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Maitse-, lõhna- ja ravimtaimede maailm on ülimalt rikkalik. Kui külalised meie ürdiaias jalutavad, 
julgustan neid alati erinevaid taimi – justkui tutvuse sobitamiseks – teadlikult ja julgelt 
puudutama, nuusutama ja ka maitsma. Niivõrd erinevate ja uute elamuste peale vaatavad 
mulle tihti vastu meeldivalt üllatunud näod ja põnevusesäras silmad – tunnistus sellest, et 
taas on üks uus sõprussuhe sündinud. Milline rõõm on oma kirge ürtide vastu jagada!

Lisaks imelisele taimemaailmale armastame me ka üle kõige elu maal ning peame väga 
tähtsaks, et see saaks jätkuda. Seepärast oleme algusest peale kasvatanud kõiki Tamme 
talu taimi mahedalt ning pakume ka tööd oma piirkonna tublidele inimestele. Üheskoos 

kasvatame, nopime ja kuivatame taimi ning paken-
dame Tamme talu teed, moosid, maitseõlid ja muud 
tooted hoole ja armastusega keskkonnasõbralikesse 
pakenditesse. Ikka käsitööna. 

Et uued põnevad maitseelamused ning tükike taimemaa-
ilma võlust jõuaksid ka Sinu, töökaaslase, äripartneri või 
sõbra jõulu- või tänupakki ning mõnusad hetked toidu-
laua ümber või teetassi taga saaksid veelgi rikkalikumad.

Armastusega Tamme talust, 

Heli Viedehof
Tamme talu perenaine

TAIMEDES TALLETATUD ELAMUSED



KINKE-
KOMPLEKTID

JÕULUKINK PANEB 
SILMAD SÄRAMA
HIND 13,33€ + KM

Kinkekomplekt sisaldab kõiki toidu maitsestamiseks 
hädavajalikke Tamme talu ürdisoolasid, mis paneb 
igal kodukokal silmad särama. Karbil on läbipaistev 
kaas, mille ümber on seotud punane siidipael ja kül-
jes kaunilt kujundatud kaardike koos armsa sõnumiga. 
Kinkija saab kaardile lisada kingisaaja nime.

VÄIKE
ÜLLATUSPAKK

HIND 9,16€ + KM

   Karbi sisu: Tuline amps (150 g), Jõulumoos (150 g) 

           Karbi mõõdud 150x122x63 mm

Karbi sisu: Ürdisool lihale (85 g), Ürdisool salatile (85 g), 
Ürdisool kalale (85 g), Hea supi ürdisool (80 g) 

 
  Karbi mõõdud 190x190x70 mm

Komplekt sobib väikeseks kingituseks nii sõbrale, sugu-
lasele kui koostööpartnerile. Pakk on seotud siidipaelaga, 
mille küljes on kaunilt kujundatud kaardike koos ilusa 
sõnumiga. Kinkija saab kaardile lisada kingisaaja nime.



JÕULUD TOOVAD 
RÕÕMU

HIND 18,33€ + KM

Korvi sisu: Jõulutee (20 g), Jõulumoos (150 g), Tšilli- 
sibula marmelaad (150 g), Ürdiaia chutney (150 g), 

Ürdisool lihale (85 g) 

Kenas punutud korvis on valik Tamme talu toodetest, 
mis sobivad igale jõululauale. Pakk on seotud siidi- 
paelaga, mille küljes on kaunilt kujundatud kaardike 
koos armsa sõnumiga. Kinkija saab kaardile lisada 
kingisaaja nime.

VÄIKE
JÕULURÕÕM
HIND 9,16€ + KM

Korvi sisu: Jõulutee (25 g), Jõulumoos (150 g)

Kinkekomplekt sobib imehästi rõõmustama sõpra, 
pereliiget või töökaaslast. Komplektis on Jõulutee ja 
jõulumoos, mis pakitud armsasse punutud korvi.

SÄRISEVAD 
HETKED

HIND 26,66€ + KM

Karbi sisu: Ürdiõli tšilliga, Talvemoos (150 g),
Sibulasärts (150 g), Ürdiaia mesi (180 g),

Ürdisool lihale (85 g), Talvetee (20 g)

Karbi mõõdud 340x340x100 mm

Kinkekomplekt sisaldab palju häid maitseid. Karbil 
on läbipaistev kaas, mille ümber on seotud imeilus 
punane siidipael ja küljes kaunilt kujundatud kaardike 
koos armsa sõnumiga. Kinkija saab kaardile lisada 
kingisaaja nime.



TEED
JA MOOSID

ELURÕÕMU TEE (20G)

LILLELINE ELUTEE (10G)

HIND 9,17€ + KM

HIND 9,17€ + KM

Klaaspurgi mõõdud: kõrgus 131 mm, 
diameeter 69 mm

Erikujunduse võimalus!

Klaaspurgi mõõdud: kõrgus 131 mm, 
diameeter 69 mm

Erikujunduse võimalus!

Kõik meie teed ja moosid on sertifitseeritud mahetooted.

Mahlastest vaarikatest ja värskendavast sidrun- 
aloisiast valmistatud tee on eriliselt maitsekas.
Tassike aromaatset teed lisab igale päevale sõõmu 
värskendavalt lustlikku elurõõmu. Tee on pakitud 
ilusasse purki, mis sobib kingituseks erinevateks 
puhkudeks. Elu on rõõmus! 

Lilleline elutee on käsitsi nopitud teetaimede õitest 
valminud ning hõrgutavalt maitsev ja lustakalt värvi-
line tee. Naudi roheliste, siniste ja kollaste toonide 
kaunist värvidemängu oma teetassis. Lisaks on tee
igatpidi keha ja hinge rõõmustava toimega. Tee on 
pakitud ilusasse purki, mille küljes pilkupüüdev kaart 
ja roheline siidpael. Elu on lilleline!  
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JÕULUTEE (20G)

TALVETEE (20G)

HIND 2,92€ + KM

HIND 2,92€ + KM

Erikujunduse võimalus!

Erikujunduse võimalus!

Jõulutee koosneb Eesti traditsioonilistest teetaimedest, 
mille hõrk maitse ja aroomikooslus aitavad luua 
sooja ja hubast jõulumeeleolu. Jõulutee sobib  
joomiseks pimedal ja haigusterikkal ajal külmetuse 
ja väsimuse peletamiseks. Kõik Jõulutees kasutatud
taimed on hinnatud rahvameditsiinis külmetuse,
väsimuse ja vitamiinivaeguse leevendajatena (külm-
kuivatatud pihlakad ja õunalõigud, vaarika ja must-
sõstra lehed, münt). Pakk on seotud punase siidi-
paelaga, mille küljes on kaunilt kujundatud kaardike 
koos ilusa sõnumiga. Kinkija saab kaardile lisada
kingisaaja nime.  

Talvetee sobib joomiseks pimedal ja haigusterikkal 
ajal kurgukäheduse ja köha leevendamiseks. Lisaks 
on teel meeldiv maitse ning aroom. Kõik Talvetees 
kasutatud taimed on kasutusel rahvameditsiinis köha 
ja külmetushaiguste leevendajatena (aed-liivatee, 
pune, iisop, mets-kassinaeri õied).

JÕULUMOOS (150G)

TALVEMOOS (150G)

HIND 2,92€ + KM

HIND 2,92€ + KM

Erikujunduse võimalus!

Erikujunduse võimalus!

Koostisosad: jõhvikad 40%, õunad 20%, suhkur, tüümian

Jõulumoos on käsitööna valminud, mõnusalt hapu-
kas lisand seaprae, verivorstide, erinevate juustude ja 
suupistete juurde, millele annab iseloomuliku mait-
senüansi tüümian. Eriti hästi sobib kitsejuustuga.

Koostisosad: pohl 40%, õun 20%, suhkur, piparmünt
  
Pohlamoos piparmündiga on ideaalne lisand verivorsti ja 
liharoogade juurde. 
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LISAVÕIMALUSED
JA KONTAKT

ERIKUJUNDUS

HIND JA KOHALE-
TOIMETAMINE

KONTAKT

Pakume toodete etikettidele erikujunduse võimalust. 
Palun anna meile aegsasti oma soovidest teada! 

 

Pakkide kohaletoimetamise hind kujuneb vastavalt 
tellimuse suurusele. Soovi korral saadame pakke 
üle maailma. Küsi aegsasti hinnapakkumist! Kõiki- 
dele hindadele lisandub käibemaks.  

Elisabeth Viedehof
Müügijuht
Telefon: +372 5669 7664
E-post: herbs.elisabeth@gmail.com
www.tammetalu.eu
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