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Hoi.
2020, we zijn begonnen en we hebben er zin in! We pakken de koe 
gelijk bij de horens en starten sterk met thee. Wat bedoelen we hier 
precies mee? Nou... Een kopje thee helpt je met een healthy leefstijl. 
We willen onszelf en ook jou stimuleren tot het maken van gezonde 
beslissingen. En daar willen we niet eind van dit jaar mee beginnen. 
Nee, direct aan de slag. Daarom gaat Theesommelier Linda je alles 
vertellen wat ze weet over thee in combinatie met sporten, afvallen 
en meer. Bovendien hebben we drie perfecte recepten voor thee 
smoothies gevonden, die je ook hier kunt vinden. Doe jouw eigen 
ontdekkingen in dit e-book die je inspireren tot een leefstijl, waarmee 
je lekker in je vel zit. We weten zeker dat 2020 een topjaar wordt, 
met flinke spierballen! 
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Ben je bezig met afvallen en heb je jouw leefstijl er op aangepast, dan kan 
thee je helpen om de kilo’s kwijt te raken. Voeg thee toe aan je dagelijkse 
patroon en automatisch eet je minder, verbrand je calorieën, hydrateer je 
en slaap je goed. Klik hier en lees hoe dat precies werkt. Zo weet je, de 
volgende keer wanneer je geniet van een heerlijk theemoment, dat je ook 
nog eens lekker gezond bezig bent!

Afvallen met thee.

https://mevrouwcha.nl/afvallen-met-thee/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_thee_en_afvallen
https://mevrouwcha.nl/cold-brew-ijstheefles-to-go?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=coldbrew_ijstheefles_togo
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Het eten gaat via je mond naar binnen en wordt klein gemaakt om het 
makkelijk op te laten nemen door ons slimme lichaam. In één woord 
noemen we dit ook wel spijsvertering. Gaat het niet zo goed met je spijs-
vertering en neemt je lichaam alle belangrijke voedingsstoffen niet op, dan 
heeft dat directe gevolgen voor de gezondheid. We moeten dus goed voor 
onszelf en onze darmen zorgen! Dit doe je onder andere met kruidenthee. 
Welke thee precies, lees je hier. 

Thee voor je 
spijsvertering.

https://mevrouwcha.nl/thee-voor-je-spijsvertering/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_thee_en_spijsvertering
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Als je gaat sporten verlies je vocht en is het belangrijk om het aan te vullen, 
zodat je vochtgehalte op peil blijft. Vocht dat geen voedingswaarde bevat, 
wordt minder goed door het lichaam vastgehouden dan vocht dat 
gecombineerd wordt met aminozuren, vetten en mineralen. Water bevat 
minder voedingswaarde dan thee en blijkt dus niet de perfecte oplossing 
voor hydratatie. Simpelweg voor thee kiezen in plaats van voor water helpt 
je op de meest efficiënte manier met jouw vochtbalans. Hydratatie is één 
van de redenen waarom sporters kiezen voor thee. Waarom nog meer? 
Klik hier en find out. Vergeet ook niet ons speciale sporters theepakket te 
checken om jouw volgende workout een handje mee te helpen. 
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Waarom drinken fanatieke sporters thee?

https://mevrouwcha.nl/waarom-drinken-fanatieke-sporters-thee/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_thee_sporters
https://mevrouwcha.nl/theepakket/sporters?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=theepakket_sporters
https://mevrouwcha.nl/waarom-drinken-fanatieke-sporters-thee/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_thee_sporters


Word je moeder? Wow, wat een magische tijd. Een dikke proficiat van 
Mevrouw Cha! Er groeit een kleine in je buik en je wilt natuurlijk héél goed 
voor die mini (en dus voor jezelf) zorgen. Je let op wat je wel of niet mag 
eten, maar hoe zit het precies met het drinken van thee? Mag je tijdens 
je zwangerschap thee drinken? En zo ja, welke thee kan je ondersteunen 
in deze periode? Ook belangrijk, welke juist niet? Klik hier en lees er alles 
over. Krijg daarnaast handige tips en trucs van Theesommelier Linda, zodat 
je zonder zorgen lekker kunt genieten van jouw theemoment. Psst, wist je 
dat Mevrouw Cha ook een speciaal theepakket heeft samengesteld voor de 
zwangere dames? Bestel hier voor jezelf of als cadeau voor een ander die in 
verwachting is.  
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Thee drinken als je zwanger bent

https://mevrouwcha.nl/thee-drinken-als-je-zwanger-bent/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_zwanger
https://mevrouwcha.nl/theepakket/zwangerschap?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=pakket_zwangerschap
https://mevrouwcha.nl/thee-drinken-als-je-zwanger-bent/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_zwanger


good days start with tea
and you?
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Je hebt nodig:
2 gr sakura sencha op 200 ml water
200 ml amandelmelk (ongezoet)
1 el notenpasta
1 el lijnzaad
½ avocado
sap van ½ citroen
50 gr framboos (vries mag)

Laat je sakura sencha 15 minuten trekken op 80 graden. Vul de 
blender met de thee (incl. blaadjes) en overige benodigdheden. 
Mix alles tot een glad geheel. Schenk het in je mooiste glas uit en 
geniet van een vol romige en frisse smoothie met notige tonen 
en een fijn zuurtje. MMM!

THEE SMOOTHIE #1

Bestel hier 
jouw smoothie 
theepakket

https://mevrouwcha.nl/sakura-sencha/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=product_sakura_sencha
https://mevrouwcha.nl/theepakket/smoothie?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=theepakket_smoothie


Je hebt nodig:
2 gr matcha 
50 ml water (koud)
200 gr kokosyoghurt (ongezoet)
50 gr bramen (vries mag)
1 el geraspte kokos
4 takjes munt
sap van ½ limoen

Vul de blender met alle benodigdheden en mix het tot een glad 
geheel. En tadaa, daar is je frisse, tropische smoothie rijk aan 
umami!

THEE SMOOTHIE #2

Bestel hier 
jouw smoothie 
theepakket

https://mevrouwcha.nl/japanse-matcha-thee/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=product_matcha
https://mevrouwcha.nl/theepakket/smoothie?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=theepakket_smoothie


Je hebt nodig: 
2 gr gyokuro op 200 ml water
100 ml kokosmelk (ongezoet)
60 gr ananas (mag vries) 
1 banaan
1 tak bleekselderij
1 hand spinazie
1 cm gember (geen schil) 

Laat je gyokuro 15 minuten trekken op 80 graden. Vul de 
blender met de thee (incl. blaadjes) en overige benodigdheden. 
Mix alles tot een glad geheel. Et voilà, jouw gezonde geniet-
moment met een sappige smoothie vol groene en zoete smaak- 
tonen en een scherp randje van de gember. Smullen!

THEE SMOOTHIE #3

Bestel hier 
jouw smoothie 
theepakket

https://mevrouwcha.nl/groene-thee/gyokuro?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=product_gyokuro
https://mevrouwcha.nl/theepakket/smoothie?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=theepakket_smoothie


you 
got this
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  7 TIPS
  WAT KUN JE MET THEE DOEN?
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Bij Mevrouw Cha gebruiken we thee 
vooral om van te drinken. Lekker 
genieten van al die unieke theesmaken 
die Theesommelier Linda tijdens haar 
theereizen heeft ontdekt. Toch zijn er 
ook andere dingen die je met thee kunt 
doen!

Van wallen laten verdwijnen tot je 
gezicht reinigen en van thee als zonne-
brand tot thee als shampoo. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of je kunt het met 
thee doen. 

Lees hier alles over de veelzijdigheid van 
thee. Leer wat en hoe je thee precies 
kunt inzetten op een andere manier dan 
als drankje. 

https://mevrouwcha.nl/wat-kun-je-met-thee-doen/?utm_source=e-book&utm_medium=cta&utm_campaign=blog_watkunjemettheedoen
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  21 DAGEN
  THEE CHALLENGE
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Het Voedingscentrum geeft aan dat 
thee (zonder suiker!) je lichaam op een 
gezonde manier voorziet van vocht. De 
organisatie vertelt onder andere dat het 
drinken van thee de kans op beroertes 
en het risico op diabetes type 2 ver-
kleint. Bovendien dat het de bloeddruk 
en het cholesterol, waarmee ook het 
risico op hart- en vaatziekten, verlaagt. 
Daarom adviseert het Voedingscentrum 
om 3 koppen thee per dag te drinken.

Daar is Mevrouw Cha natuurlijk 
he-le-maal voor. Dus… Start sterk met 
thee! Dat is wat we gaan doen begin 
2020. Samen met jou willen we de 21 
dagen thee challenge aan gaan. Wat 
dat precies inhoudt en hoe je mee kunt 
doen, lees je hier. 
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