Overzicht thee en infusies

Witte thee
Net als alle andere theesoorten, is de witte thee afkomstig van de Chamella Sinensis. De witte thee dankt zijn naam aan de kleur van de bladeren. Men gebruikt voor witte thee de jonge
bladeren. Deze krijgen een zachte behandeling: ze worden licht verwelkt en vervolgens gebakken. Daardoor blijven alle natuurlijke stoffen behouden en ontstaat er een zachte en subtiele
smaak die kenmerkend is voor witte thee.
Type

Naam

Samenstelling

Info

Wit

China Pai

Witte thee

Deze thee heeft een zeer fijne en opvallend volle smaak met een zacht
en verfrissend aroma.

Wit

Witte Engel

Witte Thee, kaneel, Groene Thee, sinaasappelschil, amandel,
lemongrass, sinaasappelbloesem, aroma, rozenbloesem

Witte Thee met een pikante sinaasappel/amandel smaak.

Wit

Kir royal

Wit

Romeinse Rijk

Wit

Royal Winter

Witte Thee, Groene Thee, verbeneblad, lemongrass, aroma, lemon
mirte, zwarte bessen, rode rozenbloesem, zonnenbloembloesem, rode
bessen.
Witte thee, citroen, lemongrass, rozenbottel
appel, ananas (suiker, ananas, antioxidant: citroenzuur), rozenbottel
schil, kardemom, witte thee, gember, kaneel, rode biet, aroma, blauwe
korenbloemen, peper.

Lemongrass en cassis geven deze thee een frisse en tegelijkertijd
fruitige smaak met een licht champagneachtig karakter. Een zachte
thee die niet zo snel nabittert.
Prachtige, winterse melange van Witte Thee en verschillende vruchten
en kruiden waaronder appel, ananas, kardemom en kaneel.
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Groene thee - Elegant genot in het groen.
Groene en zwarte (en witte) thee zijn nauw verwant. Ze komen namelijk van dezelfde plant.
De twee theesoorten verschillen van elkaar door een verschil in productieproces. In tegenstelling tot bij zwarte thee, wordt groene thee niet gekneusd, verwelkt of geoxideerd, maar gestoomd
of gevuurd. Dit proces wordt ook wel de-enzyming genoemd.
Het gaat de oxidering tegen en zorgt ervoor dat de thee een groene smaak en geur ontwikkelt waarmee het zich onderscheidt van andere theesoorten.
Type

Naam

Samenstelling

Info

Groen

Tuareg groen
thee

Groene Thee, kruizemunt, aroma

Ondertussen een bekende en populaire thee. Heerlijk om warm the
drinken, maar ook koud is deze thee een verfrissende verrassing

Groen

Earl Grey

Groene Thee, natuurlijk aroma

Deze variant van Earl Grey met fijne Chun Mee basis verheugt menig
Groene Thee liefhebber.

Groen

Vanille Groen

Groene Thee, aroma, cacaobonen, stukjes vanille

Voor de liefhebbers van vanille is deze een heerlijke Groene Thee
ideaal.

Groen

Groen - Caramel

Groene Thee, aroma, room-caramelstrooisel (magere gecondenseerde
melk, suiker, glucosesiroop, botervet, sorbit E420, emulgator E471).

Een gewaagde combinatie; frisse, kruidige Groene Thee met roomcaramel stukjes. Een bijzondere smaakbeleving.

Groen

Lucky green

Groene Thee, aroma, papaya, ananas, frambozenvruchtgranulaat,
druiven, rozenbloesem, aardbei.

Een hardloper. Deze thee is kruidig groen met frambozen-aardbei
smaak, echt om van te genieten!

Groen

Green Sencha

Groene Thee, ananas (ananas, suiker, antioxidant: citroenzuur),
sinaasappelschil, paardenbloemen, aroma.

Geniet van de frisse, fruitige smaak, die doet denken aan jonge
sinaasappelen, in een stijlvolle doch milde Groene Thee.

Groen

Groen Oranje

Groene Thee, aroma, citrusschillen, sinaasappelbloesem

Ronde, frisse sinaasappelsmaak verenigd met licht kruidige Groene
Thee.

Groen

Kers-Marsepein

Groene Thee, appel, Witte Thee, aroma, rosa peper, weegbree,
rozenblaadjes.

Sterke Kersen-Marsepeinsmaak met een vleugje amaretto en een
verrassend subtiel karakter in de beker. De zoete geur van rosa peper
en de uitstekende uitstraling te geven deze thee een speciaal tintje.
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Zwarte thee: Edel genot in het zwart.
Zwarte thee werd rond 2737 voor Christus bij toeval ontdekt door keizer Chen Nung, een geleerde kruidenkenner uit China.
In de westerse wereld weet men de diversiteit en het brede scala aan smaken pas sinds drie eeuwen te waarderen.
De fijne smaken kunnen variëren van fruitig en bloemig tot notig. De smaak wordt onder andere bepaald door het klimaat, het gebied waarin de theeplant groeit, de periode waarin er geoogst
wordt en natuurlijk de manier waarop de theebladeren verwerkt worden.
De bijna overweldigende selectie van zwarte thee kan verdeeld worden in twee categorieën: lichte en zware zwarte thee. De meest prominente vertegenwoordiger van de lichte zwarte thee
is de bijzonder geurige Darjeeling First Flush, terwijl de thee uit Assam, met zijn unieke, sterk-moutige smaken tot de zwaardere categorie kan worden gerekend.
De pittige, full body is perfect geschikt tijdens het ontbijt. Denk bijvoorbeeld aan de klassieke English Blend of Earl Grey. Dompel jezelf onder in de wereld van het zwarte genot en laat u
verleiden door een brede waaier aan smaken.
Type

Naam

Samenstelling

Info

Zwart

Darjeeling

Zwarte thee

Een First Flush met krachtig, karaktervol aroma.

Zwart

Bio Assam

Zwarte thee

Assam uit de Second Flush periode van biologische afkomst. Volle,
uitgesproken, licht moutige smaak.

Zwart

Spice

Zwarte Thee, kaneel, aroma, kruidnagel, kardamom, anijs.

Vol kracht en zeer kruidig, een echte opkikker.

Zwart

cacaobonen, noot-krokant strooisel (suiker, hazelnoot, caramelsuiker
Chocolade Cookie
siroop), rooibos, Zwarte Thee, aroma

Een heerlijke chocoladesmaak, maar dan zonder caloriëen! De mooie
cacao basis biedt een verleidelijke, chocolade-crème kleurige drank met
een perfect romige smaak. Deze thee kan ook met melk worden bereid
of zelfs met een toefje slagroom.

Zwart

Verjaardag

Mild gearomatiseerde Zwarte Thee met cranberries; dat gaat heel goed
samen.

Zwart

Gezondheidsthee Pu Erh, Rooibos, lapacho, citrusschil, aroma

Zwart

Tokyo

Zwarte Thee, cranberries, aroma, rozenbloesem.

Zwarte Thee, sinaasappelschil , citroengras, rozenblaadjes, natuurlijk
aroma (van biologische oorsprong).

De markante smaak van de waardevolle Pu-Erh thee in combinatie met
de aangename smaak van sinaasappel.
Ontdek deze uitstekende biologische thee met intense fruit aroma's
van zoete sinaasappel en citroen.
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Rooibos en Honeybush
Wie meer wil weten over Zuid-Afrika en haar inwoners, moet beginnen met het nationale drankje: rooibosthee.
De naalden en het schors van de oorspronkelijk wilde Rooibosstruik creëren al jaren een geliefde kruideninfusie voor de inwoners van Zuid-Afrika. Rooibos wordt sinds 1930 gekweekt en ZuidAfrika is de enige gecertificeerde producent en exporteur in de wereld.
Traditioneel werd de Rooibos gedurende enkele uren gekookt in een grote pot boven open vuur. Daarbij gold: hoe langer, hoe beter, want dan kan de volle, ronde en zoete smaak zich ten
volle ontwikkelen.
Rooibos groeit alleen in Zuid-Afrika. De roodachtige kleur ontstaat wanneer de bladeren in kleine stukjes worden gesneden en met zuurstof in aanraking komen. Rooibosthee bevat geen
cafeïne en is rijk aan mineralen. De smaak is zacht en mild en daarom is deze thee ook zeer geschikt voor kinderen.
Doordat deze thee niet bitter wordt wanneer hij afkoelt, is het ook heerlijk als koude drank. De fruitige en zoete smaak kan worden versterkt door de toevoeging van honing.
Type

Naam

Samenstelling

Info

Rooibos

African tiger

rooibos, ananas (ananas, suiker, citroenzuur), appel, aroma,
sinaasappelbloesem

Sappige frisse sinaasappels ontmoeten mild zure appels en zoete
ananas.

Rooibos

Honeybush Nat

Rooibos/Honeybush

Geen verwantschap met Rooibos maar wel in Zuid-Afrika verbouwd.
Warm en koud op elk tijdstip van de dag te drinken. Mild en zoet van
smaak.

Rooibos

Rooibos
springtime

Rooibos, aroma (gluten, sulfiet), maracujavruchtgranulaat
(glucosesiroop/tarwe, vruchtensap concentraat, gemodificeerd
aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel (E401), malvebloesem.

Een heerlijke Rooibos, uniek en fris van smaak, waar de winter
spontaan mee wegspoelt. Laat het voorjaar maar komen!

Rooibos

Rooibos senses

Rooibos, appel, aroma, verbena bladeren, tijm, korenbloem bloesem.

Pure ontspanning. Geniet van de zeer aromatische smaak van wilde
frambozen met duidelijke accenten van verbena en appel.
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Vruchteninfusies
Vruchtenthee heeft veel kwaliteiten: het is een heerlijk, verfrissend en gezond drankje, een cafeïnevrije dorstlesser en een belangrijke energieleverancier in een bijna onbeperkte variatie van
smaken. Daarbij is vruchtenthee zowel koud als warm een werkelijk genot.
Onze vruchtentheemelanges bestaan uitsluitend uit zorgvuldig geselecteerde vruchten, bessen, bloemen en andere natuurlijke producten. Rozenbottel, hibiscus, aardbeien, bosbessen, venkel,
munt, lavendel… het is slechts een kleine greep uit ons enorme aanbod aan interessante vruchtentheecreaties.
Type

Naam

Vruchten Fruit Delight

Samenstelling
appel, vijgen (vijgen, rijzend meel) physalis, lemongrass, natuurlijk
aroma, hibiscus, citrusschil, goudsbloembloesem, rozenbottel (van
biologische oorsprong)

Info
Een bijzondere creatie met een indrukwekkende smaak. Een echte
aanrader!

Vruchten Rode vruchten

hibiscus, vlierbessen, druiven, aroma, bosbessen, zwarte bessen

De heerlijke smaak van rode vruchten in een kopje thee is bij iedereen
welbekend!

Vruchten Aarbei room

appel, hibiscusbloesem, rozenbottel, aroma, aardbeiblad, aardbeien

Aardbeigebak met slagroom in thee-vorm, wat wil je nog meer?

Vruchten Woud vruchten

hibiscusbloesem, rozenbottel, appel, vlierbessen, bosbessen, aroma,
bramenblaadjes, aardbeiblaadjes

Een vruchtenmelange met de uitgesproken smaak van bosvruchten.

Vruchten Windkracht 10

appel, gember, rozenbottel, distel, aroma

Zoete appel met pittige gember, afgerond met de karakteristieke
vanille. Een Vruchtenthee voor de echte liefhebber.

stukjes appel, vitamine C, aroma.

Vaak is eenvoud het beste. Een zuivere appelthee met heldere kleur.

Vruchten

Turkse vakantie
(Appel)

Vruchten Midzomer nacht

Vruchten Koning winter
Vruchten Appel Strudel
Vruchten Vruchten punch

appel, ananas (ananas, rietsuiker, antioxidant: citroenzuur), rozenbottel
schillen, sinaasappel, hibiscus, meloen (meloen, rietsuiker, antioxidant:
citroenzuur, aroma), bramen bladeren, aroma, sinaasappelschillen,
goudsbloem.
hibiscus bloemen, rozenbottel schillen, appel, druiven (druiven,
katoenolie), ananas (ananas, rietsuiker, antioxidant: citroenzuur),
kaneel, sinaasappelschil, papaya (papaya, suikerriet, antioxidant:
citroenzuur), aroma, zwarte bessen, vlierbessen.
Appel, hibiscus, braambes, zoethout, kaneel, steranijs
hibiscusbloesem, vlierbessen, druiven, rozenbottelschil, aroma,
citrusschil, aardbei, framboos

Ontdek het onweerstaanbare genot van deze fruitige samenstelling
met sappige ananas en aardbei-karnemelk-room smaak.
Geniet van deze verwarmende, fruitige samenstelling bekroond met
een zachte room en kaneel smaak.

Een Vruchtenmelange met hoogwaardig rum aroma, zorgvuldig fruitig
afgerond.
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Vruchten Parijse Nachten

appel, hibiscusbloesem, peer, goji bessen, aroma,
zonnenbloembloesem, korenbloembloesem.

Deze Vruchtenmelange verleent zijn kracht aan een van de
powerfoods: de Goji bes. De Goji bes zorgt voor een fris-fruitige smaak,
die op een wonderbaarlijke manier met de fijne vossenbessen en
kersen aroma harmonieert. Ook optisch is deze melang verassend door
de vuurrode Goji bessen met blauwe korenbloemen.
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Kruideninfusie: Uit de tuin van Moeder Natuur
Kruidenthee – geen enkele andere drank heeft een vergelijkbare populariteit. Kruidenthee heeft in Europa een waardige traditie. In de loop van de 19de eeuw won de kruidenthee geleidelijk
aan belang onder de armere bevolking die het zich niet kon veroorloven om geïmporteerde thee aan te schaffen.
Vandaag de dag speelt betaalbaarheid van thee geen rol meer, maar nog steeds wordt er veel kruidenthee gedronken. Meestal wordt kruidenthee gedronken vanwege de heerlijke smaak en
zijn heilzame werking…
Type

Naam

Samenstelling

Info

Kruiden

Matte groen

Matte

Het groene goud van Zuid-Amerika wordt uit het blad van de immer
groene Mate struik gewonnen.

Kruiden

Sevilla kruiden

lemongrass, citroenschil, pepermunt, mate groen, appel,
saffloerbloesem, malvabloesem, aroma

Een frisse en verkwikkende kruidenmelange met citrus smaak.

Kruiden

Tovenaarskruiden

venkel, lemongrass, zoethout, kamillebloesem, rozenbottel,
hibiscusbloesem, citrusschil

Kruiden

Goede morgen

lemongrass, hibiscusbloesem, kruizemunt, zoethoutwortel

Kruiden

Goede Nacht

kruizemunt, kamillebloesem, melisseblaadjes, bramenblad,
aardbeiblad, rozenbloesem, sinaasappelbloesem

Op een ontspannen manier de dag afsluiten? Deze fijne
kruidenmelange helpt daarbij.

Kruiden

Herfstkruiden

wortel, cacao schillen, bosbessen bladeren, brandnetel bladeren,
eucalyptus bladeren, rozenblaadjes, peulen, aroma, goudsbloem

Kruidenthee met een zeer lichte touch van karamel peperkoek .

Kruiden

Kamille

Kamille

Zeer intensieve, natuurlijke smaak van kamille.

Kruiden

Pepermunt

Petermunt

Menthol bepaalt de smaak van pepermunt thee; fris en een beetje
scherp.

Kruiden

Rozenbottel

Rozenbottel

Een belangrijk bestanddeel van veel vruchtenmelanges, maar ook
"solo" een interessante drank.

Kruiden

Sterrenmix

venkel, anijs, steranijs, zoethout, pepermunt, jeneverbes

Een welbekende kruidenmelange.Bevat zoethout, bij hoge bloeddruk
overmatig gebruik vermijden.

Een populaire kruidenmelange met de fijnste ingrediënten, zonder
toegevoegde aroma's.Bevat zoethout, bij hoge bloeddruk overmatig
gebruik vermijden.
Zo begint de dag ideaal. Een heerlijke kruidenmelange die het ontbijt
prima afrondt.Bevat zoethout, bij hoge bloeddruk overmatig gebruik
vermijden.
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Kruiden

Brandnetel

brandnetel

Zorgvuldig verzamelde brandnetelbladeren aan welke vele positieve
gezondsheidsmatige werkingen wordt toegeschreven.

Kruiden

Gember sinaas

appel, citrusschil, hibiscusbloesem, wortel, gember, aroma (van
biologische oorsprong)

Deze biologische Vruchtenmelange met zijn fruitige sinaasappel en
gembersmaak is een wellness beleving voor lichaam en geest.

Kruiden

Mooie dromen

druiven, melisse (citronmelisse), rozenbottelschil, venkel, lemongrass,
rozenbloesem, kardemom, kamillebloesem, pepermuntblaadjes,
salieblaadjes, jasmijnbloesem, stukjes nootmuskaat.

Drink deze bijzondere Kruidenmelange 's avonds en geniet daarna van
een goede nacht rust.

Kruiden

Geluksthee

hibiscus, papaya (papaya, suiker, antioxidant: citroenzuur), appel, zoete Mooie vruchten melange met o.a. framboos, hibiscus, goudsbloem en
braam, zoete sinaasappelschil, framboos, goudsbloem, korenbloemen. papaya. Zeer geschikt om te verwerken in cadeau's.

Kruiden

Top Fit

aardbeiblad, venkel, frambozenblad, kamille, steranijs, rozenblaadjes,
rozemarijn.

Begin de dag goed met deze Kruidenmelange. Zoet en kruidig
tegelijkertijd.

Kruiden

Detox

zoethout, kaneel, klit, gember, paardebloem wortel, venkel, anijs,
jeneverbessen, koriander, paprika, peterselie, salie, kurkuma,
kruidnagelbloesem.

Haal diep adem en doe nieuwe energie op! Voel de perfecte symbiose
van de geselecteerde ingrediënten met elke vezel van je lichaam. Bevat
zoethout, bij hoge bloeddruk overmatig gebruik vermijden.
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