
6x inspiratie
voor het zelf maken

van ijsthee.  

Foto  |  Bianca Alexiuc  

 + simpel 4-stappenplan
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hoi.

Van Stompetoren naar China. Een heel avontuur om aan de andere 
kant van de wereld te gaan wonen. Eenmaal kennis gemaakt met de 
theecultuur daar, wil theesommelier Linda niets anders dan ieder-
een blij maken met losse thee. Ze helpt je graag om bewust en juist 
te kiezen als het gaat om kwaliteit en smaak. Daarom reist Linda vol 
enthousiasme naar de verschillende theelanden om de theeplantages 
zelf te kunnen zien en maakt ze het liefst de hele dag praatjes met de 
theeboeren. De theeblaadjes worden zorgvuldig geproefd en alleen 
de beste thee gaat mee naar huis. Deze thee met de pure smaken 
van de theeplant deelt ze met jou. Zachte en volle smaken, zoals het 
natuurlijk hoort. Ontdek mee. 

"Thee met 

een glimlach."

Foto  |  Marjolein Rutten Fotografie  

https://mevrouwcha.nl/theesommelier-linda-appelman/
https://mevrouwcha.nl/theesommelier-linda-appelman/
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"Koud is 

het nieuwe 

hot."

Sunny vibes met het stralende zonnetje! Het is zomer. Tijd voor verfrissing. 
IJsthee werkt als super dorstlesser. Toch is het lastig om ijsthee te vinden 
met échte theesmaak, zonder toevoegingen en die niet stijf staat van de 
suikers. Het merendeel van het aanbod in de supermarkt bevat namelijk 
nog geen 0,15% thee-extract, altijd extra ingrediënten (waarschijnlijk on-
bekende toevoegingen die niet uit te spreken zijn...) en minimaal 2 suiker-
klontjes per glas. Precies daarom deelt Linda graag haar kennis met jou en 
laat je ontdekken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van ijsthee. Cold 
brew tea (koud gezette thee) is een hele eenvoudige manier om thuis heel 
simpel en snel zelf ijsthee te maken. De naam zegt het al. Je zet thee met 
koud water. Oelálá, laten we meteen beginnen! 

fris jouw zomer in.
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Foto  |  Oh My pie  

https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario


STAP 4

Zet de fles voor 1 nachtje 
in de koelkast et voilà...

STAP 3

Vul de fles 
met koud water.

STAP 2

Vul de fles 
met thee.

STAP 1

Pak jouw cold brew 
ijstheefles.
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in 4 stappen zelfgemaakte ijsthee.



"Klik hier 

voor de nieuwste 

ijstheefles."

De ideale cold brew ijstheefles heeft een in-
gebouwde filter. Zo kun je jouw zelfgemaakte 
ijsthee uitschenken zonder dat er theeblade-
ren mee komen. Deze blijven netjes in de fles 

zitten. En hoe handig is het dat deze hitte-
bestendige fles na gebruik in de vaatwasser 
kan? Verder wordt zelf ijsthee maken extra 

leuk als je het in stijl doet. “Het leven is 
een feest en vandaag nog het meest!” 
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cold brew
pak jouw

ijstheefles

STAP 1

TIP: je mag het spannender maken door fruit 
of kruiden toe te voegen aan de thee! Het 

smaakt heerlijk en ziet er tof uit. 

Foto  |  Oh My pie  

https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-aisne-800ml/
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-aisne-800ml/
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"Klik hier 

en spot de to-go 

ijstheefles."

De ijsthee wordt zo lekker als de thee waar 
je het mee zet, dus choose wisely! Laat je 
goed adviseren door een professional voor 

pure kwaliteitsthee en de beste tips. Zodra je 
de thee in huis hebt, kun je zelf aan de slag. 

Theespecialist Linda zet haar ijsthee het liefst 
met 3 tot 6 gram thee bij een hoeveelheid 
van 750 milliliter. Met deze richtlijn kun je 

naar eigen smaak experimenteren.
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de fles
vul

met thee

STAP 2

TIP: alle theesoorten van Mevrouw Cha 
zijn super geschikt om zelf een verfrissende     
ijsthee van te maken, dus laat je verrassen. 

Foto  |  Oh My pie  

https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-to-go/
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-to-go/
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ijsthee zonder cafeïne.

Theeblad komt van de theeplant. Eén van de 63 plantensoorten die 
cafeïne bevat. Maak je ijsthee van theebladeren, dan kun je er dus van 
uit gaan dat er cafeïne in jouw zelfgemaakte ijsthee zit. Wat nu als je 
geen cafeïne in jouw ijsthee wilt? De oplossing is... Kruiden en bloe-
men! Deze komen niet van een cafeïne dragende plant. Dit maakt de 
thee (of ijsthee dus) die we ervan zetten, cafeïnevrije thee. Het werkt 
met hetzelfde 4-stappenplan. Nu je dit weet, kun je ijsthee maken 
van het volledige kruidenthee assortiment van Mevrouw Cha. Van de 
lichtzoete honingbos tot de frisse verveine. 

“Klik & spiek 

hier voor 

alle kruiden.”
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https://mevrouwcha.nl/ijstheepakket/kruiden/
https://mevrouwcha.nl/tisane-kruidenthee/
https://mevrouwcha.nl/ijstheepakket/kruiden/


"Klik hier 

en bekijk de mini 

ijstheefles."

Je zet cold brew tea met koud water. Héél 
anders in smaak dan thee gezet met heet 
water. Je merkt al verschil als je dezelfde 

thee op 70°C of op 100°C zet. Dus proef 
en ontdek de nieuwe smaaksensatie van 

deze zomer. Let hierbij ook op het soort wa-
ter. Deze pure ijsthee bestaat voor 99% uit     
water. Daarom kan kraan- of mineraalwater 

enorm verschil maken in smaak. 

met
vul de fles

koud water

STAP
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3

TIP: behalve kraan- en mineraalwater kun je 
bruiswater gebruiken (prikkelend effect!) of 

zelfs andere frisdrank of sap just for fun.

Foto  |  Oh My pie  

https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-350ml-wit/
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-350ml-wit/


"Klik hier 

en ontdek deze 

ijstheefles."

Na het vullen van de fles gaat deze voor        
6 tot 8 uur de koelkast in (de cold brew ijs-

thee flessen van Mevrouw Cha passen in 
iedere koelkastdeur). Easy does it als je de 
ijsthee maakt vlak voordat je jouw bed in-
duikt. De volgende dag staat alles voor je 

klaar. Psst... Na 1 uur geeft thee vaak al een 
lichte smaak af, dus mocht je haast hebben... 
No worries, ook dan is het heerlijk genieten.  
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voor 1 nachtje
zet de fles

in de koelkast

STAP 4

TIP: Schud de fles krachtig op en neer en 
krijg sneller resultaat in smaak. 

Go shake shake shake. 

Foto  |  Oh My pie  

https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-750ml-wit/
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-hario-750ml-wit/


let’s 
make 
some
delicious
ice tea. 
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citroengras

sanpin cha

Tijdens de theeproeverijen in de Theekamer van Mevrouw Cha is 
dit vaak dé favoriet! En hier is eindelijk het geheime recept. Vul 

de cold brew ijstheefles met 3 gram citroengras en 750 milliliter 
water. Wacht 6 tot 8 uur en pak je genietmoment! De extra liefde 

van Linda: schenk van tevoren de citroengras 1x over met 100°C 
water en schenk enkel het water weg na 5 seconden trekken. 

“Gewoon even afspoelen” en de zoete tonen komen naar voren.

Word geprikkeld door deze sprankelende surprise! Vul jouw cold 
brew ijstheefles met 4 gram sanpin cha en 750 milliliter spa rood. 
Even 6 tot 8 uur koelen (waarvan het 1e uur zonder dop vanwege 
de druk van het koolzuur) en hij verbaast je met zijn zachte en fris 
bloemige bubbels. Heb je champagneglazen in huis? Laat ze niet 

in de kast staan en gebruik ze voor deze mooie ijsthee. Proost, op 
een mooie zomer met veel momenten vol lekker eten en drinken!
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https://mevrouwcha.nl/citroengras-thee/
https://mevrouwcha.nl/sanpin-cha/


verveine

jin xuan oolong

Smaken zijn ge-wel-dig. Combineer ze en je ontdekt een totaal 
nieuw soort geweldig. Dus experimenteer er thuis op los! Om je 

op weg te helpen hier alvast een absolute winner. Vul een cold 
brew ijstheefles met 10 verveineblaadjes, 4 roosjes en 750 milli-
liter water. Zet het in de koelkast voor 6 tot 8 uur lang en let the 

magic happen. Het ziet er uit als een spektakel als je het in een 
wijnglas uitschenkt met 1 extra roosje als decoratie, enjoy!

De chardonnay thee van Mevrouw Cha. Met zijn lichte kara-
melzoetje leent hij zich perfect als ijsthee. De verhoudingen zijn 
6 gram thee op 750 milliliter water. Het leuke is dat ijsthee heel 
goed te combineren is met eten. Deze ijsthee in het bijzonder, is 

een held als het gaat om foodpairing. Hij past ontzettend goed bij 
o.a. een romige cheesecake of een fruitige smoothiebowl. Dus be 

inspired en drink jouw ijsthee bij een speciaal gerecht. 
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https://mevrouwcha.nl/verveine-thee/
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/
https://mevrouwcha.nl/rozenthee/


zwarte theemelange

earl grey

Dit is er weer zo eentje. Altijd prijs. Neem bijvoorbeeld de to go 
fles met je mee, gevuld met 2 gram zwarte theemelange en 400 
milliliter water. Zo makkelijk! Toch heb je soms juist behoefte aan 

wat extra suiker om het energiepijl weer omhoog te krikken. Of 
gewoon voor de lekker. Vervang dan het water met  elderflower 

tonic. Extra bloemig met frisse citrustonen en een zacht 
kruidig bittertje. M, M, M! Heerlijk verfrissend.  

Als ijsthee is dit een overheerlijke pure dorstlesser. Gebruik 6 
gram earl grey en mix met 750 milliliter water. Koelen maar en 

klaar. Of wil je een keer iets anders proberen? Na het koelen kun 
je de ijsthee opfleuren door een 1 (hele) rode peper en 2 schijfjes 
grapefruit (per glas) toe te voegen. Je zult het proeven... Fruit en 

specerijen zijn prachtige partners als het gaat om ijsthee! Dit gaat 
ook heel goed met golden zhenghe kungfu thee.    
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https://mevrouwcha.nl/zwarte-theemelange/
https://mevrouwcha.nl/earl-grey/
https://mevrouwcha.nl/golden-zhenghe-kungfu/


what’s
next

? 
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meer thee.



thee 
proeverij.

thee 
abonnement.

Mevrouw Cha ©  |  P.16 Foto  |  Oh My pie  

Met de kennis die Linda in dit e-book heeft gedeeld wil 
ze je inspireren om zelf met ijsthee aan de slag te gaan 
en maakt ze je graag blij met de heerlijke verfrissende 
momenten die je daar uithaalt. Kortom, enjoy summer 
sunshine! Ben je benieuwd naar meer theeweetjes en 
theetips? Er zijn er héél veel. Theesommelier Linda vertelt 
je alles over thee tijdens haar theeproeverij in haar Thee-
kamer in Stompetoren. Bovendien leert ze je over thee 
simpelweg door je thee te laten ruiken en te laten proeven 
in combinatie met heerlijke hapjes. Het perfecte uitje voor 
een gezellig moment dat draait om pure thee en mooi 
eten. Klik hier om jouw plekje te reserveren. 

Er is veel over thee voorbij gekomen in dit e-book. Veel 
inspiratie! Nu is het wel zo fijn als je deze inspiratie direct 

om kan zetten tot actie. De zomer is al begonnen, dus 
aan de slag! Het kan soms best moeilijk zijn om te kiezen 
welke thee jij nu eigenlijk wilt voor jouw verkoelende cold 
brew tea’s. Daarom heeft Mevrouw Cha een uniek hulp-

middel om in één klap de knoop door te hakken. Verras 
jezelf (of een ander) met een thee abonnement dat iedere 
maand thuis wordt bezorgd. Dit betekent maandelijks een 

nieuwe theesoort in huis om als ijsthee (of thee) te zetten. 
Een reeks aan ontdekkingen zonder enige moeite. Je kunt 

het abonnement hier aanvragen. Dus waar wacht je op?      

https://mevrouwcha.nl/thee-abonnement/
https://mevrouwcha.nl/theeproeverij/
https://mevrouwcha.nl/theeproeverij/
https://mevrouwcha.nl/thee-abonnement/
https://mevrouwcha.nl/theeproeverij/
https://mevrouwcha.nl/thee-abonnement/
https://mevrouwcha.nl/theeproeverij/
https://mevrouwcha.nl/thee-abonnement/


creëer 
jouw

theemoment.  

Foto  |  Het Spijsdecor  Mevrouw Cha ©
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