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„The road to success is always under construction“
- Lily Tomlin

140 aastat kogutud teadmised teemaailmast on ühendatud inspireerivate ja üllatavate 
aroomide ning selgelt teadvustatud jätkusuutlikkusega: JUST T pakub 2020. aastal uut ja 

kvaliteetset orgaaniliste teede valikut, mis vastab rangeimatele standarditele. 

Kuumade jookide turul on viimase kümne aasta jooksul palju muutunud: üha rohkem ettevõtteid 
keskendub säästvatele toodetele, mis vastavad turusegmentide erinevatele nõuetele. Oleme selle 

vooluga kaasa läinud: JUST T puhul keerleb kõik naudingute ja vastutuse ümber. Peale orgaanilisi tooteid 
puudutava määruse täidab meie uus tootevalik tulevikus ka muude sertifikaatide nõudeid,

nagu Rainforest Alliance, UTZ või Fairtrade.

Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus veelgi enamat: Meie pakend on plastneutraalne ja FSC-sertifikaadiga ning me püüdleme selle 
poole, et olla CO2 neutraalsed. 

Suhtume oma kohustustesse täie tõsidusega ja oleme uhked, et anname läbipaistva panuse nii keskkonnasäästliku tuleviku kui ka 
kõikide teekasvatajate jaoks kogu maailmas. Võtame koos oma klientidega vastutuse maailma hoidmise ja parendamise eest 
järgmiste põlvkondade jaoks.

Teame, et me pole täiuslikud ja meil on ees veel palju tööd, kuid meil on selge visioon ning me töötame iga päev selle nimel. 
Kvaliteedi, õiglase kaubanduse ja jätkusuutlikkuse kombinatsioon on see, mis meid ajendab. Sest ainult siis, kui hoiame oma 
planeeti ja kaitseme oma vett, saavad tulevased teesõpradest põlvkonnad kogeda erilisi hetki JUST T-ga.

Lars Frederik Ellerbrock
Tea Architect
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Disain

Eriline disain tähtsa sõnumiga

JUST T jaoks ei lõppe jätkusuutlikkus vaid pakendi 
sisu või pakkematerjalidega. Ka harmoonilised 
illustratsioonid pakenditel peegeldavad meie 
armastust kõrgkvaliteetsete, jätkusuutlike ning trendi 
loovate toodete vastu ja aitavad meil visuaalselt 
erineda oma konkurentidest. Juba ainult uusi
JUST T pakendeid vaadates tekib kõrgelt hinnatud
teehetkede fännidel eriline meeleolu, mis kutsub
esile soovi tunda naudingut vastutustundlikult.
Ka illustratsioonide puhul on esiplaanil looduse teema 
- eriti kõikehõlmav veeteema. Iga JUST T sort näitab 
erilist kohta, kus vesi mängib meeleolu, looduse ja 
inimeste jaoks tähtsat osa.

„JUST T – every drop counts“
- Mida see meie jaoks tähendab?

Looduskaitse ja meid ümbritseva keskkonna 
püsimajäämise ja jätkusuutlikkuse üle arutledes 
kuuleme ikka ja jälle negatiivseid mõtteid: „Mis mõtet 
on meie tegudel, kui teised riigid viskavad oma 
jäätmed ja kemikaalid maailmamerre? Mida me veel 
teha saame?“ Meie ütleme selle asemel nii: „Igaüks 
saab ja peab oma võimaluste piires midagi tegema
– olgu see siis väike panus, kuid ka väikseim panus 
on oluline ja iga väike tilk loeb.“ Ka meie oleme 
andnud oma panuse ökoloogiliselt puhta vee ja 
puutumatu looduse püsimajäämise nimel. Pika 
ajalooga teetootja ja kirglike teegurmaanidena 
teame, kui oluline on tervislik, puhas vesi. Ilma
puhta veeta muutub isegi parim ja kvaliteetseim
tee väärtusetuks.
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JUST T: Päritolu
erilisest tähtsusest

Otsustasime teadlikult, et meie tee peab võimaluse 
korral alati tulema pereettevõttest. Meie eelistame 
otsekauplemist ja väldime vahendajaid, sest ainult
nii suudame kindlustada oma kaubale kindla
kvaliteedigarantii ja tooraine teekonna läbipaistvuse. 
Vahetu suhtlus teekasvatajatega aitab luua 
usaldusväärseid partnerlussuhteid ning panustada 
parendusprotsesside välja töötamisse ja juurutamisse. 
Sel viisil saame otsese juurdepääsu parima tooraine 
allikale ja suudame garanteerida ühtlaselt hea 
kvaliteedi. Ka meie teesommeljeed saavad maitsta 
käsitsi korjatud värskeid orgaanilisi teelehti otse 
allikast. Meie toodetesse jõuavad neist teelehtedest 
ainult parimad, luues aluse esmaklassilisele
JUST T sortimendile.

Päritolu



Tee tootmise käigus tekkivaid CO2
heitkoguseid tasakaalustame

uute puude istutamisega.

CO2
OFFSET

Püüame vältida plasti kasutamist tootmises.
Iga kilo plasti kohta, mida me veel kasutame,

eemaldame ühe kilo plasti loodusest.

PLASTIC
NEUTRALITY 

Kui vähegi võimalik,
kasutame oma toodete pakendamiseks 

looduslikke materjale.

CLIMATE SMART PACKAGING

Püüdleme
Rainforest Alliance’i

sertifitseeritud toodete suunas.

RAINFOREST
ALLIANCE

Kõik meie teed
on mahesertifikaadiga.

BIO CERTIFICATION
Kasutame võimalikult palju
FSC-sertifikaadiga tarvikud.

 FSC CERTIFICATION

Jälgime ka seda, et meie partnerid
kasutaksid taastuvenergiat.

RENEWABLE
ENERGY

Kui vähegi võimalik,
kasutame õiglase kaubanduse

sertifikaadiga tooteid.

FAIRTRADETRACEABILITY
Meie Single Estate’i teede valmistamisteekonda 

saame jälgida kuni nende päritoluistanduseni välja.

NO FOODWASTE
Väldime ületootmist

ja ressursside raiskamist.

4

Jätkusuutlikkuse algatused

Püüdleme
UTZ sertifitseeritud toodete poole.

UTZ CERTIFICATION



JUST T tahab kutsuda sind põnevale reisile,
mida iseloomustavad naudingud ja vastutus.

Olgu klassikaline või uuenduslik – parim tee vastab
rangetele jätkusuutlikele standarditele.

Ettevõttena tahame käituda kõigil tasanditel
vastutustundlikult , nii sotsiaalsel,
majanduslikul kui ka ökoloogilisel tasandil.

Seetõttu teeme koostööd üleilmsete partner-
organisatsioonidega, kes tegelevad meie planeedi 
kaitsmisega ning vastutavad järgmise tootjate 
põlvkondade eest, kes jätkavad suure armastusega 
sinu jaoks tee kasvatamist.

Koge erilisi teehetki ja kaitse meie planeeti
– kas lööd kaasa?
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JUST T: Innovatsioon, kirg ja jätkusuutlikkus



JUST T ja WeForest
istutavad planeedi heaks puid

Oleme seadnud koos WeForestiga eesmärgiks võidelda kliimakriisiga
metsade kaitsmise, hooldamise ja uuendamise teel. Ühine plaan on teha 
koostööd kohaliku elanikkonnaga, taastades kahjustunud või hävinud 
metsapiirkondi säästval, õiglasel ja läbipaistval teel ning tagades nende 
pikaajalise kaitse. Istutame koos  „esimesel JUST T aastal” 2000 puud. Praegu 
toetame koostöös WeForestiga metsa uuendamist Brasiilias, São Paulos asuvas 
Atlandi metsas. Põllumajandus on Atlandi metsa peaaegu täielikult hävitanud 
ja nüüdseks on sellest piirkonnast järel üksikute metsafragmentidega lapike. 
See on suur probleem kõigi taimede jaoks, aga ka mitmekesise loomastiku 
jaoks, kelle elupaik muutub kiiresti. WeForest istutab puid, et ühendada 
üksikud rohelised killud tervikuga – sel viisil luuakse uus elupaik kõikidele 
ohustatud loomaliikidele.

WeForesti kohta

Metsade uuendamine toimub kahel viisil. Ühelt poolt toetades isetaastumist
, mille eesmärk on suurendada metsa loomuliku taastekke kiirust aktiivselt 
metsa eest hoolitsemise teel. Teiselt poolt toimub klassikaline, puude 
istutamisel põhinev,metsastamine. Sealjuures istutatakse puukooli istikud 
metsa loodusliku tiheduse taastamiseks. Enamasti istutatakse bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks põlised puuliigid, mis on viimastel aastatel
ökosüsteemist kaduma hakanud. Samuti koolitab WeForest inimesi kohapeal, 
et nad saaksid tulevikus säästlikumalt ja teadlikumalt tegutseda. Vastloodud 
või taastatud metsad ei loo mitte ainult töökohti, vaid säilitavad ka loomade 
elupaiku. 6

Maailma muutmine koos partnerorganisatsioonidega



JUST T ja Plastic Bank
võitlus plastiga looduses

Kaubamärgina kasutame oma toodete tootmiseks vähem kui 1% plasti. Kuid 
me soovime teha veel enamat: JUST T kogub koos oma partneri Plastic Bankiga 
igal aastal loodusest 25 tonni plasti – see on plast, mis ei pääse sel viisil enam 
meie maailmamerre. Kuidas? Muudame koos plastipangaga plastist kauba nii 
väärtuslikuks, et seda ei tasu enam lihtsalt ära visata. Sotsiaalne ettevõte 
Plastic Bank maksab arengumaade ja arenevate riikide elanikkonnale nende 
kogutud plastjäätmete eest raha, mis ületab tavapärase turuväärtuse. Seejärel 
kasutab Plastic Bank väärtuslikku materjali ringlussevõtutehases ja müüb seda 
edasi "sotsiaalse plastina."

Plastic Banki kohta
Üheskoos puhta maailma nimel

Taaskasutusettevõte Plastic Bank töötab ainulaadse lähenemisviisi järgi,
mida meie täieliku veendumusega toetame. Terviklikus protsessis muutub
plast alates kogumisest kuni plasti vahetamiseni valuutaks, mis võimaldab
inimestele tähtsaid asju, nagu toit ja riided, aga ka kooliharidus, arstiabi
või juurdepääs elektrile. Selline „kaubandus" on topeltvõimalus, eriti 
arenguriikide jaoks, kellel puudub toimiv jäätmekäitlussüsteem. Ühelt poolt 
välditakse plasti tungimist keskkonda ja teiselt poolt toetatakse elanikkonda 
püsivalt nende igapäevases ellujäämises ja parema tuleviku nimel. Praeguseks 
on loodusest kogutud ligi 10 miljonit kilogrammi plasti, mida hoitakse enam
kui 260-s Plastic Banki jaamas, nt Haitil, Filipiinidel ja Indoneesias, lisaks 
plaanitakse veel teisigi kogumispunkte muudes uustööstusning arenguriikides.
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Maailma muutmine koos partnerorganisatsioonidega



Kahekambriline kott

8

Usaldusväärne aroomikaitse ja lihtne käitlemine:
Keskkonnahoidlik biolagunev JUST T kahekambriline kott tagab optimaalse maitse lihtsal käitlemisel. 
Kahekambriliste kottide üksikud väliskotid pakuvad parimat võimalikku hügieeni ja täiuslikku aroomikaitset.

Pakend

· Biolagunevad pakendid, kotid, niidid ja lipud
· FSC-sertifikaadiga kokkuklapitav kast
· Sobib kuni 0,3 l tassidele ja kruusidele
· Spetsiaalne aroomikaitse kvaliteetse väliskoti tihendamise teel
· Perforeeritud karp teekottide hõlpsaks eemaldamiseks
· Klambrita teekotid
· 1 kokkuklapitav karp = 18 teekotti
· 6 kokkuklapitavat kasti = 1 välispakend 
· 125 125 väliskasti = 1 laadimisüksus (kaubaalus)

<0.2 l <0.3 l
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CLASSIC-u sortiment

CAPTAIN EARL GREY 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline tee bergamotiga

Legend räägib, et meie lemmik Earl Grey tee „leiutati“ tormi käes
Inglismaa ja Hiina vahelisel avamerel seilates. Lekkiv bergamotiõli voolas 
laeval kaasas olnud musta tee peale. Niimoodi loodigi teede seas tuntud 
klassik. Praegu on ta sinu majakas tormistel aegadel.
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CLASSIC-u sortiment

SUNRISE BREAKFAST 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline Assami tee

Rise & Shine – Sunrise Breakfast Time! Olgu looduses piknikul või
hommikusöögilauas – meie must tee Assamist tervitab sind hommikul 
linnasenootide ja imelise punakaspruuni värvusega. Naudi seda puhtalt, 
klaaskommi, tilgakese piima või koorega. Alustad päeva värskelt!
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CLASSIC-u sortiment

CEYLON´S SECRET GARDEN 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline Uva tee

Maailmakuulsast teekasvatuspiirkonnast, Sri Lankal asuvast Uvast otse 
sinu tassi. Meie Ceylon’s Secret Garden seob klassikalise maheduse
musta tee unikaalse maitsega. Kas puhtalt, piima või koorega – meie 
kerge ja lilleline teekogemus viib sind pärastlõunast teed nautides otse 
Tseiloni teeistandusse.



12

CLASSIC-u sortiment

THE LUCKY IRISHMAN 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline koorekaramellimaitseline tee

Hetk õnne sinu tassi! Kreemjas karamell, õrn kakao ja kerge vanillinüanss 
haaravad sind endasse ning tagavad igakülgse heaolutunde. Rohelised 
kohvioad annavad energiat. Lucky Irishman muutub tõeliseks unelmate 
meheks, sest roheline teeb ju õnnelikuks!
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CLASSIC-u sortiment

BABY IT´S COLD OUTSIDE 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline tee nelgi, apelsini ja kaneeliga

Meie must tee Baby it’s Cold Outside on õdusateks kuudeks ideaalne oma 
tõeliselt täidlase ja õrna maitsega. Pärast pikki jalutuskäike või uisutamist 
karges õhus kutsub ta sind rahulikult diivanile kaisutama. Kaneeli, apelsini, 
vanillihõngu ja nelki on kombineeritud peene musta teega – nii läheb südame 
alt kenasti soojaks.
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CLASSIC-u sortiment

CHINA GREEN JEWEL 
Mägismaal kasvatatud roheline orgaaniline Yunnani tee

Hiina üks vanimaid teekasvatuspiirkondi Yunnan on tõeline pärl.
Siin toodetakse vanade traditsioonide kohaselt parimat rohelist teed. 
„Yunnan“ Muide, see tähendab „pilvedest lõunapool“ – väike tükk 
taevast jõuab teie teetassi otse Hiina rohelise kalliskiviga.
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CLASSIC-u sortiment

CHEEK TO CHEEK VANILLA 
Orgaaniline Rooibos Prantsuse vaniljega 

Bourboni vanilll suudleb rooibost! Tõeline armastajapaar ühineb sinu 
keelel imeliselt sensuaalseks maitseelamuseks. Kas üksi või koos
– naudi unustamatuid hetki meie Cheek to Cheek Vanilla teega 
täis soojust ja turvatunnet.
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WELLNESS-u sortiment

ONE AND ONLY BLACK CURRANT 
Mägismaal kasvatatud valge orgaaniline mustsõstratee

Kerge, aromaatne ja puhas: meie One and Only Black Curranti tee viib sind
leebel suveõhtul laevareisile. Ainult sina, sinu parim sõber ja suur ports 
valget teed musta sõstraga. Imeline aroom, õrnalt puuviljane maitse ja 
hea vestlus – see on täiuslik hetk.
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DARLING PEACH 
Mägismaal kasvatatud valge orgaaniline tee aprikoosi ja virsikuga

Darling Peach aitab hüpata õrnamaitselise valge teega otse
maitseelamustesse. Meie valge tee võrgutab puuviljaliste mahedate 
nootidega parimatest virsikutest ja päikeseküpsetest aprikoosidest. 
Imeliselt õrn värv on nagu tassitäis päikesekiirt.

WELLNESS-u sortiment
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DYNAMIC DAY 
Mägismaal kasvatatud roheline orgaaniline tee Matcha, Acai ja greibiga

Matcha kohtub Acaiga – supertoidule pole vastast! Dynamic Day annab 
energiat kogu päevaks. Roheline tee Matcha ja greibiga kosutab meeli. 
Supertoit Acai koos antioksüdantidega annab lisajõudu. Swing, Baby, swing.

WELLNESS-u sortiment
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BLUE SKY CHAMOMILE 
Orgaaniline kummelitee raudürdiga

Meie Blue Sky Chamomile tagab lõdvestunud hetked igal ajal. Ainult 
parimad ja magusamad kummeliõied leiavad oma koha meie kummeli, 
raudürdi ning valitud maitsetaimede tees. Vala tass täis, istu ja lõdvestu
– peaaegu sama lõõgastav nagu siis, kui teed väikese uinaku
suvisel heinamaal.

WELLNESS-u sortiment
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THE TURMERIC GINGER TREASURE
Orgaaniline vürtsitee kurkumi ja ingveriga

Sukeldu supertoitude maailma! Ingver ja sidrun kutsuvad
Turmeric Ginger Treasure’i tees esile trendika kurkumi, mida peetakse 
Aasia riikides „elu vürtsiks“. Meie vürtsitee on värske ja vürtsikas aare, 
positiivne energia sinu kehale ja vaimule.

WELLNESS-u sortiment
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UNFORGETTABLE MOROCCAN MINT 
Orgaaniline taimetee piparmündiga

Võrgutav piparmünt unustamatute hetkede jaoks. Unforgettable
Maroccon Mint viib sind romantilisele reisile Casablanca rannikul.
Võimsat magusust ümbritseb kerge värskus, mis ühineb ainulaadseks 
maitseelamuseks. We think, this is the beginning of a beautiful friendship…

WELLNESS-u sortiment
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TREND-u sortiment

RHUBARB HYGGE 
Mägismaal kasvatatud must orgaaniline tee rabarberi ja vanilliga

Taanlased ütlevad „hygge“– see on omamoodi hubane ja rahulolev 
ellusuhtumine. Meie must tee Rhubarb Hygge toob sulle selle meeleolu 
tassiga kohale. Ta hellitab sind mahlaka maheduse ja vanillise varjundiga.
Selle peened maitsed panevad ootama esimesi sooje kevadisi 
pärastlõunaid värskes õhus.
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TREND-u sortiment

FRUIT WAVE 
Mägismaal kasvatatud roheline orgaaniline tee granadilli ja papaiaga

Hommikul, keskpäeval või õhtul – Fruit Wave paneb sind igal juhul
metsikul puuviljalainel surfama! Meie roheline tee koos granadilli
ja papaiaga hellitab sind rikkaliku puuviljase värskuse ning rohkete 
antioksüdantidega – lisatugevus ja elujõud sinu jaoks.
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SWEET HEART LICORICE 
Orgaaniline taimetee lagritsa ja piparmündiga

Tähelepanu lagritsafännid! Meie Sweet Heart Licorice Skandinaaviast
toob su keelele parimad lagritsanoodid ning inspireerib sind
oma põneva lõhnaga. Koos võimsa piparmündiga on sulle garanteeritud 
esmaklassiline põhjamaine teenauding. Oh, my Sweetheart!

TREND-u sortiment
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APPLE MORINGA AFFAIR 
Orgaaniline puuviljatee Moringa, õuna ja küdooniaga

Klassikud kohtuvad supertoiduga! Tulemuseks on meie mahlakas
Apple Moringa A�air. See ühendab traditsioonilised puuviljad nagu õun
 ja küdoonia supertoidu Moringa lehega, mis on täis antioksüdante.
Tulemuseks on imeliselt puuviljane tee, mis meenutab õunakoristus
ja pikki hilissuviseid päevi.

TREND-u sortiment
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NORDIC BLUEBERRY 
Orgaaniline puuviljatee metsamarjadega

Maitseretk läbi puutumatu Skandinaavia looduse.
Meie Nordic Blueberry on puuviljane marjakompositsioon, mis mitte ainult 
ei maitse suurepäraselt. Sellel on ka lummav lõhn, mis tuletab meelde 
pikki jalutuskäike ja muretuid koosveedetud hetki.

TREND-u sortiment
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