på baraeko.nu, loggar in och registrerar sina beställningar – 
varje kund för sig.

Observera att man kan registrera beställningarna direkt på baraeko.nu, 
utan att skriva dem först i beställningsformuläret. 

När en säljare är färdig med hela sin försäljning och inte tänker sälja mer, 
går hen till fliken ”Avsluta försäljningen” och trycker på ”Avsluta”.

När Kontaktpersonen tycker att föreningen är färdig med försäljningen, 
gör hen detsamma – går till ”Avsluta försäljningen” och trycker på ”Avsluta” 
– då skickas hela föreningens beställning till baraEko. 

Två veckor efter att föreningen har skickat sin beställning, får ni era sålda 
varor levererade. Varorna kommer tillsammans med informationen om 
vad varje säljare har sålt till vem och hur mycket hen ska få betalt från 
sina kunder. 

Säljare levererar varor till sina kunder och får betalt. 
Föreningen betalar fakturan och behåller 33% av försäljningsvärde.
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•

Så här går det till

BÖRJA

SÄLJ

REGISTRERA

AVSLUTA

LEVERERA


