
Zelf ijsthee maken. 

Summertime… en met het mooie weer is het ook weer tijd om zelf heerlijke ijsthee te maken. 

Van onze volgende theesoorten, kun je gemakkelijk zelf ijsthee maken. 

Voor 1 liter ijsthee: kook 1 liter water en laat het 5 minuten afkoelen. Doe 4-5 theelepels 

van de thee in een theezakje en laat dit ongeveer 20 minuten trekken. Zet vervolgens de thee 

in de koelkast. Wil je een iets krachtiger ijsthee, dan laat je het theezakje met de thee in het 

water. Anders verwijder je na 20 minuten trekken het theezakje. 

Mocht je thuis last hebben van ‘hard’water, dan kun je gewoon water uit een fles kopen en 

gebruiken. Laat het theezakje met de thee dan de gehele nacht in het water en in de 

koelkast. 

Smakelijke groet!! 

Groene thee Cactusvijg. 

 

Sencha betekent kort gestoomd, waardoor de thee een verrassende smaak krijgt. Een  heerlijke groene thee 

met mango, papaya en citrus. 

Fruitthee Pina Colada. 

 

Een heerlijke (ijs)thee met hibiscus, rozenblad, kokos, appel, ananas en sinaasappel. 

 

 

 



 

 

 

Groene thee Meloen Guave. 

 

Voor de abolute fijnproever: groene thee met meloen, guave, zonnebloembloesem,  citrus, oolong, goji, 

stukjes aardbei. 

Fruitthee Happy Mango 

 

Proef deze heerlijke melange van mango, papaya, ananas, hibiscus en bessen. 

Fruitthee Framboos Kersen. 

 

Een heerlijke creatie van cranberry, hibiscus, vlierbes, framboos, kersen, rozenknopjes en aroma. 

 



 

 

 

Groene thee Lemon Caipirinha. 

 

Groene thee met  limoen, meloen, citrus, gele rozenknopjes, zwarte bessenblad, lemon myrtle, zonnebloem 

bloesem en muleinbloesem. 

Zwarte thee Earl Grey Sun 

 

Geweldige zwarte  organische Earl Grey met  bergamot, sinaasappel, goudsbloem en oranjebloesem. 

Witte thee Kir Royal. 

 



Een waar genot! Witte thee, groene thee, rode rozenbloesem, rode bessen, verveine, lemon en zwarte bessen 

geven deze thee een frisse en fruitige smaak met een champagne-karakter 

12 Berries. 

 

Natuurlijk gearomatiseerde fruit melange. 
Een vol dozijn verschillende sappige bessen maken deze fruitmix tot een echte smaakervaring. Zoete 

bosbessen, smakelijke bramen, sleepruimen en vlierbessen zorgen voor een prachtige diep rode en fruitige 

ijsthee. 

Rooibios Fruit Symphony. 

 

Gearomatiseerde fruit / kruiden melange met abrikoos, perzik en aardbei. Vele kleurrijke bloemen komen 

samen met de smaak van fruitige aardbeien zoete perziken en abrikozen. Deze mix plaatst u in een 

bijzonder goed humeur! 

Ingrediënten: appel stukjes, rooibos thee, citrus plakjes, citroengras, witte thee Tai Mu Long Zhu (4%), 

schillen van citrusvruchten, appel schijfjes, aroma, citroen verbena, zonnebloem bloemblaadjes, citroen 

mirte, rode korenbloem bloemblaadjes, blauwe korenbloem bloemblaadjes, rozenblaadjes. 

 


