
SIA “PIE CĒZARA”

Premium kvalitātes beramo tēju

katalogs



Īsumā par uzņēmumu

SIA „PIE CĒZARA” ir ASV uzņēmuma „Dillanos Coffee
Roasters” oficiālais izplatītājs Latvijā, kas nodarbojas ar
izsmalcinātas Arabika kafijas pupiņu, Premium kvalitātes tēju,
īpašu saldumu, kā arī ar kafijas un tējas pagatavošanas aksesuāru
un profesionālu kafijas pagatavošanas iekārtu tirdzniecību
Latvijā tādos biznesa sektoros kā TOP restorāni, kafejnīcas,
uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, u.c.

Kafijas grauzdētava atrodas ASV, kur kafijas pupiņas tiek
grauzdētas pēc speciāla uzņēmuma ”PIE CĒZARA” pasūtījuma.
Grauzdēšanas procesā izmantotās zaļās pupiņas ir roku darbs, kas
audzētas, ievāktas, atlasītas un apstrādātas bioloģiskajās
lauksaimniecībās.

SIA “PIE CĒZARA” restorāniem, uzņēmumiem un
privātpersonām piedāvā izcilas kvalitātes beramās tējas, kuru
sastāvā ir tikai dabīgi augļi, ogas un garšvielas.

Lai Cēzara cienīga kafija, tēja un saldumi dod iemeslu
Jums brīdim atelpas, sniedz baudījumu un neaizmirstamus
mirkļus!



Melnās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izecelsmes valsts

1
Assam Bokakhat 

FFTGFOP1
TSV_301

Izcilas kvalitātes, adatveidīgas
tējas lapas no Assam tējas plantācijām. Tējas uzlējumam piemīt

izteikta garša un aromāts ar nedaudz sīvu pēcgaršu.
Indija

2
Assam Banaspaty BIO

FF FTGFOP1
TSV_306

Izcilas Premium kvalitātes bioloģiski audzētas adatveidīgas tējas 
lapas no Assam tējas plantācijām. 

Indija

3 Ceylon TSV_302

Izcilas kvalitātes klasiskā austrumu tēja no Šrilankas reģiona. 
Tikko izplaukušās, lielās un rūpīgi atlasītās tējas lapas uzlējumam 

piešķir spēcīgu aromātu ar nedaudz rūgtenu pēcgaršu.
Šrilanka

4 Ceylon FOP Pettiagalla TSV_307
Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta klasiskā austrumu tēja 

no Šrilankas reģiona plantācijām.
Šrilanka



Melnās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izecelsmes valsts

5 Lapsang Souchong TSV_305

Izcilas kvalitātes tēja no Fujian provinces Ķīnā. Tēja savu tik
unikālo garšu iegūst no dūmiem, kas iegūti no augstākās

kvalitātes Ķīniešu koka. Rekomendējama lietošanai kopā ar
pienu.

Ķīna

6 Keemun TSV_303
Izcilas kvalitātes klasiska melnā tēja. Smalkās tējas lapiņas 

uzlējumam piešķir vieglu aromātu ar nedaudz saldenu 
pēcgaršu. 

Ķīna

7 Brokastu tēja TSV_304
Izcils tējas maisījums no Keemun un Assam tējas reģioniem 
Ķīnā. Tā ir klasiska brokastu tēja melnās tējas cienītājiem.

Ķīna

8 Golden Yunan GFOP TSV_308
Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta melnā tēja no 

Yunnan provinces Ķīnā.
Ķīna



Melnās aromatizētās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

9 Citronu dārzs TSV_404 Sastāvs: melnā tēja, citrona miziņas un gabaliņi. Ķīna

10 Zemeņu krēms TSV_403 Sastāvs: melnā tēja, zemeņu gabaliņi un lapas. Ķīna

11 Amaretto TSV_402 Sastāvs: melnā tēja, ķirši, mandeles. Ķīna

12 Meža augļu TSV_405
Sastāvs: melnā tēja, kazeņu lapas, zemenes, mellenes, 

malvas ziedlapiņas, rožlapiņas.
Ķīna

13 Earl Grey TSV_401 Sastāvs: melnā tēja ar bergamota eļļu. Ķīna



Melnās aromatizētās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

14 Paradīzes putns TSV_406

Sastāvs: Melnā tēja, ābolu gabaliņi, papaijas gabaliņi, 
malvas ziedlapiņas, kliņģerīšu ziedlapiņas, rožlapiņas, 

rudzupuķu ziedlapiņas.
Vācija

15 Ogu dārzs TSV_407
Sastāvs: Melnā tēja, dzērvenes, bārbeles, smiltsērkšķu 

ogas, avenes, rožlapiņas.
Ķīna

16 Saulriets TSV_408
Sastāvs: Melnā tēja, sarkano rožu pumpuri, rožlapiņas, 

safloras ziedlapiņas, cidoniju un dzeloņplūmju aromāts.
Vācija

17 Savvaļas ķiršu TSV_409 Sastāvs: Melnā tēja, kaltēti savvaļas ķiršu gabaliņi. Vācija

18 Ziemas pasaka TSV_410
Sastāvs: Melnā tēja, mandeļu gabaliņi, kanēļa gabaliņi, 

sarkano rožu pumpuri, rožlapiņas.
Vācija



Zaļās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

19 Senča TSV_102

Izcilas kvalitātes bioloģiski audzēta zaļā tēja no Ķīnas. 
Zāļās tējas lapas uzlējumam piešķir zeltainu nokrāsu 

un patīkami maigu pēcgaršu.
Ķīna

20 Yunnan green TSV_103

Izcilas kvalitātes zaļā tēja no Yunnan provinces Ķīnā. Tējai 
raksturīgs viegls, maigs aromāts. Tējas uzlējumam dzidro nokrāsu 

piešķir pavasara ražas tējas lapas un tējas pumpuri.
Ķīna

21 Debesu templis TSV_101

Izcilas kvalitātes zaļās tējas lapiņas rūpīgi savirpinātas mazās 
pērlītēs. Tējas uzlējumam piemīt izteikta, bet vienlaikus 

līdzsvarota garša.
Ķīna

22 Geinmacha TSV_104
Izcilas Premium kvalitātes dabīga zaļā tēja ar grauzdētiem rīsiem, 

kuri tējai piešķir maigi krēmīgu pēcgaršu.
Ķīna

23 En Shi Yu Lun TSV_106

Izcilas Premium kvalitātes bioloģiski audzēta zaļā tēja Hubei 
provinces, En Shi pilsētas, Ķīnā. Šī īpašā tēja ir raksturīga ar dzīvīgi 

zaļo nokrāsu un maigi saldeno garšu. Tējas unikalitāte tiek 
panākta, jo tējas lapu satavošanas procesā tiek izmantotas gan 

tvaicēšanas, gan grauzdēšanas metodes.

Ķīna

24 Sniega mākoņi TSV_902

Izcilas kvalitātes tēja ar zaļās tējas lapām no Yunnan tējas 
plantācijām. Lapas gaišā krāsā. Tēja ar vieglu, piepildītu garšu un 

aprikožu aromātu.
Ķīna



Zaļās aromatizētās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

25 Pavasaris mežā TSV_206

Sastāvs: zaļā tēja, kazenes, plūškoka ogas, zemenes, 
jāņogas, granātābola ziedlapiņas, rudzupuķes 

ziedlapiņas.
Ķīna

26 Kaktusa zieds TSV_202
Sastāvs: zaļā tēja, kaktuss, aloe vera, sandalkoks, 

apelsīna ziedlapiņas.
Ķīna

27 Vecmāmiņas Paulas dārzs TSV_207
Sastāvs: zaļā tēja, jāņogas, apelsīni, mandeles, 

ķirši, safloras ziedlapiņas.
Ķīna

28 Citrona svaigums TSV_204 Sastāvs: zaļā tēja, citrona miziņas un gabaliņi. Ķīna

29 Jasmīnu zaļā TSV_201 Sastāvs: zaļā tēja, jasmīnu ziedi. Ķīna

30 Pina Colada TSV_203
Sastāvs: zaļā tēja, baltā tēja, papaija, kokosriekstu 

skaidiņas, ananāsi, safloras ziedlapiņas.
Ķīna



Zaļās aromatizētās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

31 Jasmīnu Pērles TSV_208
Sastāvs: Zaļās tējas lapas, jasmīnu ziedi, kas savirpināti 

nelielās tējas pērlītēs.
Ķīna

32 Guļošā princese TSV_209
Sastāvs: Zaļā tēja, baltā tēja, bambuss, rožu pumpuri, 

kliņģerīšu ziedlapiņas, krūzmētru lapas, sniegbaltā tēja.
Vācija

33 Paradīzes dārzs TSV_210

Sastāvs: Zaļā tēja, zemeņu gabaliņi, meloņu šķēlītes, 
dzērveņu pusītes, malvas ziedlapiņas, rudzupuķu 

ziedlapiņas.
Vācija

34 Meksikas stāsts TSV_211 Sastāvs: Zaļā tēja, piparmētras, upenes, jāņogas. Vācija

35 Sniegpārsliņa TSV_212

Sastāvs: Zaļā tēja, ābolu gabaliņi, mandeļu pārslas, 
cukura pērlītes, dzērveņu pusītes, kumelītes, rudzupuķu 

ziedlapiņas.
Vācija

36 Ingvera spēks TSV_214
Sastāvs: Zaļā tēja, ingvera gabaliņi, rudzupuķu 

ziedlapiņas.
Vācija



Augļu tējas
N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

37 Havajas kokteilis TSV_004
Sastāvs: rozīnes, papaija, ķirši, mellenes, āboli, jāņogas, 

mango, ananass, mandeles, zemenes. 
Vācija

38 Mango pieskāriens TSV_003
Sastāvs: mango, ananass, āboli, apelsīni, zemenes, 

kliņģerīšu un safloras ziedlapiņas.
Vācija

39 Pina Colada TSV_001
Sastāvs: āboli, rožlapiņas, sudānas rožu ziedi, ananass, 

mango, kokosriekstu skaidiņas.
Vācija

40 Augļu simfonija TSV_002
Sastāvs: sudānas rožu ziedi, āboli, rožlapiņas, ķirši, 

ananass, papaija, jāņogas, zemenes, avenes.
Vācija

41 Safari piedzīvojums TSV_005
Sastāvs: banāni, papaija, kokosriekstu plāksnītes, ābolu 

gabaliņi, apelsīnu trijstūrīši, rīsu milti, ananasi.
Vācija

42 Vīnes koncerts TSV_006

Sastāvs: ābolu, papaijas, melones, ananasu gabaliņi, 
hibiskus, sarkano rožu pumpuri, bambusa lapas, malvas un 

kliņģerīšu ziedu ziedlapiņas.
Vācija

43 Tutti Frutti TSV_007

Sastāvs: sudānas rožu ziedlapas, ananasu, papaijas, 
zemeneņu, aveneņu, skābo ķiršu, žāvētu un grauzdētu 

ābolu, gabaliņi.
Vācija

44 Meža augļu kokteilis TSV_008
Sastāvs: ābolu gabaliņi, zemeņu gabaliņi, sudānas rožu 

ziedi, mellenes un melleņu lapas, rožlapiņas
Vācija



Roibošs tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

45 Zemeņu pieskāriens TSV_802
Sastāvs: roibošs, zemeņu gabaliņi un lapas,

sarkanie pipari.
Dienvidāfrika

46 Apburošais princis TSV_801
Sastāvs: zaļais roibošs, rožlapiņas, avenes, lavandas 

ziedlapiņas, viršu ziedlapiņas.
Dienvidāfrika

47 Amarettino TSV_803 Sastāvs: roibošs, mandeles, ķirši. Dienvidāfrika

48 Topkapi TSV_804
Sastāvs: meduskoks, mango,

zemeņu gabaliņi, un lapas, apelsīni.
Dienvidāfrika

49 Citronu ingvera TSV_805

Sastāvs: roibošs, tulsi, lakricas sakne, ingvers, citronzāle, 
citrona miziņa, piparmētra, citrona mīkstums, 

kliņģerīšu ziedlapiņas, melnie pipari.
Vācija

50 Mēnesnīca TSV_806
Sastāvs: roibošs, burkānu gabaliņi, malvas ziedi, 

kliņģerīšu ziedlapiņas.
Vācija



Zāļu tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

51 Zāļu dārzs TSV_704
Sastāvs: zemeņu lapas, piparmētra, kumelītes, jāņogu lapas, 

apelsīnu ziedlapiņas, rožlapiņas, lavanda, virši.
Vācija

52 Sudānas rožu ziedi TSV_701
Sastāvs: ar rokām novākti un atlasīti sudānas rožu ziedi 

(hibiskus).
Ķīna

53 Kumelīte TSV_702
Sastāvs: kumelītes ziedi no

Dienvid-Rietumvācijas.
Ēģipte????

54 Piparmētra TSV_703 Sastāvs: piparmētru lapas. Serbija

55 Žeņšeņ TSV_705

Sastāvs: sar rokām ievāktas,
atlasītas un apstrādātas 

žeņšeņa lapas. 
Ķīņa

56 Liepu ziedi TSV_706 Sastāvs: liepu ziedi un lapas Indija

57 Ingvera citronu BIO TSV_707
Sastāvs: citronzāle, ingvers, lakricas sakne, apelsīna miziņa, 

piparmētras lapas, melnie pipari, sudānas rožu ziedi. 
Vācija



Oolong tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

58 Piena Oolong TSV_901

Izcila Oolong tēja 
ar īpašu piena-vaniļas pēcgaršu. Tēja savu tik unikālo garšu 

iegūst pateicoties apstrādei ar piena dūmiem.
Ķīna

59 Sargeņģelis TSV_205
Sastāvs: Oolong tēja, godži ogas, 

zemeņu gabaliņi.
Ķīna

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

60 Mate TSV_501

Izcila kvalitātes tēja, kas īpaši 
iecienīta Dienvidamerikas valstīs. Tējas uzlējums izceļas 

ar izteiktu, līdzsvarotu garšu un aromātu.
Brazīlija

61 Mate ar citronzāli TSV_502 Sastāvs: mate tēja, citronzāle. Brazīlija

Mate tējas 



Matcha tēja 

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

62 Matcha TSV_105

Matcha tēja ir īpaša ar to, ka augstās kvalitātes zaļās
tējas lapas saberztas līdz pulverim.  Iecienīta Japānas tējas 

ceremoniju laikā.
Ķīna

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts
Izcelsmes valsts

63

Tējas Roze, ziedošā 
jasmīnu – kliņģerīšu 

tēja

TSV_909
Sastāvs: Ziedošā zaļā tēja, kliņģerīšu ziedi, jasmīnu ziedi.

Paredzēta apliešanai līdz 3 reizēm.
130.00

Ziedošā tēja



Pu Erh tēja 

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

64 Pu Erh TSV_601

Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta melnā tēja ar
maigu aromātu un Pu Ehr tējām tik raksturīgo „zemes” 

pēcgaršu. 
Ķīna

65 Pu Erh Mini Tou Cha TSV_602

Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta melnā tēja ar
vieglu zemes pēcgaršu, kas rūpīgi sagatavota un presēta

lietošanai ērtās porcijās.
Ķīna

66
Pu Erh (presēta)

375 g
TSV_603

Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta melnā tēja ar 
ļoti maigu un vieglu zemes pēcgaršu. 

Ķīna



Īpašās tējas

N.p.k. Nosaukums Artikuls Apraksts Izcelsmes valsts

67 Genmaicha TSV_104
Sastāvs: Sencha zaļā tēja, 

grauzdēti rīsi.
Ķīna

68

Jasmīnu Pērles
(China Jasmine 
Dragon Pearls)

TSV_208
Tējas pērles zināmas arī kā Long Zhu - pūķa acis. Sastāvs: 

zaļā tēja, jasmīnu ziedi.
Ķīna

69
Žeņšeņ

(Jiao Gu Lan)
TSV_705

Sastāvs: Ar rokām ievāktas, atlasītas un apstrādātas 
Žeņšeņa lapas. 

Ķīna

70
Pu Erh (presēta)

375 g
TSV_603

Izcilas Premium kvalitātes dabīgi audzēta melnā tēja ar ļoti 
maigu un vieglu zemes pēcgaršu. 

Ķīna

71 Sniega mākoņi TSV_902

Izcilas kvalitātes tēja ar zaļās tējas lapām no Yunnan tējas 
plantācijām. Lapas gaišā krāsā. Tēja ar vieglu, piepildītu 

garšu un aprikožu aromātu.
Ķīna

72 Sargeņģelis TSV_205
Sastāvs: Oolong tēja, godži ogas, 

zemeņu gabaliņi.
Ķīna

73 Piena Oolong TSV_901

Izcila Oolong tēja 
ar īpašu piena-vaniļas pēcgaršu. Tēja savu tik unikālo garšu 

iegūst pateicoties apstrādei ar piena dūmiem.
Ķīna

74 En Shi Yu Lun TSV_106

Izcilas Premium kvalitātes bioloģiski audzēta zaļā tēja 
Hubei provinces, En Shi pilsētas, Ķīnā. Šī īpašā tēja ir 

raksturīga ar dzīvīgi zaļo nokrāsu un maigi saldeno garšu. 
Tējas unikalitāte tiek panākta, jo tējas lapu satavošanas 

procesā tiek izmantotas gan tvaicēšanas, gan grauzdēšanas 
metodes.

Ķīna



Tējas dzeršanas kultūras pirmsākumi ir meklējami tālajā
Āzijā, vairāk kā divas tūkstošgades pirms mūsu ēras.

Mūsdienās tējas lietošanas kultūra ir attīstījusies un
atceļojusi līdz Rietumiem, kļūstot par nozīmīgu ikdienas
sastāvdaļu.

Lai izjustu pilnīgu tējas baudījumu, būtiska ir katra nianse –
sākot ar plantāciju, kurā tēja ir augusi, veidu, kā tēja audzēta,
novākta un apstrādāta, tā beidzot ar tējas pagatavošanas un
lietošanas mākslu.

Uzņēmuma “PIE CĒZARA” mērķis ir izkopt un attīstīt tējas
lietošanas kultūru Latvijā, nodrošinot uzņēmumus, valsts un
pašvaldību iestādes, restorānus un kafejnīcas, kā arī
privātpersonas ar Premium kvalitātes produktiem.

Īsumā par tēju



SIA “PIE CĒZARA”

E-pasts: info@piecezara.lv

Tālr.: 67674242; Mob. tālr.: 26582423

Adrese: Rītausmas iela 2, Rīga, LV – 1058

www.piecezara.lv

www.facebook.com/www.piecezara.lv
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http://www.piecezara.lv/
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