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Een herbruikbare, opvouwbare koffiebeker, die je na gebruik 
zo in je jaszak stopt en er ook nog eens mooi uitziet. Hij 
bestaat! De Stojo Pocket Cup is het geesteskind van drie 
werkende vaders, die de drukte van de ochtendspits kennen. 
Kinderwagen duwen, fietsen naar werk, spits in de metro: 
een grote thermosbeker met de broodnodige koffie gaat hier 
niet makkelijk mee samen, vonden ze. Het resultaat is een 
handige, opvouwbare en lekvrije koffiebeker. De siliconen 
onderdelen hebben een certificaat voor voedselveiligheid 
en door de Stojo keer op keer opnieuw te gebruiken help je 
mee de grote plasticberg te verkleinen. Leuk voor jezelf, goed 
voor het milieu. Voor bedrijven is het mogelijk om de beker al 
vanaf kleine aantallen te personaliseren met een eigen logo. 

Prijs vanaf € 12,95 
ttpconcepts.nl

Het Belgische biologische voedingsmerk Lima heeft een 
reeks gefermenteerde dranken aan haar assortiment 
toegevoegd. Fermenteren is een manier om voedsel 
te conserveren en wordt een heilzame werking toege-
schreven. Lima heeft drie verschillende smaken van de 
gefermenteerde Drinking Vinegars op de markt gebracht: 
appel, granaatappel en gember-kurkuma. De vegan dranken 
zijn honderd procent biologisch en drink je aangelengd met 
koud water (plat of bruisend), kruidenthee of in een cocktail. 
Bovendien doet de drank het ook goed in een vinaigrette of 
saus voor een salade, verse groenten of gezonde tofu.

Prijs appel € 3,29 / gember kurkuma € 4,69 
granaatappel € 4,69
limafood.com

 Mooi 
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Inmiddels is een koffi  e-abonnement bijna net zo normaal 
als een telefoonabbonnement of boodschappenservice. Ook aan 
het thee-fi rmament verschijnen steeds meer abonnementen. 
Maak kennis met drie losse thee-abonnementen.

Theesommelier Linda, beter 
bekend als Mevrouw Cha, biedt 
sinds mei haar kwalitatieve 
theeën ook aan in abonnements-
vorm. Iedere eerste vrijdag van de 
maand kun je verse thee thuis-
bezorgd krijgen. Laat je verrassen, 
ontdek nieuwe smaken en geniet 
van het gemak! 

Prijzen vanaf € 8,29 per maand 
(25 gram) of € 21,63 per maand 
(100 gram) | mevrouwcha.nl

De Rotterdamse theezaak Tea 
Village biedt met de Smaak Tea 
box elke maand vier verschillende 
theeën met beschrijvingen aan. 
Daarbij legt Tea Village je precies 
uit hoe je elke thee perfect zet. 
De box bevat vier keer 20 gram 
thee per zak. Alle abonnementen 
worden in de eerste week van de 
maand verstuurd.

Prijs vanaf €10,75 per maand 
(4x 20 gram) | teavillage.nl

Elke maand selecteert thee-
sommelier Binet Brasser drie 
bijzondere theeën voor de theebox, 
die op iedere eerste maandag 
van de maand wordt verstuurd. 
De prijzen verschillen voor een 
maand-, kwartaal-, halfjaar- of 
jaarabonnement.

Prijs vanaf € 18,75 per maand 
(3x 25 gram) | eenhoorn.eu

� ee-abonnement

MEVROUW CHA DE EENHOORN TEA VILLAGE
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