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Blend it!
Met een opvallende presentatie creëer je 

meerwaarde voor je gasten. Serveer verse 

kruidenthee bijvoorbeeld met eetbare  

bloemen en cressen.

Spicy
Ga je voor een extra 

verfrissende of kruidige 

variant? Combineer verse 

kruidenthee met gember, 

kurkuma of sereh.

Chocolademunt
De ultieme after dinner thee  

met de unieke smaak van  

chocolade én munt.

Verse kruidentheeVerrassende smaken

Verse kruidenthee is gemakkelijk in gebruik en verkrijgbaar 
in 6 verrassende smaken. Geniet van verfrissende 
Marokkaanse munt in combinatie met het lichtzoete van 
lavendel, de zomerse citroensmaak van Verveine of de 
unieke smaak van Chocolademunt. Het perfecte drankje 
voor een heerlijk moment genieten! Met de verse kruiden 
kun je veel meer dan alleen een kop thee maken. Ze zijn 
bijvoorbeeld ook erg lekker in cocktails en om mee te 
koken. 

100% Natuurlijk & gezond

Verse kruidenthee is een 100% natuurlijk product. Helemaal 
vrij van geur- en smaakstoffen. Dit drankje past bij een 
bewuste en gezonde levensstijl. 

Lokaal geteeld

De lekkerste losse theekruiden worden in het seizoen 
geteeld door De Kruidenaer in Etten-Leur. Met veel liefde 
en aandacht verzorgen zij het hele proces van zaaien tot 
oogsten. De kruiden worden op bestelling met de hand 
geoogst. Ze zijn dus altijd supervers.

Handig, thee per portie

Munt & Lavendel, Munt & Citroentijm en Verveine zijn 
gebundeld per portie. Ideaal om
snel de juiste hoeveelheid te 
serveren. De porties verse 
kruidenthee komen uit Kenia



5 redenen om verse kruidenthee op de kaart 
te zetten

Smeding Groenten en Fruit, verspartner van Sligro
De Opfaart 1, 9076 PG Sint Annaparochie
smeding.nl | info@smeding.nl | tel. 0518-409940

Artikelnummer Artikelomschrijving Inhoud beschikbaar

719052 Munt & citroenlijm bak 12 stuks jaarrond

719057 Munt & lavendel bak 12 stuks jaarrond

719073 Verveine bak 12 stuks jaarrond

719086 Chocolademunt zak 80 gram apr - nov

957477 Citroenmelisse zak 80 gram apr - nov

957663 Verveine zak 80 gram jaarrond

53493 Marokkaanse munt zak 80 gram jaarrond

547251 M arokkaanse munt kist 500 gram jaarrond

Artikelnummer Artikelomschrijving Inhoud beschikbaar

850450 Kurkuma 250 gram jaarrond

551404 Gember 150 gram jaarrond

112679 Sereh 100 gram jaarrond

716449 Cress anise blossom 4 bakjes jaarrond

716567 Cress jasmine blossom 4 bakjes jaarrond

331773 Eetbare bloemen rozen per bak jaarrond

404165 Eetbare bloemen viooltjes per bak jaarrond

225833 Eetbare bloemen 
afrikaantje

per bak jaarrond

225870 Eetbare bloemen anjer per bak jaarrond

225854 Eetbare bloemen begonia per bak jaarrond

225825 Eetbare bloemen violier  per bak jaarrond

#1   Margemaker
#2   Verrassende smaken
#3   Handig per portie gebundeld
#4   100% natuurlijk en vers
#5   Veelzijdig toepasbaar
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