LA DEG INSPIRERE TIL

AFTERNOON TEA

T WININGS
I 1706 kjøpte Thomas Twining “Toms Coffeehouse”
i Devereux Court, The Strand 216. Det var hard
konkurranse mellom kaffebarene: Det var over to tusen
av dem i det lille området som er kjent som City. For
å trekke til seg kunder begynte Thomas Twining å
servere te som en nyhet og dette slo meget godt an.
Hans forretning blomstret og han ervervet snart
bygningen ved siden av for å selge kaffe og te i løsvekt.
Gatenummer var et ukjent begrep i de dager og derfor
valgte man andre måter å kjennetegne husene på. Han
valgte Den Gylde Løve som man fremdeles kan se utenfor Twinings forretning på The Strand 216 i London.
Te-dynastiet Twinings har
brukt over 300 år på å bygge
seg opp til sin ledende
posisjon. I dag eksporterer
Twinings til over 100 land
og produserer fire milliarder
teposer og 1,5 millioner
tonn te i løsvekt årlig.
Stephen Twining,
10. generasjon Twining

K VA L I T E T E N
Det meste kjøpes fra Kina – teens hjemland. Kinesisk
te er kjent for å ha ekstra høy kvalitet og god smak, da
den vokser saktere og dermed utvikler smaken lenger.
Det koster mer, men det smaker også bedre!

Twinings har egne Master Blenders som
sikrer jevn og ikke bare god, men super
kvalitet hele tiden.
Bak kvaliteten på Twinings te ligger mange store og
små valg. Vi vil selge premium produkter og er villige
til å investere tid, arbeid og penger for å oppnå dette.
Twinings kjøper direkte fra familiedrevne plantasjer
i områder som p.g.a. jordsmonn og klima ikke gir de
største avlingene, men til gjengjeld de beste råvarene.

All Twinings te blir prøvesmakt 6 ganger før du kan
nyte den gode smaken av ypperlig te som vokser sakte
og behandles med ”passion”. Gjennom sitt engasjement
i Ethical Tea Partnership sørger Twinings for at de som
dyrker teen du drikker får sin del av verdikjeden og dermed muligheten til et bedre liv der de bor og arbeider.

HIS TORIEN
Den britiske tradisjonen å drikke te om ettermiddagen
ble gjort berømt av den tidligere grevinnen av Bedford.
Hun merket at energien avtok på ettermiddagen, så
hun begynte å kvikke seg opp med en kopp te.
Denne vanen spredte seg hurtig blant de privilegerte
i Storbritannia.
Afternoon Tea ble en seanse som den øverste klassen
arrangerte jevnlig for å vise forretningsforbindelser sin
velstand. Kvinnen var sjef for teen, noe som ga henne
større kontroll over mannen, og alle fikk en godbit og
en kopp te, så da var alle fornøyd. For å vise sin
velstand ble det servert te når de lot seg avbilde.
Teen ble servert i små kinesiske tekopper, derav navnet
china. Dette er små tekopper uten hank. Når man holder
i disse har man ingen sted å gjøre av lillefingeren, så
den blir stikkende ut i løse luften. Når mannen i gata så
disse bildene, ble det skapt den oppfatning at dette var
slik det skulle drikkes. Etter kort tid satt hele England
og drakk pils med lillefingeren ut.

I disse dager kan hvem som helst nyte en kopp te, men det er allikevel ingen tvil om den
gode koppen med din favoritt Twinings te blir ekstra god med noen kakebiter til!

SOURCED WITH CARE
Twinings sitt eget program for
etisk dyrket te og bærekraft
i hele verdikjeden.
«Sourced with Care»- programmet
er utviklet for å gi hjelp og støtte til å
muliggjøre de endringene som trengs
på steder rundt om i verden hvor vi
handler te og andre ingredienser. Vi
jobber for å forbedre levestandarden
og tilrettelegge for utviklingsmuligheter
til innbyggerne i lokalsamfunnene i
vår forsyningskjede. Les mer på
www.sourcedwithcare.com

H I S T O R I E N O M VÅ R E M U S S E R E N D E V I N E R

Champagne Bollinger ble etablert i 1829 og er fremfor alt historien om en familie. De holder til i Cru
byen Aÿ, og er ett av de siste Champagne husene som fortsatt er, og har vært, selvstendig familiehus og eiet siden
grunnleggelsen i 1829. Bollinger er også den eldste offisielle leverandøren til det Engelske kongehuset (1884), og
har siden den gang hadde sterke Britiske Bånd. Dette har gjenspeilet seg i den engelske sosieteten og musserende
viner fra Champagne Bollinger var noe av det første som ble servert til Afternoon Tea. Kvinnen bak Bollingers
internasjonale suksess og som står sentralt hos Bollinger er Madame Elisabeth Jacques Bollinger som tok over
etter sin manns død og styrte Bollinger fra 1941 til 1971. Hun utviklet ryggraden til dagens Bollinger viner som
er Pinot Noir druen som gir struktur og fylde til vinene. Champagnene får en kremet følelse som et resultat av
vinifikasjon på eikefat og lang lagring på bunnfallet.

Madam Madame Elisabeth Jacques Bollinger

Rathfinny Wine Estate er ett ungt vinhus som ble

etablert i 2010 av Sarah og Mark Driver. Sarah vokste opp i Hong
Kong, og ønsket om å starte opp ett vinhus vokste seg sterkere ettersom klimaet ble bedre i England. De kjøpte opp Rathfinny med den
intensjonen med å produsere noe av det beste innenfor musserende
vin. Vingården ligger nær Alfriston, South Downs i Sussex, som
har noe av det mest spektakulære landskapet England har å by på.
Gården i seg selv forteller en fantastisk historie med røtter tilbake til
middelalderen, og eierne ønsker å kombinere gammel fortid med en
moderne fremtid. Beliggenheten nær sjøen, klimaet og den kalkholdige jorden legger forholdene til rette for engelsk musserende vin
av høy kvalitet. I 2012 ble de første stokkene satt, og i april 2018 så
lanserte Rathfinny sin første musserende vin.

Rathfinny er i dag godt etablert innenfor flere kjeder som
arrangerer Afternoon Tea som blant annet Dorchester
Collection og i anledning bryllupet til Prins Harry og
Meghan Markle ble Rathfinny brukt i Savoy’s
«Royal Wedding Afternoon Tea».

Champagne Ayala er ett av de eldste etablerte Champagne

husene; Ayala har vært lokalisert i Aÿ, i hjertet av Grand Cru Pinot
Noir vinmarkene, siden huset ble etablert for over 150 år siden. De
holder til, side om side, med Champagne Bollinger. Uavhengig og
familieeiet, og er fortsatt i dag arketypen av et stort og historisk hus
som produserer topp kvalitets Champagne med stor friskhet og
eleganse. Ayala ble etablert i 1860 av Edmond de Ayala og huset
hadde sin gullalder i 1920 årene. I likhet med Bollinger så er også Ayala
leverandør til det engelske, men også spanske Kongelige hoff. Ayala var
en av pionerne bak introduksjonen av «low dosage» og ryggraden i dag
er Chardonnay drevene viner med lavt innhold av sukker.

Nåtidenes kjellermester, Caroline Latrive, er en av
få kvinnelige kjellermestere i Champagne og lager
musserende viner som er friske, elegante og moderne i
små volum, men av høy kvalitet.

Ayala ble etablert i 1860 av Edmond de Ayala

T WININGS AF TERNOON TEA

Afternoon Tea er en glimrende anledning til å tilby dine gjester noe
litt ekstra. Det er et tradisjonsrikt mellommåltid som er både sosialt
og koselig, og som kan sørge for muligheter for ekstra omsetning på
ulike tidspunkt gjennom dagen!
På de neste sidene finner du hele vårt sortiment av deilige Twinings teer,
samt noen nydelige oppskrifter på passende småkaker til Afternoon Tea, satt
sammen av Trond Vardehaug.

TERTER (K J EKS)
20 stk
125 g

romtemperert smør

50 g

sukker

20 g

Tørsleffs Vanila vaniljesukker

5g

bakepulver

240 g

hvetemel

1

egg

Bland alle ingrediensene i en bakebolle. Rull
deigen ut til en pølse og klem ut deigen i
smurte former. Sett terteformene i fryseren
i 1 t før de stekes i en forvarm stekeovn.
Stekes på 180 grader i ca 15-18 min. til
de er gyldne. Avkjøles før servering. Før
servering fylles tertene med Bonne Maman
syltetøy og dekkes med krem på toppen.
Pynt g jerne med friske bær.
TE SOM PASSER TIL
Solbær
Summer Garden
Two Seasons Darjeeling

BROWNIES
3 kakeformer (str. 26x32cm)
200 g

rapsolje

160 g

smør

2 kg

sukker

16

egg

200 g

hvetemel

300 g

kakao

200 g

sjokolade 70%

400 g

Tørsleffs kondensert søtet melk

300 g

H-melk

Smelt smør og sjokolade i en kasserolle.
Bland sammen olje, sukker, egg, hvetemel,
kakao og fløte i en bolle.
Tilsett smør og sjokoladeblandingen.
Rør alt godt sammen. Hell røren over i en
langpanneform og stek på 170 grader i
ca 45 min. La kaken stå i formen til dagen
etter før den kuttes opp.
TE SOM PASSER TIL
Spicy Indian Chai
Eple, kanel og rosin
Enchanting Forest Fruits

SCONES MED TR ANEBÆR
ca 12 stk á 60 g
80 g

smør

270 g

melk

10 g

bakepulver

5g

sukker

2g

salt

280 g

hvetemel

65 g

sammalt rug

110 g

Ocean Spray Craisins®
Tranebær

Smelt smør i en kasserolle. Tilsett melk.
Bland i bakepulver, sukker og salt.
Rør inn hvetemel og rug. Finhakk tranebærene og tilsett i deigen. Kjøres i kjøkkenmaskin til du får en litt klissete deig.
Bak ut i passe stykker. Stekes på brett ved
240 grader i 10-15 min.
Avkjøl på rist før servering.
Server med Bonne Maman
Appelsinmarmelade og Jordbærsyltetøy

TE SOM PASSER TIL
Fire røde frukter
Summer Garden

SITRONK AKE

TE SOM PASSER TIL
Earl Grey
Grønn te med sitron
Summer Berry Green Tea

20 stk
90 g
smør
100 g melis
1
egg
110 g
Tørsleffs kondensert søtet melk
120 g hvetemel
5g
bakepulver
5g
Tørsleffs Vanila vaniljesukker
50 g
ReaLemon sitronsaft
Cest av en sitron

Ha smør og melis i en bolle og rør det
hvitt. Tilsett egg og pisk det godt sammen.
Bland lett hvetemel, vaniljesukkerog
bakepulver i en bolle. Rør så vekslesvis inn
væsken og melblanding med en slikkepott.
Bland inn sitroncesten. Fordel blandingen
i 20 små former og stek kakene på 180
grader i ca 20 min. Når kakene er avkjølt
dynkes de godt i en god sukkerlake.

SUKKERLAKE

TIPS
Lag et hull i midten av kaken, fyll det med
litt bringebærsyltetøy og sikt over godt
med melis til toppen er helt hvit. Pynt
med etbringebær på hver kake.

60 g

ReaLemon sitronsaft

15 g

ReaLime limesaft

25 g

vann

100 g

sukker

Bland alle ingrediensene i en kasserolle.
Kok opp under omrøring og avkjøl.

E A R L G R E Y PA N N A C O T TA
ca 10 stk på 0,5 dl
490 g

fløte

100 g

sukker

4

plater gelatin

10 g

Twinings Earl Grey tea, løsvekt

SITRUSSALAT

TE SOM PASSER TIL
Lady Grey
Earl Grey
Medley of Mint

60 g

ReaLemon sitronsaft

15 g

ReaLime limesaft

25 g

vann

100 g

sukker

1

appelsin

1

lime

1

sitron

1

grapefrukt

Bløtlegg gelatin i kaldt vann.
Bland fløte og sukker i en kasserolle og
varm sakte opp til kokepunktet.
Pass på at sukkeret smelter.
Klem ut vannet av gelatinen og ha det
i blandingen.
Tilsett Twinings Earl Grey te, og la det
trekke i 4-6 minutter.
Ikke la det stå for lenge så det blir bittert.
Bruk en sil med klede for å sile bort all
teen.Hell over i ønsket glass eller
porsjonsskål. Sett til avkjøling.
Server g jerne med en lime- og sitrussalat
SITRUSSALAT
Bland sitronsaft, limesaft, vann og
sukker i en kasserolle og kok opp.
Skjær ut filetene av sitrusfruktene.
Avkjøl laken og tilsett filetene.
La det hele trekke i en time før
servering. Pynt Earl Grey pannacotta
med sitrusfiletene.

VARESLAG OG VARENR.

ANT. ENH. PR. KART

STORHUSHOLDNINGSFORPAKNINGER
Earl Grey Tea HG-NR 122409
China Tea. Orientalsk oppskrift, tesorter av storbladede, duftende tesorter,
tilsatt bergamottolje. Twinings Earl Grey er den originale Earl Grey teen.
Norges mest solgte Earl Grey.

4x100 p

English Breakfast HG-NR 122410
Typisk frokostte fra Sri Lanka og India. Litt sterkere te som passer perfekt
til frokosten.

4x100 p

Lady Grey HG-NR 122407
Utsøkt te med blomster og sitrus, utviklet for det norske markedet.

4x100 p

Grønn te med sitron HG-NR 122406
Norges mest populære te! Frisk og deliket grønn te med et hint av sitron.

4x100 p

Solbærte HG-NR 122411
Sort te med en herlig smak fra solbær.

4x100 p

Fire Røde Frukter HG-NR 122405
En eksotisk blanding av orientalske tesorter. Smaksatt med jordbær, rips,
kirsebær og bringebær.

4x100 p

Eple, kanel og rosin HG-NR 122408
Unik blanding av eple, kanel og rosin som gir en utsøkt duft og smak.

4x100 p

Summer Garden HG-NR 122470
En sort te med rund og fyldig fruktsmak. Tilsatt appelsinskall, rose- og
ringblomstblader samt jordbærbiter. Stor suksess i Sverige, under navnet
«Söder Te».

4x100 p

Spicy Indian Chai HG-NR 122457
Gå på oppdagelsesferd i en indisk basar med livlige farger og
eksotiske dufter. Indian Chai er en velkrydret og kraftig te med
spennende krydder som kanel, nellik, ingefær og kardemomme.

4x100 p

Earl Grey Økologisk HG-NR 122689
Twinings bestselgere er også tilgjengelig som
økologisk te, også i storkjøkkenforpakninger.

4x100 p

English Breakfast Økologisk HG-NR 122690
Twinings bestselgere er også tilgjengelig som
økologisk te, også i storkjøkkenforpakninger.

4x100 p

Grønn te med sitron Økologisk HG-NR 122688
Twinings bestselgere er også tilgjengelig som
økologisk te, også i storkjøkkenforpakninger.

4x100 p

Nypete m/hibiscus (urtedrikk) HG-NR 122403
Tilsetningen av hibiscus gir Twinings nypete en mer fyldig og rund smak
enn ren nypete. Koffeinfri!

4x100 p

Infuso Ginger&Lemon HG-NR 123813
En koffeinfri te bestående av varmende ingefær og frisk sitron
som gir en herlig kombinasjon av krydder og sitrus. 100% naturlige
ingredienser.

4x100 bg

Infuso Rooibos, Strawberry&Vanilla HG-NR 123814
En koffeinfri urtete med smak av søte jordbær og rike toner av
vanilje, kombinert med forfriskende smak av rooibos. 100% naturlige
ingredienser.

4x100 bg

Infuso Rasberry&Pomegranate HG-NR 123815
Den syrlige smaken av granateple i harmoni med søt bringebær
skaper en eksotisk og varm sommersmak. Koffeinfri urte-te.
100% naturlige ingredienser.

4x100 bg

EPD NR.

VARESLAG OG VARENR.

ANT. ENH. PR. KART

DAGLIGVAREFORPAKNINGER
Earl Grey Tea HG-NR 121396
China Tea. Orientalsk oppskrift, tesorter av storbladede, duftende tesorter,
tilsatt bergamottolje. Twinings Earl Grey er den originale Earl Grey teen.

12x25 p

Earl Grey Økologisk HG-NR 121389
Twinings bestselgere er også tilgjengelig som økologisk te.

12x25 p

Prince of Wales HG-NR 121387
Fra Anhwei Province of China, en keemunte av fineste sort som blandes
og selges utelukkende av Twinings. Drikkes helst om ettermiddagen eller
kvelden med eller uten melk. Utmerket som iste.

12x25 p

Spicy Indian Chai HG-NR 121450
Spicy Indian Chai er en velkrydret og kraftig te med spennende krydder
som kanel, kardemomme, nellik og ingefær.

12x20 p

Grønn te med sitron HG-NR 121961
En lett grønn te med sitronsmak og naturlig lavt innhold av koffein.

12x25 p

Grønn te med ingefær HG-NR 122257
Nydelig grønn te med smak av ingefær.

12x25 p

Grønn te Chai HG-NR 121953
Utsøkt variant av Chai-te basert på grønn te. En mildere Chai-te.

12x25 p

Grønn te Earl Grey HG-NR 121962
Smaken av Earl Grey blandet med grønn te. En deilig te med smak av
bergamott.

12x25 p

Grønn te med skogsbær HG-NR 121949
To bestselgere i samme tepose! Grønn te smakssatt med skogsbær.

12x25 p

LØSVEKT-TE
Earl Grey, boks løsvekt HG-NR 0175
China Tea. Orientalsk oppskrift, tesorter av storbladede, duftende tesorter,
tilsatt bergamottolje.

6x200 g

English Breakfast Tea, boks løsvekt HG-NR 0215
Typisk frokostte fra Sri Lanka og India. Litt sterkere te som passer
perfekt til frokosten.

6x200 g

Lady Grey, løsvekt HG-NR 0250
Utsøkt te med blomster og sitrus, utviklet for det norske markedet.

12x200 g

Darjeeling Tea, boks løsvekt HG-NR 0138
Broken Orange Pekoe Tea med en muskatellaroma. En delikat indisk te fra
Darjeeling-distriktet i India, ved foten av Himalaya. Har en særpreget og
ettertraktet eksotisk aroma. Serveres varm med melk eller sitron.

6x200 g

Prince of Wales Tea, boks løsvekt HG-NR 0340
Fra Anhwei Province of China, en keemunte av fineste sort som blandes
og selges utelukkende av Twinings. Drikkes helst om ettermiddagen eller
kvelden med eller uten melk. Utmerket som iste.

6x200 g

Budding Meadow Camomile HG-NR 122590
Rik, myk, kamille med naturlige søte toner, som fremkaller essensen av en
sommereng; blomstrede og oppløftende.

Pouch 2x250 g

Enchanting Forest Fruits HG-NR 122591
En deilig mix av sort te, modne, røde skogsbær blandet med rike
vaniljesmaker, og ekte biter av jordbær og blåbær.

Pouch 2x500 g

Two Seasons Darjeeling HG-NR 122592
En herlig blanding av første og andre ”flush” Darjeeling, laget for å skape
en lett, perfekt balansert ettermiddagste.

Pouch 2x500 g

Summer Berry Green Tea HG-NR 122594
Avslappende grønn te, kombinert med søte, saftige bærsmaker og toppet
med kronbladene fra kornblomster og fløyelsblomster.

Pouch 2x500 g

Medley of Mint HG-NR 122589
Den perfekte blanding av naturlig peppermynte og grønnmynte for en
forfriskende og oppløftende smak.

Pouch 2x300 g

EPD NR.

Her er et utvalg av
champagne og musserende
vin som vi anbefaler til
Afternoon Tea

CHAMPAGNE / MUSSERENDE
Ayala Brut Majeur
Frisk og elegant. Chardonnay dominert champagne.
“The most famous Champagne house you’ve never heard about!”
Passer både med og uten mat.

Vectura nr:
118023

Salasar Cremant De Limoux
Champagne metode, alt gjøres for hånd, lagret minimum 24 mnd,
kun 3 g/s. Frisk, elegant.

Vectura nr:
156076

Freixenet Brut Nature Vintage Reserva 2017
Kvalitetscava, Vintage og Brut Nature => lav dosage <3 g/l.
Flott balanse mellom syrlighet og kropp.
Frisk frukt (eple, pære) med en god ettersmak av sitrus (sitron).

Vectura nr:
140836

Rathfinny Classic Cuvée
Pinot Noir drevet engelsk musserende som er frisk og elegant.
Kremet følelse i munn med smak av litt bitre mandler og honningmelon.

Vectura nr:
151655

Bollinger Special Cuvée
Gyllen Pinot Noir dominert champagne med kremet munnfølelse og god lengde.
Lagret minst 3 år på bunnfall. Passer til oster, kanapeer og alene.

Vectura nr:
103274

Freixenet Prosecco
Gyllen prosecco med livlige og friske aromaer av sitrus, eple og blomster.
Ren og frisk på ganen med toner av moden sitron, grønt eple og grapefrukt.

Vectura nr:
144319

EPD nr:
1500669

EPD nr:
5625223

EPD nr:
567982

EPD nr:
5326681

EPD nr:
518919

EPD nr.
4823779

HVORDAN LAGE EN PERFEKT KOPP TE

• Velg en tetype du liker. Bruk én pose pr. kopp
• Rent, friskt og kaldt vann varmes til kokepunktet
• La vannet slutte å boble før du heller over i koppen
• La teen trekke 3-5 minutter, se posen for variasjon
mellom te-typer
• Ta ut teposen og rør rundt.
Velbekomme!

Genuin lidenskap og nysgjerrighet for mat og drikke
www.haugen-gruppen.no/foodservice

