Ingrediënten declaratie
Frisse Bries

Gunpowder groene thee (30%), groene Rooibos, guldenroede, brandnetel, aroniabes, rozenbottel en kruizemunt.

Gulle Dorstlesser

Gunpowder groene thee (13%), citroengras, groene Rooibos, gember, honingkruid, natuurlijk aroma: citroenolie.

Zomers Zoet

Bai Mu Dan witte thee (35%), citroengras, vlierbloesem, appelblokjes, hibiscus, rozenblaadjes en honingkruid.

Zwoele Avond

Orange Pekoe zwarte thee (28%), kaneel, zoethout, gember, sinaasappelschil, venkelzaad, kardemom en oranjebloesem.

Vroeg Op Kr ***

Mate kruiden (45%), hibiscus, sinaasappelschil, nanamint en tijm.

Verdiende Rust Kr

Rooibos kruiden (41%), appelblokjes, gember, venkelzaad, goudsbloemblaadjes en kamillebloemetjes.

Aardbeientaart

Sencha groene thee (45%), cacaodoppen, KORO gevriesdroogde aardbeien, pepermunt en honingkruid.

Spicy Chai

Orange Pekoe zwarte thee (25%), kruidnagel, gember, kaneelstukjes en kardemom.

Kampvuur

Lapsang Souchong zwarte thee (16%), sinaasappelschil, kaneelstukjes, cacaodoppen en honingkruid.

Zoete Appelthee

Orange Pekoe zwarte thee (30%), appelblokjes, sinaasappelschil, kruidnagel, kaneelstukjes en honingkruid.

Appelpunch Kr

Kruidnagel, kaneelstukjes, piment en jeneverbes.

Appel-Munt thee **

Gunpowder (zhūchá, groene thee) 40%, appelblokjes, pepermunt, kruizemunt, agastache (dropplant) en honingkruid.
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Appelmunt Kr

Appelmunt, appelstukjes, guldenroede, zoethout en honingkruid.

Bosfruit Kr

Zwarte bessenblad, dennennaalden, citroenschil, vlierbes, aroniabes, KORO gevriesdroogde frambozen en pepermunt.

Hot Toddy Tea

Orange Pekoe zwarte thee (35%), appelblokjes, rozenbottel, sinaasappelschil, citroenschil, kaneelstukjes, gember en
natuurlijk aroma: citroenolie.

Luchtwegenthee Kr

Heemstwortel, smalle weegbree, hysop en jeneverbes.

Zeesla-duindoorn *

Gunpowder (groene thee) 50%, zeesla uit Yerseke 20%, duindoornbessen, sinaasappel en honingkruid.

Zeesla-kurkuma *

Gunpowder (groene thee)30%, zeesla uit Yerseke 20%, stukjes kurkuma en zwarte peper bolletjes.

Wakame-gember *

Gunpowder (groene thee) 50%, wakame uit Yerseke 25%, gember stukjes en kruizemunt.

Bosrand thee Kr

Wilgenroosje, guldenroede, dennennaalden, rozenbottels, vlierbessen, appelstukjes en een vleugje watermunt.

Weiland thee Kr

Honingklaver, brandnetel, duizendblad, goudsbloem en kamille.
In sommige versies zitten ook korenbloemblaadjes. Dit zie je aan de blauwe blaadjes in de melange.
Sommige (bijen)boerderijen kiezen voor de optie met korenbloem erbij.

Fruitgaard thee Kr

Aardbeienblad, gevriesdroogde aardbeien, gevriesdroogde kersenstukjes, appel, vlierbloesem, kruizemunt
en een vleugje basilicum.
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Rozentuin thee Kr

Citroenmelisse, citroenverbena, rozenbottel, citroenpulp, appelmunt en rozenblaadjes.

Cote `d Azur

Jasmijnthee (groen en op natuurlijke wijze geparfumeerd met jasmijnbloemen) 50%, sinaasappelschil, kruizemunt en
honingkruid.

Tuvunu melange Kr
Griekse bergthee, citroenschil, poleimunt en honingkruid.
(Toevoenoe = van de berg in het Grieks))

Dolce Vita

Groene thee 60%, citroengras, citroenschil, honingkruid en natuurlijk aroma van bergamot citrus.

Cottage Garden Kr

Citroenmelisse, citroenverbena, rozenbottel, citroenpulp, citroenschil, appelmunt en rozenblaadjes.

Casablanca

Groene thee 50%, kruizemunt, kurkuma, gember, kaneel, kardemom, koriander en oranjebloesem.

Cassis Royale

Bai Mu Dan (witte thee) 25%, citroenverbena, zwarte bes (cassis bes), hibiscus, lavendel en pepermunt.

Coole Cassis Kr

Citroenverbena, zwarte bes (cassis bes), vlierbes, hibiscus, lavendel, pepermunt en honingkruid.
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Legenda:
*

Het zeewier in Anne`s thee is een Nederlands product wat vers geoogst wordt in de Oosterschelde bij Yerseke.
Het wier wordt legaal en volgens de regels geoogst door Jan Kruijsse van De Zeeuwse Zeewierhandel.
Zeewier kan altijd sporen van schaal -en schelpdieren bevatten.

Anne`s thee koopt haar ingrediënten 95% biologisch. Alle andere ingrediënten zijn gecertificeerd en/of traceerbaar.
Anne`s thee koopt haar gevriesdroogde vruchten in via KORO. Lekker Europees!
**

NIET MEER VERKRIJGBAAR. ALLEEN OP AANVRAAG VAN DE WEDERVERKOPER.

Kr ***

Let op! Mate is een kruid maar bevat wel caffeïne/theïne. Meer zelfs dan thee!

Kr

Melange op basis van alleen kruiden, specerijen, vruchten of andere ingrediënten zonder caffeïne/theïne.

!

Sommige kruidenmelanges worden mét 20% thee gemelangeerd. Maar net waarvoor de wederverkoper kiest.

Weetjes:
Honingkruid is hetzelfde als steviaplant. De groene onbewerkte blaadjes van deze plant worden gebruikt in de Anne`s
thee melanges.
Deze blaadjes zijn van nature zoet en niet bitter zoals de chemisch bewerkte blaadjes in stevia poeders.
De steviaplant gebruiken we niet altijd als zoetmaker maar wel heel vaak als smaakondersteuner.
Eigenlijk net zoals je peper en zout gebruikt in de keuken om een smaak beter naar voren te laten komen.
We gebruiken vaak één van de vele soorten pepermunt in onze melanges.
(Peper)munt versterkt namelijk de smaak van bepaalde soorten fruit en kruiden.
De (peper)munt zal nooit duidelijk aanwezig zijn in de smaak van de melange tenzij in de naam van de melange
(peper)munt wordt genoemd.
Hier in de ingrediëntendeclaratie staan de ingrediënten vermeld in volgorde van de mate waarin ze voorkomen in
de melange.

