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10-Sachet box
bevat 10 bio-
afbreekbare builtjes 
van maïszetmeel

Tin canister
bewaarblik met 
losse thee

Refill
navulpakket met 
losse thee

We bewijzen dat thee niet saai, ingewikkeld of een drankje voor 
oma’s is. Or Tea? is de ‘Tea of The Modern Generation’. 

Niet alleen de thee is biologisch, ook de verpakkingen zijn milieu-
vriendelijk en worden bedrukt met soja-inkt. Alle builtjes zijn 

bovendien vervaardigd uit maïszetmeel en zijn zo volledig 
biologisch afbreekbaar. 

Or Tea? maakt van thee het nieuwe bakje troost!

Tea of the 
modern generation



We zien onszelf als echte thee-
missionarissen. Het is onze plicht om u te 
laten kennismaken met de beste soorten 

thee van over de hele wereld en u te 
leren - op hedendaagse wijze - het beste 

kopje thee te zetten.

Op deze manier wordt het drinken van thee 
opnieuw hip en trendy en krijgen we zelfs 

de aandacht van niet-theedrinkers.

Met deze CreativiTea Guide willen we je 
inspireren om niet enkel te genieten van je 
klassieke kop thee, maar evengoed van een 

verfrissende ijsthee, verwarmende 
special tea en - waarom niet - zelfs thee ijs!

Let’s get this tea party started!
Santhee!

Stijn & Niels
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Instant ijsthee

Queen Berry
(2 builtjes)

TropiCoco
(1 builtje)

Honing Munt

Fruity Punch

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Laat de 3 theebuiltjes gedurende 10 minuten trekken 
in 500 ml heet water.
Voeg honing toe naar smaak.
Giet de hete thee over ijs of gebruik de Or Tea? 
Glassier.
Serveer met een goeie portie ijs. Werk af met rode 
vruchten en enkele takjes munt.

-

-

-

-
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EnerGinger
(2 builtjes)

Gember
(2 cm)

Honing Munt

Double Gin Tonic

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Laat de EnerGinger gedurende 10 minuten samen met 
enkele schijfjes verse gember in 500 ml heet water 
trekken.
Voeg honing toe naar smaak.
Giet de hete thee over ijs of gebruik de Or Tea? 
Glassier.
Serveer met een goeie portie ijs. Werk af met gember 
en enkele takjes munt.

-

-

-

-

Mount Feather
(1 builtje)

Yakult
(1/2 tot 1 flesje)

Passievrucht
(halve)

Munt

PP Island

Voor 1 groot glas (400 ml)

Laat de Mount Feather gedurende 6 minuten trekken 
in 250 ml heet water.
Giet de hete thee over ijs of gebruik de Or Tea? 
Glassier.
Voeg het vruchtvlees van de passievrucht en een (half) 
flesje Yakult toe.
Serveer met een goeie portie ijs. Werk af met een 
takje munt.

-

-

-

-

(probiotic Passion Fruit)
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Slimming Pu’er
(2 builtjes)

Gember
(1 cm)

Marmelade
(2 el)

Citroensap
(1 el)

Lady Marmalade

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Laat de Slimming Pu’er gedurende 10 minuten trekken 
in 500 ml heet water en laat afkoelen.
Breng de fijngehakte gember samen met het citroensap 
en de marmelade.  
Mix dit mengsel samen met de thee in een cocktail-
mixer en schud goed.
Zeef en serveer met een goeie portie ijs. Werk af met 
een schijfje sinaasappel. 

-

-

-

-

Tiffany’s 
Breakfast
(2 builtjes)

Braambessen
(10 stuks)

Agave siroop Munt

The Black Label

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Laat de Tiffany’s Breakfast gedurende 10 minuten 
trekken in 500 ml heet water.
Plet enkele braambessen en meng met agavesiroop 
naar smaak. Voeg dit mengel toe aan de thee en roer 
het geheel goed.
Giet de hete thee over ijs of gebruik de Or Tea? 
Glassier.
Serveer met een goeie portie ijs. Werk af met enkele 
braambessen en een takje munt.

-

-

-

-
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La Vie en Rose
(2 builtjes)

Zelfgemaakte 
granaatappelsiroop

Munt

Pink Duchess

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Granaatappelsiroop - Plet de pitten van een grote 
granaatappel en zeef het sap in een pan. Voeg een kop 
water, een halve kop suiker en wat citroensap toe. Kook 
vervolgens op een middelhoog vuur tot de suiker is 
opgelost. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen.
Laat de La Vie en Rose samen met enkele blaadjes 
munt en granaatappelsiroop gedurende 10 minuten 
trekken in 500 ml heet water.
Giet de hete thee over ijs of gebruik de Or Tea? 
Glassier.

-

-

-

Serveer met een goeie portie ijs. Werk af met enkele 
granaatappelpitten en een takje munt.

-

12



Queen Berry
(2 builtjes)

Spuitwater

Queen Berry Fizz

Voor 6 champagne glazen

Laat de Queen Berry gedurende 15 minuten trekken in 
750 ml koud spuitwater. Sluit de fles opnieuw goed af.
Serveer in een champagne glas.
Werk af met enkele rode vruchten.

-

-

-

Cold Brew mix

15



Yin Yang
(1 builtje)

Melk

Yin Yang Delight

Voor 1 groot glas (400 ml)

Laat de Yin Yang voor minimum 15 minuten trekken in 
400 ml koud water.
Serveer in groot glas met enkele ijsblokken. Voeg een 
wolkje havermout- of amandelmelk toe naar smaak.

-

-

CuBaMint
(2 builtjes)

Limoen

Cucumber Lemonade

Voor 2 grote glazen (2 x 400 ml)

Limoensiroop - Meng 1 eetlepel limoensap met 1 eetlepel suiker in 100 ml heet 
water en roer tot alle suiker is opgelost.
Laat de CuBaMint voor minimum 15 minuten trekken in 500 ml koud water.-

-

Komkommmer Munt Limoensiroop

Serveer in een met ijsblokken gevuld groot glas. Voeg limoensiroop toe naar smaak 
en werk af met enkele schijfjes limoen en komkommer.

-
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Lychee Mojité

Voor 1 groot glas (400 ml)

Laat de Lychee White Peony in 300 ml water overnacht 
trekken in de koelkast.
Plet een handvol muntblaadjes samen met een eetlepel 
suiker in een groot glas en meng goed.

-

Limoen
(halve)

-
Lychee White 

Peony
(2 builtjes)

Munt

Voeg het sap van een halve limoen toe en roer goed 
door.

-

Voeg de ijsblokken en ijsthee toe.-

18

The art 
of

gifting



Kung Flu 
Fighter

(1 builtje)

Nin Jiom 
Pei Pa Koa

Flu Soother

Voor 1 kop

Laat de Kung Flu Fighter gedurende 10 minuten 
trekken in 300 ml heet water. 
Voeg 1 tot 2 koffielepels Pei Pa Koa toe.-

-

Verwarmende 
SpecialTea
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Beeeee Calm
(1 builtje)

Whisky
(30 ml)

Calming Hot Toddy

Voor 1 kop

Laat de Beeeee Calm gedurende 10 minuten trekken in 250 ml heet water.
Breng een eetlepel honing, het sap van 1/4 citroen en de whisky samen en meng 
goed. Voeg dit toe aan de warme thee.

Honing
(1 el)

Citroen Kruidnagel

Werk af met enkele kaneelstokjes en citroenschijfjes met kruidnagel.

Hollistic Cleanser

Voor 1 kop

Laat de Detoxania samen met enkele schijfjes gember gedurende 10 minuten 
trekken in 300 ml heet water.

-

-

Detoxania
(1 builtje)

Gember
(1 cm)

Honing

Voeg honing toe naar smaak.

Kaneel

-

-

-
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ChocoChai

The Secret Life of Chai
(1 builtje)

Slagroom of
melkschuim

Chocolademelk
(150-200 ml)

Voor 1 grote kop

Laat de The Secret Life of Chai gedurende 10 minuten trekken in heet water.
-

-

Warm de chocolademelk op in een pan en voeg er de thee aan toe.
- Werk af met slagroom/melkschuim, wat cacaopoeder en een kaneelstok.

24

Inspireer en laat je 
inspireren in de 
facebookgroep
“Or Tea? - thee, 
tips & meer” 

Op zoek naar meer recepten? 

Kaneel



Tea Cocktail

The Playful Pear
(1 builtje)

Peer
(een vierde)

Pear-fection

Voor 1 groot glas (330 ml)

Laat de Playful Pear gedurende 5 minuten trekken in 100 ml heet water en zet opzij 
om af te koelen.
Snij 1/4 peer in kleine stukjes en breng met een handvol muntblaadjes in een groot 
glas. Voeg enkele ijsblokken toe.

Citroensap
(2 el)

Munt Perenstroop
(3 el)

Mix het citroensap met de perenstroop, bourdon en de versgemaakte ijsthee.

Bourbon
(30 ml)

-

-

-

Giet het mengsel in het glas en werk af met muntblaadjes en een schijfje peer.-
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African Affairs
(1 builtje)

Whisky
(30 ml)

The Sour Affair

Voor 1 groot glas (330 ml)

Laat de African Affairs gedurende 5 minuten trekken in 100 ml heet water en zet 
opzij om af te koelen.
Mix de thee, whisky, citroensap en agavesiroop met een handvol crushed ijs en giet 
in een groot glas.

Citroensap
(2 el)

Agavesiroop
(1 el)

Sinaasappel
schil

Voeg de rode wijn toe door deze voorzichtig op de achterkant van de lepel te 
gieten. Zo creëer je twee lagen.

Rode wijn
(10ml)

Werk af met een sinaasappelkrul.

-

-

-

-

Tiffany’s Breakfast
(1 builtje)

Rum
(10 ml)

Tiffany’s Secret

Voor 1 groot glas (330 ml)

Laat de Tiffany’s Breakfast gedurende 
5 minuten trekken in 100 ml heet 
water en zet opzij om af te koelen.

Breng alle ingrediënten (behalve het 
spuitwater en gedroogde sinaasappel) 
samen met ijsblokken in een shaker 
en schud goed. 

Triple Sec
(5 ml)

Frangelico likeur
(5 ml)

Marmelade
(1 el)

Giet het mengsel in een groot glas en 
voeg enkele ijsblokken toe.

Citroensap
(2 el)

Voeg het spuitwater toe en garneer 
met een gedroogde sinaasappelschijf.Agavesiroop

(2 el)
Spuitwater

(10 ml)
Gedroogde 
sinaasappel

-

-

-

-
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Monkey Pinch
(1 builtje)

Wodka
(10 ml)

Peachy Moment

Voor 1 groot glas (330 ml)

Laat de Monkey Pinch gedurende 5 
minuten trekken in 100 ml heet water 
en zet opzij om af te koelen.

Breng alle ingrediënten (behalve het 
spuitwater, de munt en perzik partjes) 
samen met ijsblokken in een shaker 
en schud goed. 

Appelsap
(10 ml)

Citroensap
(2 el)

Giet het mengsel in een groot glas en 
voeg enkele ijsblokken toe.

Perzik Schnapps
(2 el)

Voeg het spuitwater toe en garneer 
met enkele partjes perzik en munt.Munt Spuitwater

(10 ml)
Perzik

(4 partjes)

-

-

-

-

Thee Ijslolly
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EnerGinger
(3 builtjes)

EnerGinger 
Pop

Voor 8 ijsjes

Breng de EnerGinger, citroensap, fijn gesneden gember en honing samen in 600 ml 
heet water en laat 10 minuten trekken.
Verwijder de gember en EnerGinger en laat gedurende een half uur verder afkoelen.

Citroensap
(uit 1 grote citroen)

Gember
(3 cm)

Honing
(2 el)

Giet het mengsel in een ijsvorm en zet minstens 4 uur in de vriezer.
-

-

-

Peachy Oolong
Pop

Monkey Pinch
(3 builtjes)

Perzik
(1 stuk)

Voor 8 ijsjes

Perziksiroop - Snij twee perziken in fijne partjes en kook deze samen met 250 ml 
water en 200 g suiker. Verwijder de perzikschillen vervolgens uit de siroop.
Laat de Monkey Pinch gedurende 10 minuten trekken in 500 ml heet water.-

-

Voeg de perziksiroop toe aan de thee en meng goed.-

Snij een perzik in partjes en plaats deze in de ijsvorm. Vul de ijsvorm met het thee-
mengsel en zet vervolgens minstens 4 uur in de vriezer.
-
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Zelfgemaakte
perziksiroop



Sachet Box
bevat 15 met de 
hand gestikte, 

bio-afbreekbare 
builtjes.

Tin Canister & Refill
bevat losse, hoogkwalitatieve 

theebladeren, kruiden,
specerijen en fruit.

148mm 148mm

210mm

148mm

G
EN

A
5_BE_A

PR19

BIO

Blend van 4 
verschillende soorten 

biologische zwarte thee

Tiffany’s Breakfast
Zwarte thee

BIO

Biologische zwarte thee met 
korenbloem en een natuurlijk

aroma van bergamot

Duke’s Blues
Earl Grey blue flower

BIO

Hibiscus, vlierbes, zwarte 
bes, rozenbottel, blauwe bes 

en aardbei

Queen Berry
Rode vruchten infusie

Infusie van pepermunt, appel, 
komkommer, rozenbottel, 
basilicum en korenbloem

CuBaMint
Fruit-en kruideninfusie

BIO

Groene thee (Sencha), 
groene thee (Himalaya), 

peer en goudsbloem

The Playful Pear
Groene thee met fruit

Pu’er thee met goudsbloem,
korenbloem-blaadjes en kamille

Slimming Pu’er
Chinese Pu’er thee

BIO

Citroengras, gember, 
rozemarijn en 
citroenverbena

EnerGinger
Kruideninfusie

BIO

Biologische groene thee 
met zoethout, 

citroengras en ginseng

Ginseng Beauty
Groene thee met ginseng

Zwarte thee met 
rozenbottel en 
rozenblaadjes

La Vie en Rose
Zwarte thee met rozen

BIO

Biologische witte thee met 
natuurlijk aroma van lychee

Lychee White Peony
Chinese witte thee

Zwarte thee

Towering Kung Fu
Chinese zwarte thee

Groene thee met 
osmanthus bloemen

Dragon Well
with Osmanthus

Chinese groene thee

BIO

Biologische groene thee

Mount Feather
Chinese groene thee

Oolong thee met natuurlijk 
aroma van perzik

Monkey Pinch
Chinese oolong thee

CHINESE CLASSIC COLLECTION

WELLBEING

URBANPOP

BIO

Biologische Silver Needle 
witte thee

Long Life Brows
Chinese witte thee

BIO

Biologische groene thee met 
natuurlijk parfum van jasmijn

Dragon Pearl Jasmine
Chinese groene thee

Biologische blend van groene thee, appel, 
venkel, rozenbottel, kurkuma, witte 

hibiscus, lavendel, gember, jeneverbes, 
zwarte peper en rozenblaadjes

Detoxania
Groene thee met kruiden en fruit

BIO

Biologische kruideninfusie van appel, 
gember, eucalyptus, pepermunt,

salie en vlierbloesem

Kung Flu Fighter
Fruit-en kruideninfusie

BIO

Zwarte thee, geroosterde 
cichoreiwortel, geroosterde maté, 

zouthoutwortel, geroosterde 
koffiebonen en natuurlijke aroma’s van 

karamel en vanille

Yin Yang
Zwarte thee met koffiebonen

Zwarte thee, gember, steranijs, 
sinaasappel, kardemom, roze peper, 

kruidnagel en kaneel

The Secret Life of Chai
Biologische chai thee

BIOBIO

Biologische kamille met 
natuurlijk aroma van

honing en vanille

Beeeee Calm
Kamille infusie

Pepermunt, zoethout,
venkel en basilicum

Merry Peppermint
Muntinfusie

BIO

Mango, appel, kokosnoot, hibiscus, 
sinaasappel, zoethoutwortel en 

geroosterde cichoreiwortel

TropiCoco
Tropische vruchten infusie

BIO

Bij Or Tea?™ zien we onszelf als echte thee-missionarissen. Het is onze 
plicht om u te laten kennismaken met de beste soorten thee van over 
de hele wereld en u te leren-op hedendaagse methode-het beste kopje 
thee te zetten. Op deze manier wordt het drinken van thee opnieuw 
hip en trendy en krijgen we zelfs de aandacht van niet-theedrinkers.
Zo hopen we dat dit legendarische drankje weer de dagelijkse keuze 
wordt van steeds meer mensen.

Rooibos, druif, 
chocoladetruffelaroma 

en cacaokernen

African Affairs
Rooibos met cacao
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Or Tea? ™ brengt je de meest bijzondere 
thee van over de hele wereld en stelde 

deze CreativiTea-gids samen. 

Leer hoe je creatief aan de slag kan met 
thee en brouw zelf verschillende ijsthees 

en andere lekkernijen. Volg gewoon de 
instructies en meng onze kenmerkende 
melanges met de ingrediënten die we 

zorgvuldig voor je selecteerden.
Zo ben je in een handomdraai helemaal 

klaar voor het geven van een thee feestje!

De CreativiTea-gids bevat 20 recepten 
voor homemade ijsthees, 

opwarmende mixen, 
verrassende cockails 

en verfrissende thee ijsjes. 

Let’s get this tea party started!
Santhee!

Stijn & Niels

      Or Tea? Belgium       Camellia S Belgiumwww.or-tea.be


