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FOODPAIRING MET THEE, 
HOE DAN?

7x fantastische smaakcombinaties met thee&

https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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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 iedereen 
blij maken met losse thee en alle mogelijkheden. 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. 
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“Thee met 

een glimlach.”

https://mevrouwcha.nl/theesommelier-linda-appelman/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theesommelier-linda-appelman/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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Jiehoe! We mogen weer lekker knus gaan doen. Knus én gezellig, want alle 
feestdagen liggen op de loer. Dat wordt genieten van alle smaken die in 
deze warme tijd op je af komen vliegen. Feest of geen feest. We willen er 
graag een extra (healthy!) thee twist aan geven om het nog meer bijzonder 
te maken. We praten dan over smaakexplosies door foodpairing met thee. 
Zoals je een wijnarrangement in een sterrenrestaurant kent... Zo kun je 
hetzelfde met thee doen. En waarom niet? Thee combineert buitengewoon 
goed met verschillende gerechten, of het nu gaat over ontbijten of over 
dineren. Bovendien is het alcoholvrij (geen kater-gevaar) en helpt thee bij 
jouw spijsvertering. Bij een gezond kopje Mevrouw Cha thee zochten we 
natuurlijk gelijkwaardige gerechten, ook van hoge kwaliteit. Heerlijke 
hapjes waarvan we allemaal met een gerust hart lekker van kunnen smullen. 
En wow wow wow, dit is meer dan gelukt! Dat en veel meer interessante 
info die we zijn tegengekomen over foodpairing met thee delen we in dit 
e-book. Lees maar... 

Simpel spectaculair de feestmaanden in.
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Sommige ingrediënten vormen samen een prachtig (smaak)paar. Terwijl, bij 
bepaalde andere smaakcombinaties houd je het liefst de kaken op elkaar. Hoe 
zit dat precies?  

Het antwoord vanuit Foodpairing® is aroma! Ingrediënten passen goed bij 
elkaar wanneer ze hun belangrijkste aroma’s met elkaar gemeen hebben. Hoe 
sterker deze aromatische matches, des te beter onze smaakervaring zal zijn. 

Maar hoe weten we of de belangrijkste aroma’s van twee of meer 
ingrediënten bij elkaar passen? Je kunt zelf al veel foodpairing inspiratie 
opdoen vanuit boeken of online. Bovendien kom je vanzelf perfecte paartjes 
of het absolute tegenovergestelde tegen door simpelweg te experimenteren 
met verschillende combinaties. 

Op zoek naar inspiratie? Spiek dan eens bij Foodpairing®. Zij zorgen ervoor 
dat ieder ingrediënt een specifiek aromatisch profiel krijgt. Het profiel van het 
ene ingrediënt kan worden vergeleken met dat van een ander ingrediënt om 
vervolgens met behulp van een algoritme te bepalen of en in hoeverre het de 
beste match is. Super handig, kijk maar eens hier! 

Foto  |  Foodlovestories 

Hoe combineer je ingrediënten? Het geheim!

https://www.foodpairing.com/en/home
https://youtu.be/BT028SL8eEI?t=1
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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We lezen zojuist dat ingrediënten goed bij elkaar passen wanneer hun 
belangrijkste aroma’s met elkaar matchen. Wist je dat de belangrijkste 
aroma’s alles te maken hebben met geur?

Foodpairing® legt uit dat bij het berekenen van een match de data die    
relevant is voor het reukvermogen wordt geïsoleerd en dat op basis daarvan 
de match wordt bepaald. Waarom? Omdat 80% van onze smaakervaring 
afhangt van ons reukvermogen. 

Dus als we zeggen “dit smaakt fantastisch”, bedoelen we eigenlijk “dit ruikt 
fantastisch”. En dat zou een understatement zijn, want we kunnen tot 
10.000 geuren onderscheiden. Knap hoor! 

De overige 20% gaat naar voelen en proeven. Met ons smaakzintuig, onze 
tong, kunnen we vijf basiselementen (zoet, zout, bitter, zuur en umami)  
detecteren. En ons gevoel laat ons textuur, frisheid en scherpte ervaren. 

Foto  |  Foodlovestories

Nog een extra geheimpje...

https://www.foodpairing.com/en/home
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


Een hele dikke tip is toch wel het hand- 
en kookboek over tea & foodpairing van 
Theesommelier Mariëlla Erkens. Als 
voormalig Chef weet ze al jarenlang hoe 
ze smaken succesvol kan combineren. In 
haar nieuwe boek legt ze uit hoe je dat doet: 
thee uitzoeken bij gerechten.

Maar even... Thee bij het eten, waarom zou 
je dat doen Mariëlla? “Nou, bijvoorbeeld 
omdat het heel veel gemeen heeft met wijn, 
behalve dan de alcohol. Thee kan minstens 
zo complex zijn en net zo goed smaken 
versterken en bij elkaar brengen als wijn. 
Probeer dat maar eens met sap of water.”

Wij zijn he-le-maal overtuigd en kunnen 
niet wachten om aan de slag te gaan met 
alle informatie, tips en heerlijke recepten 
(meer dan 60!) met bijpassende thee 
adviezen. Er staat ook in hoe je thee kiest 
bij kaas of chocola, hoe je er cocktails en 
mocktails mee maakt en hoe je ermee 
kookt. Kortom, een handboek én een 
kookboek met thee in de hoofdrol. 

Wow, wat een musthave voor elke 
liefhebber van thee en eten. Het is nog 
even wachten, want het boek komt half 
november uit. Intussen houden we alles in 
de gaten op haar website en via haar socials. 
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Boekentip
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https://www.theesommelier.me/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.facebook.com/MariellaErkensTheesommelier/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


Er zijn ook nog andere boeken die ons (en 
dus ook mogelijk jullie) inspireren op het 
gebied van foodpairing met thee. 

Niki Segnit brengt ons een bron van 
smaakinspiratie met haar boeken De 
Smaakbijbel en Kookbijbel. Zoals Yotam 
Ottolenghi het verwoordt... 
“Op dezelfde glasheldere manier als waarop 
in De Smaakbijbel onze smaakervaringen 
werden uitgeplozen, worden in de 
Kookbijbel onze activiteiten in de keuken 
onder de loep genomen. Zo wordt duidelijk 
hoe alles wonderbaarlijk samenhangt. Door 
de verwantschap tussen verschillende 
kooktechnieken en gerechten te laten zien 
wordt de syntaxis van het koken onthuld. Ik 
moet toegeven dat ik, als kookschrijver, 
behoorlijk jaloers ben op deze prestatie.” 
Dat zegt genoeg. Toch? 

Daarnaast lezen we ‘De sensaties van 
smaak’ van Bob Holmes. Door deze man 
kom je te weten wat er aan de basis ligt van 
smaak. Bovendien verdiept hij zich in 
verrassende nieuwe smaakcombinaties en 
innovaties op kookgebied. Interessant, 
want hierdoor kom je bijvoorbeeld te weten 
waarom aardbeien zoeter smaken op witte 
borden? Of waarom je bij rode wijn het best 
klassieke muziek kunt luisteren? Dit wil je 
allemaal weten! 
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Meer boekentips

Foto  |  Foodlovestories

https://www.nikisegnit.com/
http://bobholmes.org/
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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Je staat er wellicht niet bij stil, maar iedere theepot heeft zijn eigen 
voordelen door verschil in materiaal, vorm en onderdelen. Hoe zit het met 
onze glazen theepot?

De theepot  van Mevrouw Cha is gemaakt van hoge kwaliteit borosilicaat 
glas. Het glas neemt de smaak en geur van de thee niet aan. Hierdoor kun 
je de verschillende theesoorten van Mevrouw Cha allemaal in dezelfde 
theepot zetten, zonder dat het elkaar beïnvloedt. Daarnaast kun je door het 
glas zien hoe de thee wordt gezet. Het is handig, want je ziet hoe sterk de 
thee is. Bovendien is het vaak een waar spektakel om te aanschouwen.

Daarnaast is het super praktisch dat de theepot uit drie onderdelen 
bestaat: de theepot, de filter en de deksel. De glazen filter zorgt ervoor dat 
je zonder problemen alle soorten losse thee kunt zetten. De filter bevat 
zeer dunne gleufjes, waardoor zelfs de kleinste theedeeltjes niet in jouw glas 
terecht komen. Naast een glazen filter heeft de 
theepot een glazen deksel. De deksel is 
zo gevormd dat het bij een juiste stand 
(één draai) nooit van de theepot zal 
vallen tijdens het inschenken. 

Dan nog iets... De theepot is 
ontzettend makkelijk schoon
te houden. Ga na gebruik
met een sponsje de 
binnenkant na en doe de 
theepot af en toe in de 
vaatwasser. Easy does it.

Het allerbelangrijkste! 
De theepot lekt niet. 
Met deze beauty kun je 
knoeivrij het leven door. 
Yeah!

Van boekentips naar de beste theepot tip!
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https://mevrouwcha.nl/glazen-theepot-met-filter/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/glazen-theepot-met-filter/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/glazen-theepot-met-filter/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/verse-thee-kopen/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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hold on to whatever makes you warm inside

klik hier &
 vind mij

Foto  |  Foodlovestories

https://mevrouwcha.nl/glazen-theepot-met-filter/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


Leuk, al die achtergrondinformatie en handige tips. Maar wanneer gaan we 
écht proeven? Nou, nu! We gaan laten zien hoe mooi je onze heerlijke thee 
kunt combineren met eten. We hebben drie thee toppers uitgekozen, voor 
één ultiem foodpairing theepakket, die zich bijzonder goed lenen voor een 
foodpairing match. (De smaken van deze kwaliteitsthee komen het beste 
naar voren bij gebruik van ons zetadvies op de bijbehorende theekaarten.) 
Voor het creëren van die perfecte paren wil je naast een hoge kwaliteit thee 
ook een hoogwaardig gerecht hebben staan. Daarom hebben we alles in 
samenwerking gedaan met drie droom partners, want oh oh... wat zijn ze 
fantastisch én fantastisch bezig met smaken. Lees verder en let op, want 
ze geven hun smaakcreaties hier weg, zodat je er thuis zelf mee aan de slag 
kunt. Daar gaan we! 
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Probeer alle smaakcombinaties zelf.

Klik hier voor 

jouw theepakket 

& maak thuis

meteen je eigen 

smaakfeestje!

https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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Janneke van Blakend Gezond is healthcoach, enthousiaste hobby kok en 
jouw gids door de ‘health-guru jungle’. Nadat ze haar eigen 
gezondheidsklachten overwon en zich beter voelde dan ooit, zei ze in 2015 
haar baan als HR-adviseur op om bewuste vrouwen te leren hoe je gezond, 
fit en gelukkig kunt zijn met je lijf èn met je leven. Door naar je lichaam te 
leren luisteren, het te leren begrijpen en met die kennis goed voor jezelf te 
zorgen. Zodat iedereen de allerbeste en gelukkigste versie van zichzelf kan 
zijn! Ze begeleidt anderen door middel van online advies en 1 op 1 coaching 
en is op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van haar eerste 
online programma ‘Happy Body: in 10 weken een fit en energiek lijf, zonder 
diëten’. Janneke van der Linden drinkt graag koffie, maar is ook een 
echte theeleut: “Ik word het liefste wakker met een lekkere grote mok 
groene thee in de ochtend. En een knus avondje op de bank is niet 
compleet zonder een flinke pot kruidenthee. Ik vind het leuk om allerlei 
smaken uit te proberen: heerlijk èn super gezond.” En over smaken 
uitproberen gesproken... Dat is precies wat we hier gaan doen. 
3x buitengewoon heerlijk ontbijt met 3x bijpassende Mevrouw Cha thee uit 
het nieuwe foodpairing theepakket.

Een smaakfeestje met Janneke.
Van Blakend Gezond.

Foto  |  Marjolein Rutten Fotografie

https://www.blakend-gezond.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.facebook.com/Marjolein-Rutten-Fotografie-1424130844481313/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Paleo en vegan choco ontbijt met peer
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SMAAKCOMBINATIE 1

Foto  |  Blakend Gezond

Rooster de droge ingrediënten even licht aan in een steelpannetje om de 
smaken extra goed vrij te laten komen. Snijd ondertussen de peer in kleine 
blokjes, en houd een paar plakjes achter ter garnering. Voeg 100 tot 200 ml 
koud water en de amandelmelk toe (let op, het spettert een beetje) en roer 
goed door. Breng zachtjes aan de kook en voeg de blokjes peer en evt. Stevia 
toe. Laat dit een minuutje of 5 zachtjes pruttelen op laag vuur. Doe je ontbijtje 
in een kom en maak af met de plakjes peer, een snufje kaneel en wat cacaonibs 
als je wilt. Dat wordt dansend de ochtend door samen met puerh theemelange 
die je lichaam meteen wat warmte brengt. Word je hier trouwens heel 
enthousiast van? Kijk dan even hier op Janneke’s website voor nog meer van 
zulke gezonde en simpele gerechten (en ook een gratis e-book met recepten). 

Puerh theemelange volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor 1 portie:
2 el geraspte kokos
1 el amandelmeel
1 el rauwe cacaopoeder
1 el gebroken lijnzaad
1 el chiazaad
1 maatschepje plantaardige 
proteïnepoeder (Janneke gebruikt 
bruine rijst proteïne vanille)
Snufje zout en kaneel
100 ml ongezoete amandelmelk
1 peer
Optioneel: paar druppeltjes 
vloeibare Stevia 

https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/ontbijt/paleo-en-vegan-choco-ontbijt-met-peer/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/kokos-gemalen-eko-horizon-125g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/amandelmeel-your-organic-nat-400g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/bio-cacao-poeder-mattisson-300g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/lijnzaad-gebroken-zonnatura-400g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/absolute-chia-zaad-raw-mattisson-250g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/nieuwe-import/absolute-rijst-proteine-vanille-mattisson-500g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/ons-assortiment/fris-dranken-sappen-meer/melk/amandel-drink-ongezoet-zonnatura-1000ml?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/stevia-vloeibaar-naturel-stevija-40ml?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Paleo en low-carb clafoutis met pruimen recept
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SMAAKCOMBINATIE 2

Foto  |  Blakend Gezond

Deze traktatie van pruimen en vanille is de perfecte partner van onze romige 
en licht (karamel)zoete jin xuan oolong. Het recept luidt als volgt... Verwarm 
de oven voor op 160 graden en vet een bakblik of ovenschaal in met kokosolie 
of roomboter. Halveer de pruimen, verwijder de pit en leg ze met de bolle kant 
naar boven in de ovenschaal. Doe alle overige ingrediënten bij elkaar in een 
beslagkom en mix goed door elkaar. Het beslag hoort dun te zijn, een clafoutis 
is een beetje puddingachtig en minder luchtig als bijvoorbeeld cake. Giet het 
beslag over de pruimen en schuif voor ongeveer 45 minuten in de oven of tot 
de bovenkant goudbruin is geworden. Laat even afkoelen en serveer warm of 
koud met bijvoorbeeld wat kokosyoghurt. Ook als gezond tussendoortje of als 
toetje is dit genieten! Check voor meer recepten Blakend Gezond. 

Jin xuan oolong volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor de clafoutis:
3 eieren
75 gr amandelmeel
3 el erythritol
200 ml amandelmelk (ongezoet)
300 gr pruimen
¼ tl gemalen vanille of merg uit een 
vanillestokje
Snufje zout
Beetje kokosolie om in te vetten

https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/dessert/paleo-low-carb-clafoutis-met-pruimen-recept/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.blakend-gezond.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/amandelmeel-your-organic-nat-400g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/ons-assortiment/voorraadkast/zoetstoffen/erythritol-mattisson-400g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/ons-assortiment/fris-dranken-sappen-meer/melk/amandel-drink-ongezoet-zonnatura-1000ml?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.improveyourhealth.eu/extra-virgin-biologische-kokosolie-1-liter-actie.html?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Speculaas ontbijt-smoothie
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SMAAKCOMBINATIE 3

Foto  |  Blakend Gezond

Janneke heeft naar eigen zeggen echt een serieuze pepernoten- en gevulde 
speculaas verslaving. Gelukkig kun je daar ook wel gezonde versies van bakken. 
Maar dat blijft ergens wèl snoepen en dat kan dus niet elke dag. Maar goed 
nieuws... Met deze speculaas ontbijt-smoothie wél!! Zonder suiker, vol eiwitten 
en gezonde vetten is dit een perfecte en makkelijke start van je dag. Dus snel 
aan de slag. Voor deze smoothie doe je alle ingrediënten (behalve het water) in 
de blender en mix deze tot een egale smoothie. Afhankelijk van hoe romig je 
amandelmelk en hoe groot je avocado is, voeg je water toe tot je smoothie de 
juiste dikte heeft. Versier met wat extra kaneel en geschaafde amandelen, als 
je er iets moois van wilt maken. Zet hiernaast een kopje bali chai thee en je wil 
nooit meer anders. 

Bali chai volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor 1 portie:
1 banaan
300 ml ongezoete amandelmelk
1 maatschepje plantaardige 
proteïnepoeder (Janneke gebruikt 
bruine rijst proteïne vanille)
1 el amandelpasta
Halve avocado
1 tl koek/speculaaskruiden
Snuf extra kaneel
Snufje zout
Water tot de juiste dikte

https://www.blakend-gezond.nl/ontbijt/speculaas-smoothie/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/ons-assortiment/fris-dranken-sappen-meer/melk/amandel-drink-ongezoet-zonnatura-1000ml?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/nieuwe-import/absolute-rijst-proteine-vanille-mattisson-500g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/amandelpasta-met-zout-monki-330g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ecomarkt.nl/default-category/speculaaskruiden-jacob-hooy-60g?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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S O K H A P P Y
T O G E T H E R

Foto  |  Foodlovestories

https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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Marike Bol is de trotse eigenaar van een glutenintolerantie die haar leven 
wat voeding betreft totaal op haar kop heeft gezet. Door haar positieve 
levenshouding, het glas is niet half leeg maar half vol, is ze wat het eten 
betreft niet bij de pakken gaan neerzitten. De studie orthomoleculaire 
voeding en veel informatie opslurpen waren haar bouwstenen om 
strijdvaardig te zoeken naar voedingskansen. Met het bakken van taarten, 
louter op basis van natuurproducten als dagelijkse voeding, kwamen de 
glimlachmomentjes bij het eten terug in haar leven. Alles kwam zo samen 
met de start van haar website ‘Oh My Pie!’. Inmiddels heeft ze twee 
waanzinnige boeken uitgebracht. Deze boeken laten jou al lezende, 
bakkende en proevende zien wie Marike echt is. Ze staan namelijk bol van 
recepten en de daarbij horende waargebeurde verhalen. Zoveel passie voor 
taarten past natuurlijk perfect bij zoveel passie voor thee. Dat zie je aan de 
volgende Oh My Pie taartrecepten die geweldig samen gaan met de 
verschillende theesoorten uit het foodpairing theepakket. SMULLEN!  

Een smaakfeestje met Marike.
Van Oh My Pie.

Foto  |  Oh My Pie

https://ohmypie.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Glutenvrije appeltaart met havermoutbodem van Anna
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SMAAKCOMBINATIE 4

Foto  |  Oh My Pie

Marike heeft met een creatieve twist een glutenvrije draai gegeven aan haar 
favoriete recept van Anna Yilmaz; de appeltaart met havermoutbodem. Dit 
doet ze als volgt... Verwarm de oven voor op 160 graden en bekleed de 
springvorm met bakpapier. Smelt de kokosolie in een steelpan. Meng de 
havermout, de melen, bakpoeder, suiker en het zoet in een mengkom. Voeg de 
gesmolten kokosolie toe en roer alles goed door elkaar totdat alle kokosolie is 
opgenomen. Strooi het mengsel over de bodem van de springvorm en maak de 
bodem en zijkanten egaal met de bolle kant van een lepel. 

Lees de rest van het recept van deze goddelijke glutenvrije appeltaart op de 
volgende pagina. Of, als je graag extra informatie wilt, kijk dan hier. 

Puerh theemelange volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor de vulling (10-12p):
2 goudrenetten
2 elstars
Sap van 1/2 citroen
2 el Erythritol
1 tl Ceylon kaneel
100 gr rozijnen

Voor de bodem (10-12p):
200 gr kokosolie
125 gr glutenvrije havermout
150 gr glutenvrij havermeel
100 gr amandelmeel
1 zakje bakpoeder
250 gr Greensweet Brown
Snufje zeezout

Voor het recept: 
Springvorm 26 cm
Handmixer
Steelpan
Grove rasp

https://www.annabakt.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/2019/08/21/glutenvrije-appeltaart-met-havermoutbodem-van-anna/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.greensweet-stevia.nl/nl/erythritol-400-g.html?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/peaks-havermeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/your-organic-nature-amandelmeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.greensweet-stevia.nl/nl/greensweet-brown-400gr.html?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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VERVOLG 4

Foto  |  Oh My Pie

Yes, let’s finish this perfect pie! Schil de appels en verwijder de klokhuizen. Rasp 
de appels grof en doe de rasp met het citroensap in een kom om verkleuring te 
voorkomen. Meng het zoetmiddel en de kaneel door de appels. Strooi de 
rozijnen over de bodem, verdeel daar de geraspte appels over en druk alles 
lichtjes aan. Bak de taart in het midden van de oven in zo’n 75 a 90 minuten 
goudbruin. Laat de appeltaart even afkoelen voordat je de springvorm 
verwijdert. M, M, M! Met de puerh theemelange is dat één warme deken die 
over je heen valt. Dat wordt smullen. Probeer wel een stukje over te houden 
voor de volgende dag. Marike sluit haar recept namelijk af met de tip: 
“Een dag na het bakken is de taart het lekkerste!”. Benieuwd naar al die andere 
heerlijkheden van Marike? Ga naar Oh My Pie en ontdek jouw eigen favoriet! 
Voor bij de thee natuurlijk ;).  

Puerh theemelange volgens zetwijze van Mevrouw Cha

https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/puerh-theemelange/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Glutenvrije cheesecake bars met rabarber en frambozen
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SMAAKCOMBINATIE 5

Foto  |  Oh  My Pie

Goede voorbereiding is het halve werk. Dus zorg ervoor dat je de rabarber al 
hebt voorbereid* door 3 rabarber stelen in stukjes te snijden, schoon te 
spoelen en ze te koken in een klein laag je water totdat ze zacht zijn. Roer 
vervolgens alles goed door elkaar en voeg honing of ahornsiroop toe naar 
smaak. Dat was dat. We gaan verder met het voorverwarmen van de oven op 
170 graden. Bedek de bodem van een browniebakvorm of ronde springvorm 
met bakpapier. Vet de randen in met wat kokosolie. Ontpit de dadel en doe 
deze samen met de andere ingrediënten voor het maken van de bodem in een 
mengkom en kneed ze tot stevig deeg of maak ze fijn met de keukenmachine. 
Verdeel het deeg over de bodem van de bakvorm. Duw dit goed aan met natte 
handpalmen of de bolle kant van een lepel. Next step = next page. 

Jin xuan oolong volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor het recept: 
Browniebakvorm rechthoekig of 
rond 20 cm 
Mengkom
Spatel
Pannetje

Voor de bodem (10st): 
100 gr amandelmeel (of gebruik 
80 gr glutenvrije havermeel)
50 gr kokosmeel
150 gr Medjoul dadels 
40 gr kokosolie
1 tl Ceylon kaneel (of speculaas-
kruiden)

Voor de vulling (10st): 
600 gr kokosyoghurt (of stevige 
(lactosevrij) yoghurt)
3 eieren
3 el ahornsiroop of honing
2 el citroenrasp
1 tl vanille-extract
100 gr rabarber, bereid*
40 gr frambozen (vers of diepvries, 
aardbeien kan ook)
1 el tapiocameel of maïzena

https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/your-organic-nature-amandelmeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/peaks-havermeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/amanprana-kokosmeel-500-gr/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/cook-kaneel-ceylon/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/green-gypsy-speculaaskruiden/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/green-gypsy-speculaaskruiden/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Glutenvrije cheesecake bars met rabarber en frambozen
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VERVOLG 5

Foto  |  Oh  My Pie

Schuif de bakvorm de oven in voor een bruiningskuurtje van zo’n 10 minuten.
Ga ondertussen aan de slag met het maken van de vulling. Doe hiervoor de 
stevige yoghurt, zoetmiddel, eieren, vanille en citroenrasp in een mengkom en 
spatel dit goed door elkaar. Roer de bereide rabarber goed door elkaar en 
verwarm dit op een zacht vuurtje. Voeg de frambozen toe en zeef de maizena of 
het tapiocameel hier doorheen. Meng alles goed door elkaar. Haal de bakvorm 
uit de oven en schenk het cheesecakemengsel over de gebakken bodem heen. 
Verdeel vervolgens het rabarber-frambozenmengsel met een lepel over het 
cheesecakemengsel en roer met een sateprikker hier doorheen voor een sierlijk 
effect! Zet de oven op 160 graden en schuif de cheesecake de oven in voor zo’n 
50 minuten. Plaats een bakje water op de bodem van de oven (hittebestendig 
bakje uiteraard) om scheuren in jouw parel te voorkomen. Haal de cheesecake 
uit de oven en laat deze volledig afkoelen in de koelkast. Het liefste een nachtje. 
Snijd de cheesecake in repen of blokjes. Top de bars af met een framboos en 
een blaadje munt om extra indruk te maken. En dan de laatste tip van Marike 
(voor meer tips en receptinformatie, kijk hier): “Serveer de bars met een 
glimlach en geniet!” En genieten gaan we doen, want dit feestje kan niet meer 
stuk! Helemaal niet in combinatie met onze jin xuan oolong, die door zijn 
romige en lichtzoete karamel tonen een ideale cheesecake companion is. 

Jin xuan oolong volgens zetwijze van Mevrouw Cha

https://ohmypie.nl/2019/06/24/glutenvrije-cheesecake-bars-met-rabarber-en-frambozen/?v=796834e7a283?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/jin-xuan-oolong/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Glutenvrije chocolade taart met blauwe bessen en een vleug je kardemom
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SMAAKCOMBINATIE 6

Foto  |  Oh My Pie

Onze bali chai is op zichzelf al een mooie roze verschijning! Met deze 
glutenvrije chocoladetaart wordt het een ware kleur- én smaakexplosie. 
Hiermee kun je jezelf écht lekker verwennen! Voor meer van zulke heerlijke 
glutenvrije recepten, vergeet niet een bezoekje te brengen aan de website van 
Oh My Pie. Enough talk. We gaan de oven voorverwarmen op 170 graden. Vet 
de vlaaivorm in met kokosolie. Maak de ingrediënten voor de bodem fijn met 
een keukenmachine totdat er een egaal deel ontstaat. Het mag een beetje 
vochtig zijn. Bekleed de bodem en de randen van de vlaaivorm met het deeg. 
Prik met een vork enkele gaatjes in de bodem zodat deze niet kan opbollen in de 
oven. Schuif de taartbodem de oven in voor een bruiningskuurtje van zo’n 
8 à 10 minuten. Laat de taartbodem afkoelen buiten de oven. En...

Bali chai volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor het recept:
Vlaaivorm 20 cm
Mengkom
Spatel 

Voor de vulling:
200 gr blauwe bessen 
40 gr ahornsiroop 
2 el citroensap 
250 gr kokosmelk, volvette variant
3 gr agar agar 
1 tl vanille-extract 

Voor de bodem:
175 gr amandelmeel
50 gr (glutenvrij) havermeel
7 Medjoul dadels, ontpit
30 gr kokosolie, gesmolten
20 gr cacao
Snufje zeezout 
1 tl Ceylon kaneel
1 a 2 tl kardemom 
Optioneel: scheutje plantaardige 
melk wanneer het deeg te droog 
blijft

Voor de topping:
Vers rood fruit
40 gr pure chocolade 

https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/2019/07/22/glutenvrije-chocolade-taart-met-blauwe-bessen-en-een-vleugje-kardemom/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/2019/07/22/glutenvrije-chocolade-taart-met-blauwe-bessen-en-een-vleugje-kardemom/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://ohmypie.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/natuurlijk-natuurlijk-agar-agar-bio/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/your-organic-nature-amandelmeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.muskie.nl/winkel/peaks-havermeel/?ref=12?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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VERVOLG 6

Foto  |  Oh My Pie

...ga ondertussen aan de slag met het maken van de vulling. Maak de blauwe 
bessen fijn met een keukenmachine samen met de ahornsiroop, citroensap en 
de kokosmelk. Doe het mengsel in een pannetje en voeg de kardemom en agar 
agar toe. Breng het mengsel al roerende aan de kook. Laat het mengel zo’n 
2 minuten pruttelen totdat het mengsel dikker wordt. Laat het mengsel iets 
afkoelen en schenk het geheel over de taartbodem. Schuif de taart de koelkast 
in voor zo’n 2 uur. Top de taart af met vers rood fruit en smelt de pure 
chocolade au bain-marie. Swirl de pure chocolade met een lepel sierlijk over de 
taart zodat er een echt feest ontstaat! En wederom sluit Marike terecht af met: 
“Serveer de taart met een glimlach en geniet!”. 

Bali chai volgens zetwijze van Mevrouw Cha

https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/bali-chai/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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klik hier &
 vind mij

thee met een glimlach

https://mevrouwcha.nl/thee-bewaarblik/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
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Wouter Golsteijn verrast jou (en ook heel vaak zijn dochters van 10 en 12) 
graag met spannende smaakcombinaties van seizoensproducten om je te 
laten zien dat vegan food totaal het tegenovergestelde is van “saai en suf”. 
Want sinds hij de laatste jaren heel veel heeft mogen koken in de wondere 
wereld van evenementen en festivals is zijn enthousiasme voor de vegan 
keuken niet meer te temmen, waardoor (in 2013) de stap om als 
freelancer voor zichzelf te beginnen onvermijdelijk was. Daarvoor heeft 
Wouter de weg afgelegd van afwasser in de horeca (als 14-jarige), naar een 
start als leerling in de keuken en uiteindelijk chef-kok in zowel topzaken 
als hotels en restaurants. Van een carrière waarin hij altijd met vlees en vis 
heeft gewerkt, ziet Wouter het nu als een super leuke uitdaging om gasten 
de vegan wereld te laten ontdekken zoals hij daar zelf ook zo verliefd op is 
geworden. Dit doet hij nu in de vorm van Planta Pop-up met Linda
samen. Wat het is? Lees snel verder, dan kom je erachter. Bovendien 
ontdek je één recept van een vegan gerecht dat Wouter graag met je deelt, 
gematcht met een bijpassende thee uit ons foodpairing theepakket.

Een smaakfeestje met Wouter.
Van WACulinair.

Foto  |  Foodlovestories

https://www.instagram.com/waculinair/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theeproeverij/vegan-food-pairing/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://mevrouwcha.nl/theepakket/foodpairing?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.instagram.com/waculinair/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.instagram.com/waculinair/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan
https://www.foodlovestories.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=foodpairing_met_thee_hoe_dan


&Rode biet met chermoula en komkommerschuim
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Foto  |  Foodlovestories

Nummer 7 alweer, maar dit is wel de kers op de spreekwoordelijke taart. 
Hiermee pak je iedereen in tijdens kerst of op een doodgewone dinsdag. So, 
let’s begin! Voor de chermoula (marinade van het Midden-Oosten) doe je alles 
in de keukenmachine en mix je het tot een massa, eventueel op smaak maken 
met zout. Voor het komkommerschuim meng je alles met de staafmixer en giet 
je het in een siphon, dan beluchten met 2 patronen en een nacht laten rusten. 
Voor het gerecht mag je de gesneden bietjes een dag van tevoren marineren 
in de citrus dressing. De dag erna dresseer je het op een mooi bord (zoals deze 
hierboven van Maravillas) met de chermoula en dan de geroosterde amandelen 
er overheen. Voor de finishing touch garneer je het bord af met de kruiden en 
bloemetjes en als laatste spuit je het komkommerschuim er op. Bon Appétit!

Puerh theemelange volgens zetwijze van Mevrouw Cha

Voor het komkommerschuim:
Sap van 2 komkommers
175 ml sushi azijn
30 gr proespuma van Sosa

Voor de chermoula:
1 bos koriander
1 bos peterselie
4 tenen knoflook
2 stengels bosui
1 tl komijn, gemalen
1 tl zwarte peper
½ tl cayenne peper
½ tl gemberpoeder
2 el citroensap
Zeste van 1 citroen
±3 dl goede (Arbequina) olijfolie 

Voor het gerecht: 
500 gr rode biet gaar,
in grove stukken
100 gr citrus dressing
150 gr geroosterde amandelen,
licht geplet / gecruncht
Komkommerschuim
Diverse kruiden /bloemen,
ter garnering
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Planta Pop-up
Over Chef Wouter gesproken... Samen met Theesommelier Linda 
organiseert hij iedere laatste zaterdag van de maand (van september tot en 
met december 2019) exclusieve vegan theeproeverijen met lunch (13u) en 
diner (18u) edities. Het wordt een unieke ervaring vol overheerlijke 
smaakcombinaties. Maar liefst 5 gangen veganistische (en dus 
vegetarische) gerechten in combinatie met (h)eerlijke thee staan je op te 
wachten in de Theekamer in Stompetoren. Wil je ook 
aanschuiven? Wacht niet te lang, want de november edities zijn 
reeds uitverkocht. In december zijn er nog plekjes vrij, dus klik hier 
om één van deze laatste plekjes te kunnen bemachtigen.
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Klinken met alcoholvrije champagne? Dat kan! Speciaal voor de feestdagen 
heeft Theesommelier Linda een theepakket samengesteld met drie 
buitengewoon geschikte theesoorten voor thee met een bubbeltje! Het 
lijkt net champagne, maar dan zit er geen alcohol in. Hoe werkt dit dan? 
Dat is heel simpel. We hebben per thee een sprankelend champagne recept 
klaargezet om jouw gasten mee te verrassen tijdens sinterklaas, kerst of 
bijvoorbeeld oud op nieuw. Bovendien kan iedereen daarna weer in een 
rechte lijn naar huis lopen, fietsen of zelfs rijden (geen alcohol!). Dus heb jij 
nog een show stopper nodig dit jaar en wil je dit theepakket online 
bestellen? Of ben je wellicht gewoon op zoek naar inspiratie vanuit deze 
champagne thee recepten? Race dan naar onze website en check 
deze pagina. Wij wensen je hoe dan ook een fijn feestje! 
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Bubbelen met thee.

Klik hier voor 

jouw champagne 

theepakket!
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 vind mij
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