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OUR MISSION
We want to generate a moment of joy
by offering organic delicousness
with an exquisite packaging.
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High quality products that tell stories
about people who work with great pride
to create something truely unique.
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Duurzame geluksmomentjes

Uitzonderlijke kwaliteit

Biologisch, ecologisch en met
respect voor Moeder Natuur.

Never-ending zoektocht naar het
beste op de markt.

Onderscheidend design

Een verhaal achter elk product

Hippe verpakkingen die meteen
in het oog springen.

Mensen die met een ontembare
passie werken aan een uniek product.
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TEAM CAMELLIA S

OUR MISSION

Meet The Team

We want to generate a moment of joy
by offering organic delicousness
with an exquisite packaging.
High quality products that tell stories
about people who work with great pride
to create something truely unique.

Duurzame geluksmomentjes

Uitzonderlijke kwaliteit

Biologisch, ecologisch en met
respect voor Moeder Natuur.

Never-ending zoektocht naar het
beste op de markt.

Onderscheidend design

Een verhaal achter elk product

Hippe verpakkingen die meteen
in het oog springen.

Mensen die met een ontembare
passie werken aan een uniek product.

Ellen Claerbout
Account Manager
+32 479 57 44 31
ellen@camellia-s.be

Stijn Verbrugghe
Zaakvoerder
+32 478 39 22 75
stijn@camellia-s.be

Niels Desmet
Zaakvoerder
+32 479 32 51 05
niels@camellia-s.be

Jedidja van den Akker
Customer Support
+32 468 54 83 89
jedidja@camellia-s.be

Online informatie- & bestelplatform
Op ons online bestelplatform b2b.camellia-s.be plaats je eenvoudig orders. Je vindt er een handig overzicht van
onze nieuwe producten en geldende promo’s. Dit is eveneens je go to om high res afbeeldingen, aanbevolen
verkoopprijzen, colligroottes, facturen en eerder geplaatste bestellingen terug te vinden.
Vraag vandaag nog je persoonlijke login aan!
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Fruit zonder de fuss!
5th Season brengt een heerlijk assortiment van gezonde, gevriesdroogde fruitsnacks zodat je altijd en
overal geniet van het beste fruit ter wereld. Met behulp van de nieuwste technologie wordt het fruit gevriesdroogd en vervolgens in handige to go-zakjes gevuld.
Elk zakje bevat minder dan 50 calorieën, telt als 1 van je 5 porties groenten en fruit per dag, is vegan
én glutenvrij. In tegenstelling tot andere fruitsnacks, voegt 5th Season niets toe. Dit is 100% fruit! 1 zakje 5th
Season staat gelijk aan 80g vers fruit. Meer dan 90% van de voedingsstoffen en vitamines blijven behouden.
Dit is - na vers fruit - de beste snack ooit!
Het assortiment van 5th Season bestaat uit 5 verschillende samenstellingen. Zo vindt elke volwassene én
kind die op zoek is naar een gezond alternatief, zeker zijn of haar favoriet! Ook leuk: gebruik 5th Season als
topping op yoghurt, ontbijtgranen en smoothies. Dit is het einde van bedorven fruit, oneindig lang schillen
en onhandig morsen van fruit onderweg. Dit is fruit zonder gedoe!

100% puur fruit

Geen toegevoegde suikers, (palm)olie of
andere bewaarmiddelen. Beter dan dit
wordt het niet!

Bron van vitaminen en vezels
Gevriesdroogd fruit behoudt - in tegenstelling tot gedroogd fruit - meer dan
90% van de originele voedingswaarden.

Sociaal verantwoord

Per verkocht zakje 5th Season wordt
1 cent geschonken aan ngo Farm Africa
die boeren in Oost-Afrika ondersteunt.

Minder dan 50 kcal

Elk zakje komt overeen met 1 stuk
fruit. Dit maakt 5th Season de perfecte,
gezonde snack. Ook voor kinderen het
perfecte tussendoortje.

Heerlijk krokant

In tegenstelling tot klassiek gedroogd
fruit blijft het gevriesdroogd fruit van 5th
Season altijd knapperig.
8
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BIO

NIET-BIO

Pineapple Bites (12g)

Fruit Salad Bites (11g)

Pineapple Bites (12g)

Fruit Salad Bites (11g)

Strawberry Bites (8g)

De biologische, tropische
ananassnack. Zomer, het
hele jaar door!

Knapperige appel, banaan
en aardbeischijfjes. 100%
biologisch!

Heerlijke, knapperige ananas. Geeft je meteen het gevoel dat je op een tropisch
strand ligt.

Een mix van aardbei, banaan
en appel. Alle goeie dingen
bestaan uit drie!

Volledige aardbeien. De favoriet van de jongste fans.

Mango & Raspberries Bites (14g)

Banana & Blueberries (14g)

Zoete mango met frisse, onversneden frambozen. Een
stukje hemel op aarde.

Knapperige combinatie van
schijfjes banaan met blauwe
bessen. Hét superfruit bij uitstek!

5th Season Colli
Alle 5th Season referenties zijn bestelbaar
per shelf ready box met 6 zakjes per soort.
Afmetingen zakje: 12 x 14 x 3.5 cm
Afmetingen colli: 12 x 17 x 13.5 cm
Fruit Basket
Deze 100% recycleerbare kartonnen fruitmand van
5th Season is de perfecte eye-catcher op de toonbank. De fruitmand is leeg en gratis te bestellen.
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Fun, full of flavour and future proof!
Max’s Mints zijn echte mints on a mission! Daarom doet Max de dingen net dat beetje anders. Het vegan en
biologisch merk verrast met andere smaken dan enkel pepermunt. Max’s Mints zien er anders uit dan de
meeste muntjes. Maar belangrijker nog: ze zijn anders gemaakt!
Max’s Mints bestaan uit niets anders dan de beste biologische, vegan en 100% natuurlijke ingrediënten.
Geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen dus. Ook vind je in Max’s Mints geen gekke bestanddelen
zoals kunstmatige suikers, stabilisatoren of gelatine. Puur natuur!
De mints worden door een sociale werkplaats verpakt in vrolijke, oneindig recycleerbare blikjes. Logisch, want
op deze manier is de mint niet enkel ongelooflijk lekker, maar ook goed voor onze planeet. Het assortiment
bestaat uit 6 verschillende smaken die zowel in kleine mints als XXL-versies beschikbaar zijn.

100% natuurlijk

Geen ingewikkelde E-nummers, kunstmatige suikers, stabilisatoren of gelatine.

Verrassende smaken

Het assortiment bevat niet alleen
klassieke smaken zoals pepermunt
en menthol. Verwonder je klanten met
smaken als citroen, gember en koffie!

Sociaal verantwoord

Max’s Mints wordt gevuld in een sociale
werkplaats in Nederland.

Vegan mints

In tegenstelling tot de meeste muntjes
bevat Max’s Mints geen gelatine of andere dierlijke bestanddelen.

Duurzaam

De tinnen blikjes zijn oneindig recycleerbaar. Elk stuk papier is bovendien FSC
gecertificeerd en staat zo garant voor
een verantwoord bosbeleid.
12
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MINTS

MINTS

Pocket Mints (17g)
De bestverkopende Max’s Mints in
een handig meeneemzakje dat perfect past in de broekzak. Elke verpakking is biologisch afbreekbaar en
heeft een hersluitbare zipper.

Coffee Mints (35g)

Ginger Mints (35g)

Lemon Mints (35g)

Cafeïne drempel bereikt maar
toch zin in een bakje troost?
Geen paniek! Geniet gerust
nog van deze mints met de
heerlijke smaak van koffie
met een vleugje mokka.

Muntjes met de verrassend
verfrissende smaak van
gember en limoen. Pittig
genoeg om je weer even op
te peppen.

Een friszuur muntje met pit!
Doet je meteen denken aan
een zonovergoten lentedag.

Beschikbaar in 3 smaken:
- Ginger
- Lemon
- Menthol

Pocket Mints Colli
Alle Max’s Pocket Mints referenties zijn bestelbaar
per shelf ready box met 12 zakjes per smaak.
Afmetingen zakje: 10.5 x 8.5 x 1.5 cm
Afmetingen colli: 18 x 8.5 x 10.5 cm

Liquorice Mints (35g)

Spearmint Mints (35g)

Menthol Mints (35g)

Razend verslavend tussendoortje met de typerende
smaak van drop.

Met dit fris muntje op basis
van pepermunt ben je op elk
moment klaar voor een spontane ontmoeting.

Net zo fris als pepermunt,
maar dan net dat tikje scherper. Houdt het frisse gevoel
in de mond langer vast.

Mega Mints (70g)
Wat is er leuker dan een muntje?
Een XXL-mint uiteraard!
Eén Mega Mint staat gelijk aan drie
Regular Mints. 3 keer zo groot,
3 keer zo veel plezier!

A Minty Start
Max’s Mints Colli
Alle Max’s Mints referenties zijn bestelbaar
per shelf ready box met 8 blikjes per smaak.
Afmetingen blikje: 6.5 x 6.5 x 1.5 cm
Afmetingen colli: 14 x 7 x 7 cm
14

Startersbox met 48 blikjes
(8 van elke smaak).
De perfecte display aan de
kassa.
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Beschikbaar in 2 smaken:
- Ginger
- Menthol
Mega Mints Colli
Alle Max’s Mega Mints referenties zijn bestelbaar
per shelf ready box met 6 blikjes per smaak.
Afmetingen blikje: 5.5 x 5.5 x 5.5 cm
Afmetingen colli: 13 x 11.5 x 5.5 cm
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Vergeet alles wat je dacht te weten over marshmallows!
The Mallows zijn eerlijke en unieke gourmet marshmallows. Bij de productie wordt steeds gekozen voor
de beste, natuurlijke ingrediënten zonder ooit in te boeten aan kwaliteit. Zo voelt het hart van elke Mallow als
een zoete wandeling door een oneindig vanilleveld.
Laat je verrassen door unieke smaken zoals ‘gezouten karamel’, ‘citroen’ en ‘aardbei en zwarte bes’. Sommige smaken zijn bovendien omhuld door Belgische chocolade. Het volledige assortiment bestaat uit 5
smaken, aangevuld met halfjaarlijkse limited editions.
Uniek is de consistentie van de Mallows die meer ‘chewy’ is dan wat je gewoon bent. Dit maakt dat je
heerlijk kan kauwen op de Mallows terwijl de verschillende laagjes geleidelijk worden vrijgegeven in de mond.
Een lekkernij als deze heb je nog nooit geproefd!

Mallow met een bite

The Mallows zijn meer chewy dan de
alledaagse marshmallows. De consistentie houdt het midden tussen nougat en
marshmallows.

Unieke smaaksensatie

Laat je verrassen door de heerlijke
smaken van The Mallows. Tijdens het
kauwen komt de smaak laag na laag vrij
in de mond. Dit proefde je nog nooit!

De beste ingrediënten

The Mallows is het perfecte huwelijk
tussen Belgische chocolade, Franse
karamel en Deense know-how.

100% natuurlijk

The Mallows zijn 100% natuurlijke
smaakbommetjes. Geen chemische
smaakversterkers. Only the real stuff!

Ambachtelijk

Emma Büllow - de sterke vrouw achter
The Mallows - produceert in kleine
batches om je steeds de beste kwaliteit
te garanderen.
16
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RETAIL PACKS

FLOW PACKS

The Mallows
Alle The Mallows referenties zijn
bestelbaar per stuk of per colli
van 12 (met 2% extra korting).
Afmetingen verpakking:
18 x 15 x 6 cm
Coffee Caramel
+ Salt & White Choc (90g)

Flaked Salt
+ Dark Belgian Choc (80g)

Salted Caramel
+ Belgian Milk Choc (90g)

Vanille Mallows omhuld door een
zacht laagje romige karamel, witte
chocolade en koffie. Zorgvuldig op
smaak gebracht met knapperige
vlokken zeezout. Dit is een gevaarlijke combinatie die zorgt voor een
totaal onweerstaanbare smaakbeleving.

Mallows met een hart van zoete
vanille onder een coating van
donkere, intense Belgische
chocolade. Afgewerkt met knapperige vlokken zeezout. Dit alles
verzameld in één perfecte hap.

Vanille Mallows omhuld door een
laagje Belgische melkchocolade,
zachte Franse karamel, afgewerkt
met cacaopoeder en een snuifje
zout. De smaakexplosie van deze
ingrediënten is onvergelijkbaar!

18

Sour Lemon
+ Vanilla (80g)

Strawberry
+ Blackcurrant (80g)

Mallows met een verrassende citrussmaak. Het zachte, zoete hart
van vanille wordt omhuld door een
zuur jasje van citroen. Het perfecte
evenwicht van zoet en zuur.

Mallows met een hart van vanille
omhuld door een natuurlijk poeder van aardbei en zwarte bes.
Eén beet doet je meteen wegdromen naar een prachtige zonovergoten zomerdag.
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Flow Pack (5g)
De individueel verpakte Mallows zijn perfect om je klanten te laten
kennismaken met deze treat. Voeg de proevertjes toe aan goodiebags of serveer bij de koffie.
Beschikbaar in een omdoos per 50 individueel verpakte Mallows.

The Mallows Poster (70 x 50 cm)
Kies voor extra exposure in de winkel met deze The Mallows posters. In 2 verschillende uitvoeringen beschikbaar. Voeg ze gratis toe aan je volgende bestelling.
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Tea of the Modern Generation
Or Tea? verandert het drinken van thee in een levensstijl en speelt hiermee in op de wens van de nieuwste
generatie: gezond, puur en met respect voor de planeet. Or Tea? bouwt voort op de eeuwenoude traditie
van thee drinken maar doet dit op een hippe manier. Geïnspireerd door Millenials is Or Tea? hét concept voor
de trendsetters van vandaag.
Het assortiment van Or Tea? bestaat uit meer dan 20 verschillende blends. Laat je verrassen door unieke
melanges van premium thee, kruiden- en fruitinfusies.
Or Tea? is theedrinken doordrenkt met kunst, humor, liefde, welzijn en positiviteit. Hét bewijs dat thee niet saai,
ingewikkeld of een drankje voor oma’s is. Iedereen een stap dichter brengen bij een gelukkiger leven is dan
ook het ultieme doel van dit hedendaagse theemerk. Or Tea? maakt van thee het nieuwe bakje troost.

Superieure kwaliteit

De blends van Or Tea? zijn op basis van
‘s werelds beste ingrediënten. Thee die
je lang mag laten trekken zonder dat
deze bitter wordt.

Kunstig design

De sprekende beelden op de Or Tea?verpakkingen toveren bij elk theemoment
een lach op het gezicht.

Unieke blends

Or Tea? brengt theeblends die je nog
nooit eerder proefde. Wat dacht je
bijvoorbeeld van Yin Yang? Een thee die
het midden houdt tussen koffie én thee!

Ecovriendelijk

Niet alleen de blends zijn bio. Ook de
verpakkingen zijn milieuvriendelijk. Alle
builtjes zijn bovendien van bio-afbreekbaar maïszetmeel!

Hedendaagse smaken

Het assortiment bestaat uit een mix van
klassieke en verrassende smaken. Op
zoek naar iets fruitig of kruidig? Or Tea?
heeft het allemaal!
20
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SMAAKOVERZICHT

SMAAKOVERZICHT

UrbanPop Series

Chinese Classics

Pop Art is for everyone, just like tea!

Because Chinese tea is just too good to be enjoyed only by the Chinese!

Dragon Well Osmanthus

Dragon Jasmine Green

Mount Feather

Monkey Pinch

Long Life Brows

Towering Kung Fu

Groene thee met osmanthus
bloemen

Oolong thee met aroma
van perzik

Groene thee met aroma van
jasmijn

Silver Needle witte thee

Groene thee

Lychee White Peony

Witte thee met aroma van
lychee

Zwarte thee

African Affairs

Beeeee Calm

CuBaMint

Komkommer, basilicum,
appel, pepermunt, korenbloem en rozenbottel

Zwarte earl grey thee met
blauwe korenbloem en aroma
van bergamot

Merry Peppermint

Night at the Gentlemen’s
Club

PomPomelo

Queen Berry

Zwarte thee, Lapsang, cassia,
carobe, cacaoschillen, cichorei, natuurlijke aroma’s

Zwarte thee, citroenverbena,
hibiscus, zoethout, cichorei,
zoete braambladeren en
citroenmirte

The Secret Life of Chai

Tiffany’s Breakfast

TropiCoco

Rooibos, druif, truffel en
cacaokernen

Pepermunt, zoethout, venkel
en basilicum

WellBeing Series

Kamille

Duke’s Blues

Hibiscus, druif, vlierbes,
zwarte bes, blauwe bes en
aardbei

Restore wellness, have a sip of health from earth!

The Playful Pear
Detoxania

Groene thee, appel, venkel,
rozen, kurkuma, hibiscus,
lavendel, gember en peper

EnerGinger

Citroengras, citroenverbena,
gember en rozemarijn

Ginseng Beauty

Groene thee met ginseng,
zoethout en citroengras

Kung Flu Fighter

Appel, gember, sinaasappelschil, pepermunt, salie,
eucalyptus en vlierbloesem

Groene thee uit het Himalaya
gebergte, sensha, peer en
goudsbloemblaadjes

Chai blend van zwarte thee,
gember, steranijs, kardemom
en roze peper

English Breakfast blend van 4
verschillende soorten zwarte
thee

Maté, mango, ananas,
sinaasappel, aroma’s en
zonnebloemblaadjes

GRATIS HealTea Receptenkaarten
Yin Yang
La Vie en Rose

Rozenbottelschelpen, rozenknoppen en zwarte thee

22

Twisted Pu’er
Pu’er thee
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Zwarte thee, koffiebonen,
cichoreiwortel, maté, aroma’s
van karamel en vanille

Inspireer je klanten met de 10 A6 receptenkaarten van Or Tea?. Goed voor
evenveel heerlijke, gezonde smoothies
en sapjes.

Camellia S bv | + 32 478 39 22 75 | info@camellia-s.be | www.camellia-s.be | Sluisstraat 2, 8710 Wielsbeke

23

VERPAKKINGSVORMEN

VERPAKKINGSVORMEN

Losse thee...

Of builtjes?
10-Sachet Box Colli
Alle 10-Sachet Box referenties zijn
bestelbaar per stuk of per colli van 8
(met 2% extra korting).
Afmetingen verpakking:
9.5 x 8 x 6 cm

Tin Canister

Refill
Heb je al een Tin Canister in de kast staan?
Kies dan voor het kartonnen navulpak om je
verzameling canisters opnieuw bij te vullen.
Beter voor de planeet én je portefeuille.

Tin Canister Colli

Refill Colli

Alle Tin Canister referenties zijn bestelbaar per stuk of per colli van 12 (met
2% extra korting).

Alle Refill referenties zijn bestelbaar per
stuk of per colli van 6 (met 2% extra
korting).

Afmetingen tinnen blik:
15 x 8 x 8 cm

Afmetingen navulpakket:
15 x 8 x 4.5 cm

Rainbow Tin
Dit is ongetwijfeld het mooiste bewaarblik ooit! Het tinnen theeblik in regenboogkleuren met typerende Or Tea?-illustratie is perfect om je losse thee in te
bewaren.
Het Rainbow Tin wordt leeg verkocht. Kies dus zelf welke thee je wil bewaren
in dit oogstrelende blik.

24
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10-Sachet Box
Kartonnen doos met 10 zakjes om overal van je favoriete smaak te genieten. De kwaliteit van de
Or Tea?-builtjes is identiek als deze van de losse thee. Bovendien is het zakje zelf vervaardigd
uit bio-afbreekbaar maïszetmeel. Ieder zakje is individueel verpakt in een recycleerbare folieenveloppe om de subtiele aroma’s van de thee optimaal te bewaren.
Met de Or Tea?-builtjes geniet je van de beste smaak van losse thee mét het comfort van een
zakje. Het beste van twee werelden!

ho
re
ca

Het tinnen bewaarblik van Or Tea? bevat
losse thee. Afgesloten van lucht en licht
blijven de subtiele aroma’s bewaard tot de
thee daadwerkelijk wordt gezet. Bovendien zijn de canisters een streling voor het
oog waardoor je zelfs lang na het drinken
van alle thee, nog steeds geniet van het
kleurrijke blik.

Horeca Sachet Pack
Heel wat smaken zijn ook verkrijgbaar in grootverpakking voor gebruik in horecazaken. Deze
budgetvriendelijke box bevat 100 individueel verpakte zakjes van één bepaalde smaak.
Ook perfect om een goodiebag te vullen of als
proevertje voor nieuwe Or Tea?-klanten.
Je herkent de beschikbare smaken op de volgende pagina’s aan het blauwe horeca label.
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CHINESE CLASSICS

Long Life Brows
Silver Needle witte thee

Aroma: verse jasmijnbloemen.

Aroma: de frisse en subtiele geur
van paddenstoelen

Chinese Classics

Laat je verwennen door zachte, verfrissende smaken met af en toe een
verrassende toets.
Because Chinese tea is just too good
to be enjoyed only by the Chinese.

Smaak: pure groene thee met de
zoetfrisse smaak van jasmijn.
Verhaal: de unieke combinatie van jasmijn en groene
thee brengt zelfs de meest temperamentvolle draak
tot rust. Wordt enkel geplukt in de week van midzomerdag. Strenge richtlijnen worden gevolgd om de
verfrissende bloemengeur te verzekeren tot in de mok.
Samenstelling: groene thee, jasmijnbloemen

Tin Canister (75g)

Dragon Well with Osmanthus
Groene thee met osmanthus

Refill (75g)

10-Sachet Box

ho
re
ca

Dit is waar het bij Or Tea? 8 jaar
geleden mee begon: een reeks van
klassieke theeën afkomstig van de
meest gerenomeerde theevelden uit
China.

Mount Feather
Groene thee

Towering Kung Fu
Zwarte thee

Smaak: verfrissend als een verkwikkende boswandeling op een zonnige
lentedag.

Aroma: houtig en aards.
Smaak: Een aangename bitterness
met een stuwend zoete nasmaak.

Verhaal: de veelbelovende naam is afkomstig van de
elegante theebladeren? Deze lijken immers sterk op de
wenkbrauwen van Shou Xing, de taoïstische godin van
het eeuwige leven. Silver Needle wordt aanzien al de
champagne onder de thee.

Verhaal: de ‘Kung Fu’ staat niet voor de gevechtskunst,
wel voor de vaardigheden en inspanningen die vereist
zijn om thee te verzorgen en verwerken. De Kung Fu
Meester heeft geduld, doorzettingsvermogen en innerlijke rust. Met deze kwaliteiten zet je ook het perfecte
kopje thee.

Samenstelling: witte thee

Samenstelling: zwarte thee

10-Sachet Box

Tin Canister (50g)

Lychee White Peony

Witte thee met lychee-aroma

ho
re
ca

Dragon Jasmine Green
Groene thee met jasmijnaroma

ho
re
ca

CHINESE CLASSICS

10-Sachet Box

Tin Canister (100g)

Monkey Pinch
Oolong thee met perzikaroma

Aroma: warm en moutig.

Aroma: fris en zacht.

Aroma: verse orchidee met een hint
van magnolia.

Aroma: een blijvende toets van
perzik.

Smaak: scherp, fris en knapperig.
De nasmaak koelt de zijkanten van
de tong.

Smaak: aangenaam fris met een
pittig einde. De nasmaak is blijvend
verfrissend.

Smaak: fris met een toets van
pioenen.

Smaak: breekbaar zoet met een
unieke nasmaak.

Verhaal: geprezen als dé nationale Chinese trots. De
geschiedenis van deze thee gaat terug tot de Qing
dynastie waar de keizer vaak genoot van deze Longjing
thee.

Verhaal: Mount Feather is duidelijk te onderscheiden
door rechte, samengerolde theeblaadjes. Zoals de
naam doet vermoeden wordt deze thee in de bergen
geteeld, wat z’n typische subtiele smaak geeft. Deze
erg geliefde blend wordt aanzien als één van de beste
ter wereld.

Verhaal: aanbevolen als een all-day-drink zou deze
witte thee wel eens de meest gezonde uit het Chinese gamma kunnen zijn. Boordevol antioxidanten,
polyfenolen, catechines en flavonoïden komt deze
thee steeds samen met een erg lange lijst van gezondheidsvoordelen.

Verhaal: deze Tie Guan Yin is een zeldzame oolong
thee die enkel terug te vinden is in smalle, diepe kliffen.
Volgens de legende werden aapjes getraind om deze
thee te plukken. Elke aap zou zo zijn biertje ruilen voor
deze heerlijke oolong thee!

Samenstelling: groene thee, osmanthus bloemblaadjes

Samenstelling: groene thee

Samenstelling: witte thee, lychee aroma, rozenblaadjes

Samenstelling: oolong thee, perzikaroma

Tin Canister (90g)

26

10-Sachet Box

Tin Canister (75g)

Refill (75g)

10-Sachet Box
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Tin Canister (50g)

Refill (50g)

10-Sachet Box

Tin Canister (80g)

Refill (80g)

10-Sachet Box
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WELLBEING SERIES

EnerGinger
Infusie van gember en citroengras

Aroma: verfrissend zoete geur van
ginseng.

Smaak: kruidig en zoet. Een verfrissing die start op de tong en dan
het hele lichaam verkent.

Smaak: een duidelijke zoete nasmaak die blijft hangen.

Verhaal: deze gemberinfusie is gedurfd en verfrissend. Eén kopje geeft je hetzelfde effect als spinazie
bij Popeye. De blend krikt je immuunsysteem op en
stimuleert de spijsvertering. Eens we ons goed voelen
vanbinnen, stralen we langs buiten.

Verhaal: het regelmatig drinken van deze thee helpt
met de verbranding van overtollig vet, de afname van
slechte cholesterol en het herstellen van je innerlijke
‘chi’ en immuunsysteem. Gevolg? Mensen zullen het
verschil zien door de gezonde gloed van je huid!

Samenstelling: citroengras, gember, rozemarijn en
citroenverbena

Samenstelling: groene thee, ginseng, citroengras en
zoethout

Detoxania
Detox groene thee met kurkuma

Twisted Pu’er
Gefermenteerde Pu Erh thee

ho
re
ca

Tin Canister (75g)

Refill (75g)

Kung Flu Fighter
Infusie van gember en eucalyptus

10-Sachet Box

Tin Canister (75g)

Refill (75g)

La Vie en Rose
Zwarte thee met rozen

10-Sachet Box

ho
re
ca

Restore wellness, have a sip of
health from earth.

ho
re
ca

Elk van deze blends heeft haar eigen
functie om lichaam en geest opnieuw
in balans te brengen. Dit is waar ‘a
hug in a mug’ om draait.

Ginseng Beauty
Groene thee met zoethout en ginseng

Aroma: exotisch verkwikkend, als
een wake-up call van de zon.

Wellbeing Series
Or Tea? ontwikkelde - geïnspireerd
door de traditionele Chinese geneeskunde - een thee-assortiment
dat het welzijn verhoogt.

ho
re
ca

WELLBEING SERIES

Aroma: aards, houtig en aangenaam rokerig.

Aroma: complex fruitig met een
toets van lavendel en venkel.

Aroma: het prikkelende van eucalyptus met een vleugje gember.

Aroma: de bedwelmende geur van
rozen.

Smaak: Zeer zacht, vol van kracht
zoals een oude rode wijn.

Smaak: een explosie van zoet en
scherpheid als ultiem genot van de
zintuigen.

Smaak: fluweelachtige, volle smaak
versterkt door de sinaasappelzeste.

Smaak: zwarte thee als de magische
schakel die het beste van rozen doet
bovendrijven.

Verhaal: twist ‘til you drop? Niet noodzakelijk als je
voldoende Pu Erh thee drinkt. Deze gefermenteerde
zwarte thee wordt door velen gelinkt aan een betere
spijsvertering en gewichtsverlies. Toch kunnen we een
workout met de hoepels iedereen aanraden!

Verhaal: ontdek een plek waar jij en de natuur in
perfecte harmonie samen zijn. Net als een kameleon
straalt je eeuwige schoonheid via je huid in het diepst
van de nacht. Ontdek de plek waar je hart stiekem je
hele leven al naar verlangt.

Verhaal: voorkomen is beter dan genezen. We grijpen
te snel naar medicatie. Gevolg? We worden steeds
sneller ziek. Maar vanaf nu boost Moeder Natuur je
vitaliteit en ben je beschermd tegen hatelijke virussen.
Wees een vechter en zeg de pillen vaarwel.

Samenstelling: Pu Erh thee (thee met een speciale
fermentatie)

Samenstelling: groene thee, appel, venkel, hibiscus,
kurkuma, rozen, lavendel, gember en zwarte peper

Samenstelling: appel, gember, sinaasappelzeste,
pepermunt, salie, eucalyptus en vlierbloesem

Verhaal: zoals de naam doet vermoeden is deze thee
buitengewoon doeltreffend om je humeur op te krikken. Rozenknoppen accentueren je eeuwigdurende
schoonheid. Elke verfrissende slok opent je ogen
waardoor je de liefde - en het leven op zich - apprecieert in al haar pracht.

Tin Canister (75g)
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10-Sachet Box

Tin Canister (90g)

Refill (90g)

10-Sachet Box
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Tin Canister (100g)

Refill (100g)

10-Sachet Box

Samenstelling: rozenbottelschelpen, rozenknoppen
en zwarte thee

Tin Canister (75g)

Refill (75g)

10-Sachet Box
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Beeeee Calm
Kamille infusie

Aroma: pure kamille.

Aroma: een uitbarsting van komkommer en pepermunt.

Smaak: fluwelig, zoet maar toch
zacht en subtiel.

Smaak: zachte komkommer, zoete
basilicum en knapperige munt met
een fruitige toets.

Verhaal: niets zo goed als een kamille infusie om te
ontspannen na een drukke dag. Sluit de ogen, haal
diep adem en beeld je in dat je bent omringd door een
zee van bloemen. Zelfs de zoemende bijtjes worden
kalmer door jouw innerlijke rust.

Verhaal: nee, het is geen komkommer, basilicum of
munt. Het is CuBaMint! Barstensvol nutriënten houdt
deze blend je de volledige dag gehydrateerd. Een
infusie zo gegeerd dat enkel Wilma met haar voetaangedreven cabrio de geheime voorraad hoog in de
lucht kan bereiken.

Samenstelling: kamille

Samenstelling: pepermunt, appel, komkommer,
rozenbottel, basilicum en korenbloem

De smaken zitten - net als de Pop Art
die hen inspireert - vol verrassingen.
Geniet terwijl ze één voor één
voorzichtig hun geheim prijsgeven.

Tin Canister (65g)

Refill (65g)

Merry Peppermint
Muntinfusie met zoethout

10-Sachet Box

ho
re
ca

ho
re
ca

Duke’s Blues
Earl grey blue flower

10-Sachet Box

Aroma: citrusachtig, je waant je op
een Mediterraans eiland.

Aroma: muntig en kruidig.

Smaak: een zijdezachte rooibos, extra onweerstaanbaar door de toetsen
van chocolade en vanille.

Smaak: een frisse toets van bergamot die blijft hangen.

Smaak: een slokje verse munt
met een verfrissend gevoel op de
lippen.

Verhaal: “Ik ben verliefd!” roept het meisje. “Op dit
land en haar betoverende inwoners.” De stokstaartjes
brouwen rooibos met cacaobonen. De geuren zijn zo
verleidelijk... dat ze haar wakker maken! Was het maar
een droom? Eén slokje brengt haar terug naar deze
wonderlijke plek.

Verhaal: traditionele earl grey is mondain. Maak het
leven spannender door een vleugje fun aan je routine
toe te voegen. Bergamot aroma en blauwe korenbloem brengen de magie. Zorg er zeker voor dat je
een kopje thee hebt gedronken voor je vertrekt!

Verhaal: just a spoonful of sugar helps the medicine
go down, medicine go down, medicine go down
in the most delightful way. Laat me je iets vertellen,
deze pepermuntinfusie is werkelijk supercalifragilisticexpialidocious!

Samenstelling: zwarte thee, blauwe korenbloem en
bergamot aroma

Samenstelling: pepermunt, zoethout, venkel en basilicum

Samenstelling: rooibos, druif, truffel en cacaokernen
Pop Art is for everyone, just like tea.

Tin Canister (80g)
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Refill (50g)

Aroma: als een fijne espresso met
een vleugje chocoladetruffel.

UrbanPop Series
Dit assortiment van Or Tea? bestaat
uit een handvol bekende melanges
met een leuke twist - aangevuld met
unieke signature blends.

ho
re
ca

Tin Canister (50g)

African Affairs
Rooibos met cacao

CuBaMint
Infusie van komkommer en munt

ho
re
ca

UPBANPOP SERIES

ho
re
ca

URBANPOP SERIES

Refill (80g)

10-Sachet Box
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Tin Canister (100g)

Refill (100g)

10-Sachet Box

Tin Canister (75g)

Refill (75g)

10-Sachet Box
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Tiffany’s Breakfast
English Breakfast zwarte thee

Aroma: de warme, houtige geur
doet denken aan een glas whisky.

Aroma: de verfrissende en prikkelende explosie van citrus.

Aroma: een zacht deken dat de
exotische kruidenkern omhult.

Aroma: zacht, gebalanceerd en
elegant geparfumeerd.

Smaak: een uitgesproken rokerige
smaak die hand in hand gaat met de
zachte toetsen van hazelnoot.

Smaak: de robuuste zwarte thee in
perfecte harmonie met de revitaliserende kick van citrusfruit.

Smaak: gedurfd en kruidig met verfrissende toetsen die je smaakpapillen doen zingen.

Smaak: een krachtige en volle
‘goeiemorgen’!

Verhaal: elke slok is als a night at the gentlemen’s
club: donker en verleidelijk. Ik koester er de momenten met vrienden bij het zachte kaarslicht. Zij drinken
whisky en roken sigaren. Ik nip aan mijn favoriete thee.
Samen gaan we grenzeloos diepe gesprekken aan.

Verhaal: Wonder Woman en Cupido kunnen niet op
tegen mij. Ik ben op missie om gebroken harten te lijmen. Een slok van mijn citrus elixir brengt mij in de
stratosfeer waar ik met mijn magische PomPomelo’s
de wereld bedelf met mijn grenzeloze liefde.

Verhaal: met een exotisch, pittig en zoet karakter geldt
The Secret Life of Chai als een eerbetoon aan de sterke, onafhankelijke vrouwen van India. De combinatie
van zowel bokshandschoenen als een designer handtas staat symbool voor kracht en elegantie die hand in
hand gaan.

Verhaal: het drinken van een kop English Breakfast
Tea is wereldwijd een geliefd ochtendritueel van theedrinkers. Zelfs de legendarische Audrey Hepburn
verkoos English Breakfast Tea met een wolkje melk
boven haar ooit onvervangbare koffie!

Samenstelling: zwarte thee, Lapsang Souchong, kaneel, cacao, chicorei, natuurlijk aroma van hazelnoot

Samenstelling: zwarte thee, citroenverbena, citroenmirte, zoethout, cichorei, zoete braambes, grapefruit

Samenstelling: zwarte thee, gember, kruidnagel,
steranijs, sinaasappel, kardemom en roze peper

Samenstelling: 4 verschillende soorten zwarte thee

Tin Canister (75g)

10-Sachet Box

Tin Canister (100g)

10-Sachet Box

Tin Canister (100g)

10-Sachet Box

Tin Canister (100g)

The Playful Pear
Groene thee met stukjes peer

TropiCoco
Maté met tropische vruchten

ho
re
ca

ho
re
ca

The Secret Life of Chai
Chai thee

ho
re
ca

PomPomelo
Zwarte thee met citrus

ho
re
ca

Night at the Gentlemen’s Club
Gerookte Lapsang met hazelnoot

UPBANPOP SERIES

ho
re
ca

URBANPOP SERIES

Yin Yang
Zwarte thee met koffiebonen

Refill (75g)

Queen Berry
Rode vruchten infusie

Refill (100g)

Refill (100g)

Refill (100g)

10-Sachet Box

Aroma: zoet als een verzameling
van verschillende bessen.

Aroma: een boeiend boeket met de
speelse geur van rijpe peer.

Aroma: ananas met een vleugje
kokosnoot.

Aroma: verleidelijk en romig, met
een toets van karamel.

Smaak: verleidelijk, pittig met een
fruitige toets.

Smaak: verleidelijke frisheid van
groene thee uitgebalanceerd met
sappige peer.

Smaak: net als een frisse Piña
Colada, maar dan zonder de kater
de volgende dag.

Smaak: een kick van espresso
gevolgd door een fluweelachtige
zachtheid.

Verhaal: van zodra de keizerin-weduwe de heerlijke
smaak van gedroogde vruchten ontdekte, ruilde ze
haar kostbare kroonjuwelen, inclusief de glimmende
parel, voor enkele van haar persoonlijk uitgekozen bessen. Proef en je begrijpt meteen waarom.

Verhaal: geluk bestaat enkel wanneer je dit kan delen.
We pasten deze filosofie toe bij het samenstellen van
The Playful Pear. Een uitzonderlijk paar van sensha en
groene thee uit het Himalaya gebergte. Bij dit paar voegen we stukjes speelse, pure peer toe. Da’s peer-fect!

Verhaal: exotische vruchten zijn delicieus, veel te lekker om ze enkel in een Piña Colada te verwerken. Laat
ons van deze sappige vruchten een gezond drankje
brouwen. Zowel koud als warm subliem!

Verhaal: Yin en Yang als perfecte harmonie, de combinatie van uitersten in een prachtig evenwicht. De perfecte mix van traditie en innovatie, Oost en West. Een
slokje van deze thee is als een reis naar Hong Kong
waar de ‘coffee tea’ in elk lokaal café wordt gedronken.

Samenstelling: hibiscus, druif, vlierbes, zwarte bes,
blauwe bes en aardbei

Samenstelling: Himalaya groene thee, sensha, peer
en goudsbloemblaadjes

Samenstelling: maté, mango, ananas, sinaasappel,
aroma’s en zonnebloemblaadjes

Samenstelling: zwarte thee, cichorei, maté, zoethoutwortel, koffiebonen en aroma’s

Tin Canister (100g)

Tin Canister (100g)

Tin Canister (100g)
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Refill (100g)

10-Sachet Box

Tin Canister (85g)

Refill (85g)

10-Sachet Box
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Refill (100g)

10-Sachet Box

Refill (100g)

10-Sachet Box
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COMBO BOXES

34

COMBO BOXES

It’s Caffeine Free

Favour 8

Kleine ontdekkingsbox met 3 verschillende theïnevrije blends. Ideaal om ook ‘s
avonds van een heerlijke infusie te kunnen
genieten.

Kennismakingspakket met de 8 bestverkopende biologische smaken.

Garden Tea Party

Mini CHILL Box

Box met 5 verschillende zakjes voor een
theetje bij elke leuke gelegenheid. Inclusief
boekje met 5 recepten om de thee te pimpen of deze om te toveren tot een heerlijke
ijsthee.

Box met 5 verschillende zakjes. Inclusief
boekje met 5 recepten voor het brouwen
van de perfecte ijsthee.

Camellia S bv | + 32 478 39 22 75 | info@camellia-s.be | www.camellia-s.be | Sluisstraat 2, 8710 Wielsbeke

Rainbow Box
Je ooit afgevraagd hoe de regenboog proeft?
Overheerlijk divers is het antwoord! Deze kleurrijke box is de meest uitgebreide van het assortiment en bevat maar liefst 20 verschillende
smaken!

The CHILL Box

The GLOW Box

Box gevuld met 20 builtjes - telkens 4 van
5 verschillende smaken. Perfect voor het
maken van een heerlijke, dorstlessende ijsthee.

Box gevuld met 20 builtjes - telkens 4 van
5 verschillende smaken uit het WellBeing
assortiment. Deze box is goed voor lichaam
én geest.
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COMBO BOXES

COMBO BOXES

3-in-1 Combo - Tea of Beauty

3-in-1 Combo - Tea of De-Stress

Box gevuld met 15 builtjes - telkens 5 van 3
verschillende smaken. Bevat 3 blends om te
stralen van binnen uit.

Box gevuld met 15 builtjes - telkens 5 van 3
verschillende smaken. Bevat 3 theïnevrije blends
om je innerlijke rust terug te vinden.

3-in-1 Combo - Tea of Love

3-in-1 Combo - Tea of Wellness

Box gevuld met 15 builtjes - telkens 5 van 3
verschillende smaken. Bevat 3 romantische
blends. De perfecte manier om je liefde te verklaren.

Box gevuld met 15 builtjes - telkens 5 van 3
verschillende smaken. Bevat 3 blends die je
meteen meenemen op een ontspannend dagje
wellness.

Big Red Book

Stevige, stijlvolle kartonnen schatkist gevuld
met 27 builtjes - telkens 3 van 9 verschillende
smaken.

Dit is het lekkerste boek dat je ooit zal proeven.
Bevat 45 builtjes - telkens 5 van 9 verschillende
smaken.

Tea 2 The World Mailer

Gift Boxes

Een wenskaart zoals geen ander! Deze Or Tea?
kaart bevat 10 verschillende theezakjes.

Stel op maat van je klant geschenkboxen
samen of kies voor de verkoopsklare,
samengestelde geschenkboxen.

Voeg een hartelijke wens en 2 postzegels toe en
verstuur deze wenskaart naar al je geliefden.

36

SpecialTea Treasure Box
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Dit zijn enkele voorbeelden van de
verkoopsklare geschenkboxen. Bekijk
het volledige aanbod op het B2B bestelplatform (b2b.camellia-s.be).
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Behind the Rose Garden (Scented Candle)
Exclusieve geurkaars met het aroma van wilde
roos. Gegoten met milieuvriendelijke palmwas.
Brandduur: 65 uur.
Tijdens je trektocht naar het paradijs wandel je door
deze rozentuin. Waar was je nu weer naar op zoek?
Maakt niet uit. Dit is de plaats waar je wil blijven.
TIP: Laat de kaars een eerste keer lang branden
(zeker 3 uur) zodat de bovenste laag gelijkmatig
smelt.

FLOWTEA
Dubbelwandige glazen theebeker
(350 ml) met inox schroefdeksel en
zeef. Dankzij het dubbelwandig glas
is er geen gevaar om je vingers te
verbranden terwijl de thee wel lekker
warm blijft. Inclusief stijlvolle sleeve
als extra bescherming tijdens het
transport.
Beschikbaar in 3 designs.

T’mbler
Dit is de ultieme theethermos (460 ml) van Or Tea?. Goed om je favoriete thee 6 uur warm of 12u fris te houden.
Elke thermos is vervaardigd uit roestvrij staal en bedrukt met een typerende Or Tea?-afbeelding. Inclusief inox filter
zodat ook liefhebbers van losse thee kunnen genieten van deze thee must-have.
De geïntegreerde thermometer in het deksel maakt dat deze thermos sowieso je nieuwe favorietje wordt! Volg
gemakkelijk de temperatuur van je brouwsel op. De thermos heeft geen batterijen nodig. De display heeft namelijk
een levensduur van 50.000 vertoningen. Beschikbaar in 4 designs.

Little Geisha

Jungle

Cherry Blossom

LEEZA
Kwalitatieve dubbelwandige inox
thermos (500 ml) met handige drinktuit en inox zeef. Het stevig deksel
met handvat maakt de drinkfles een
onmisbaar accessoire tijdens het
sporten, op kantoor en onderweg.
Beschikbaar in 3 designs.

Duke’s Blues
38

Tiffany’s Breakfast

Yin Yang

Lychee White Peony

Camellia S bv | + 32 478 39 22 75 | info@camellia-s.be | www.camellia-s.be | Sluisstraat 2, 8710 Wielsbeke

Bamboo

Cherry Blossom

Grunge
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

TEAEVE
Dubbelwandige porseleinen theebeker (350 ml) met deksel en inox zeef. Beschikbaar in 3 designs.

Tasting Jar
Laat je klanten de unieke Or Tea?-blends zien en
ruiken waardoor je gegarandeerd meer verkoopt.
Window Sticker

Taste Overview (A5) +
dispenser
Cherry Blossom

Little Geisha

Rainforest

Gratis overzichtsflyer met
alle Or Tea?-smaken. Presenteer in een dispenser
zodat je klanten eenvoudig
een taste overview mee
kunnen nemen.

One Touch Teapot

Met deze sticker zien je
(potentiële) klanten in een
oogopslag dat je kiest voor
kwaliteit door het serveren
of verkopen van Or Tea?.
Afmetingen: 25 x 16 cm

Hoogwaardige glazen theepot met geïntegreerde filter in het deksel. Perfect om losse thee te zetten. De thee
wordt pas gefilterd bij het uitschenken. De ronde vorm stimuleert de beweging van de theebladeren in het water.
Het schenken van losse thee was nog nooit zo gemakkelijk.
Beschikbaar in 3 formaten - voor het zetten van 1, 2 of 3 tassen thee.

Or Tea? Gift Box

Double Happiness
280 ml - 1 tas

40

450 ml - 2 tassen

620 ml - 3 tassen
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Lege XL-geschenkbox die veel ruimte biedt
voor een mix van Or Tea? producten.
Afmetingen: 26 x 20 x 10.5 cm

Lege geschenkbox voor 2 canisters,
Rainbow Box of 4 refills.
Afmetingen: 17.5 x 16 x 9 cm
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HORECA

WORKSHOP

Thee workshop

Horeca Sachet Pack
Haal het meeste uit je thee met deze budgetvriendelijke
box met 100 builtjes van één smaak.
Verkrijgbaar in 19 verschillende smaken.

Als volwaardige theesommeliers nemen we je tijdens
een workshop mee op ontdekkingsreis doorheen de
wondere wereld van de thee. We geven uitleg over de
verschillende soorten thee, waar elke thee goed voor is,
welke thee op welk ogenblik te drinken, ...
Naast het proeven en ruiken van verschillende soorten
thee & infusies, geven we ook tips om thuis het perfecte kopje thee te zetten. Als afsluiter maken we een
eigen ice tea en leren we je ook hoe je makkelijk een
theecocktail maakt.
Dit is de pefecte manier om Or Tea? voor te stellen aan je
klanten en hen aan je zaak te verbinden. Boek een workshop voor een opendeurdag, evenement, vormingsavond voor je medewerkers of activiteit met je vereniging.
De theeworkshop duurt ongeveer 1,5 uur. Wij brengen
alle materiaal zelf mee. Alle opbrengsten van verkoop na
de workshop zijn voor jou.

IJsthee

Large Plexi Display

Treasure Box (empty)

Handige display met voldoende ruimte
voor 8 x 15 zakjes. Zowel leeg als gevuld
te verkrijgen.

Laat je klant zelf kiezen met deze kartonnen
theeschatkist. Ruimte voor 9 x 3 zakjes.

Wist je dat de meeste Or Tea?-blends ook perfect geschikt zijn voor het maken van een zalig verfrissende
ijsthee? Voeg twee koffielepels (of 2 builtjes) van je
favoriete smaak toe aan een halve liter koud water
en laat overnacht trekken.
Onze favorieten voor de perfecte ijsthee: African
Affairs, EnerGinger, Merry Peppermint, TropiCoco,
Queen Berry en CuBaMint.
Mag het wat meer zijn? Check dan zeker de blog op
onze site (www.camellia-s.be). Je vindt er meer dan
30 verschillende recepten voor het maken van ijsthee,
cocktails, mocktails en zelfs thee-ijsjes!

Horeca Tafelmenu

Horeca Glass

Paper Cups

Voorgedrukt tafelmenu met de 8
best verkopende horeca smaken.

Glazen theebeker met Or Tea?logo.

Beschikbaar in 2 formaten:
60 en 250 cc.
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TIP: Voeg gratis de ‘Time fOr
Tea? - CreativiTEA Guide’ met
20 recepten toe aan je volgende bestelling en inspireer
je klanten om ook op warme
dagen aan de slag te gaan
met hun favoriete thee.
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De koffiepauze. Heruitgevonden.
Torrefactory staat voor de kop koffie zoals je deze nog nooit proefde. Met liefde gebrand in Wallonië door
Laurent, de artisanale koffiebrander - of in het Frans: le torréfacteur. De koffiebonen worden traag gebrand
wat resulteert in een assortiment van heel evenwichtige koffies.
Het Belgische merk maakt van kwalitatieve, duurzame en artisanale koffie de nieuwe norm. Koffie met
respect voor de boer en het milieu. Torrefactory werkt samen met de Efico Foundation en bevordert zo de
duurzame productie van koffiebonen wereldwijd. Een deel van de winst wordt bovendien geïnvesteerd in de
boerderij van de koffieboeren én hun gezinnen.
Het assortiment van Torrefactory bestaat uit 4 verschillende varianten. Op zoek naar een single origin koffie
of blend? Een biologische of conventionele koffie? Een sterk of gebalanceerd kopje troost? Torrefactory heeft
het allemaal!

Superieure kwaliteit

Torrefactory selecteert steeds met de
grootste zorg. Zo wordt het potentieel
van elke koffieboon tot uiting gebracht.

Belgische koffiebrander

De koffiebonen worden artisanaal gebrand door een Waalse koffiebrander torréfacteur in het Frans.

Duurzaam

Torrefactory zet zich in om enkel
duurzame koffiebonen te verdelen.
Daarenboven zijn verschillende van de
blends biologisch.

Eerlijk

Het merk werkt nauw samen met de
Efico Foundation. Zo ontvangt de boer
een eerlijk loon en middelen om verder te
investeren in zijn boerderij.

Bonen en gemalen koffie

Elk van de 4 referenties zijn beschikbaar
in zowel gemalen koffie als koffiebonen.
Voor elk wat wils!
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SINGLE ORIGIN

SIGNATURE BLEND

Espresso

What’s your size?

Dit is de belichaming van de ultieme Italiaanse espresso-ervaring,
maar ook heerlijk voor het zetten van andere koffiebereidingen.
Elke liefhebber van intense koffie laat zich verleiden door de verfijnde aciditeit en royale crema van deze Espresso. De blend wordt
gekenmerkt door subtiele aroma’s van chocolade en specerijen.

Elke referentie is beschikbaar in 3 verschillende verpakkingen. Bestelbaar per stuk of
per colli (met 2% extra korting):
- 250g gemalen koffie (12 per colli)

Bestaat uit 80% Arabica en 20% Robusta koffie.

(19 x 11 x 7.5 cm)
- 500g koffiebonen (9 per colli)

Aroma: kruidig & chocolade

(23.5 x 12.5 x 7.5 cm)

Intensiteit:

- 1kg koffiebonen (6 per colli)

Aciditeit:

(34 x 14.5 x 9 cm)

Moka

Colombia

De Moka blend is een evenwichtige koffie met ronde body en
lichte cacaobitterheid die wordt opgevangen door een zachte crema. De melange brengt 7 uitzonderlijke Arabica bonen uit Middenen Latijns-Amerika samen tot een perfect gebalanceerde blend.
De perfecte keuze voor de beginnende koffiedrinker.

De Colombia Supremo is een biologische, fair trade koffie. Goed
voor een evenwichtig kopje troost met een subtiele aciditeit. Deze
biologische koffie uit de regio Medellin (Colombia) laat mensen
zelden onverschillig.
Bestaat uit 100% Arabica koffie.

Bestaat uit 100% Arabica koffie.

Aroma: fruitig

Aroma: noten & chocolade

Intensiteit:

Intensiteit:

Aciditeit:

Aciditeit:

Costa Rica
Torrefactory koffietas
De Costa Rica is een intense, volle koffie. De aroma’s van zwarte
bessen, kersen en bosbessen geven een aanvankelijke, delicate
aciditeit die verder ontwikkelt naar een krachtige body, versterkt
door tonen van chocolade en noten. Dit is de ongeëvenaarde
bestseller van Torrefactory.
Bestaat uit 100% Arabica koffie.

Geniet van een next level koffiepauze met de mooie porseleinen
Torrefactory koffietas. Goed voor
een bakje troost van 240 ml, is dit
de perfecte mok voor liefhebbers
van een lungo of cappuccino.

Aroma: fruitig & chocolade

De mok is vaatwasbestendig.

Intensiteit:
Aciditeit:
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The fine spice emporium
Mill & Mortar heeft alles in huis om je favoriete gerechten tot nieuwe hoogtes te verheffen. Biologische kruiden
en specerijen die rechtstreeks bij onafhankelijke landbouwcoöperatieven worden aangekocht. De
boeren telen de smaakmakers met respect voor Moeder Aarde, dus zonder gebruik van artificiële meststoffen
of ongediertebestrijding.
De boeren waar Mill & Mortar mee samenwerkt, ontvangen tot 100% meer dan de gemiddelde wereldmarktprijs. Een deel van deze extra premie gaat naar opleidingen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De boeren ontvangen bovendien al een deel van de opbrengsten nog voor ze oogsten. Zo worden de
smaakmakers pas geplukt wanneer deze volledig zijn volgroeid.
Bij Mill & Mortar vind je steeds specerijen van de meest recente oogst met de fantastische kleuren en verleidelijke aroma’s als toen ze net van het veld werden gehaald. Na je eerste aankoop ben je meteen overtuigd!

Superieure kwaliteit

Dit zijn smaakmakers zoals je nog nooit
proefde. Voeg ze toe aan je favoriete
gerechten en besef dat je vanaf nu niets
anders meer wil.

Eerlijke handel

De boeren ontvangen een eerlijke prijs
nog voor ze oogsten. Zo hoeven de
specerijen niet te vroeg worden geoogst.
Goed voor de boeren én de smaak!

Clean label

De kruidenblends van Mill & Mortar
bevatten géén toevoegingen of vullers
zoals zout, bloem of suiker om de prijs te
drukken. Dit is 100% puur!

Perfecte bewaring

De zwarte blikjes schitteren niet alleen in
je keuken maar houden de aroma’s van
de specerijen ook perfect vast tot jij ze
gebruikt in gerechten.

Handmatige verwerking

De producten van Mill & Mortar worden
handmatig geoogst en gesorteerd. Zo
worden onzuiverheden in het eindproduct vermeden.
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FUSION

13110 -

Receptenkaarten

Garam Masala

(50g)

Hartige blend boordevol aroma’s die je
zuiver of in combinatie met andere
specerijen kan gebruiken in de meeste
Indische gerechten.

re
ce
pt

Geef je klanten inspiratie om meteen met de
kruidenblends aan de slag te gaan. Deze
kaarten (A6) ontvang je gratis bij elke bestelling.

13121 -

Gringo

(55g)

re
ce
pt

Speelse blend voor het op smaak
brengen van taco’s, tortilla’s en wraps.
Of gebruik als basis voor een salsa of
sladressing.

13115 -

Happy Roots

(45g)

Double Garlic

(50g)

13132 -

Deze mix van look, chili en zwarte peper
is een fantastische toevoeging voor de
dagelijkse keuken. Geef je gerecht pit en
een toets umami. Heerlijk op een steak,
bij groenten, in sauzen en op aardappelen.

13108 -

Asani Bahrat

(45g)

13123 -

re
ce
pt

Exotische blend van warme specerijen
en kruiden, geïnspireerd op de NoordAfrikaanse keuken. Fantastisch bij lam,
gevogelte en groenten.
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13127 -

Cabbage Karma

(50g)

Cake Factor

13112 -

(50g)

BEST
SELLER

Colombo Curry

(50g)

Pittige, eerder traditionele curry voor het
maken van al je favoriete curry’s. De
intens gele kleur verraadt de overvloed
aan kurkuma. De juiste keuze voor het
maken van kip curry.
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11318 -

Karl Otto

13113 -

13128 -

13101 -

Kandyan Curry

(50g)

13120 -

Mermaid’s Bite

(40g)

Rasta Pasta

(55g)

Rose Harissa

(50g)

Noord-Afrikaanse chili rub. Heerlijk als
basis voor soep en stoofpotjes. Gebruik bij gebakken of gefrituurde groenten. Voeg olie toe voor een homemade
harissa saus.

Smokey Sally

(50g)

Een krachtige, rode kruidenmix op basis
van gerookte paprika. Geeft een bijzondere, gegrilde smaak aan je gerechten.
Ideaal bij wit vlees en om marinades te
bereiden.

Tandoori

(50g)

Het oosters mystieke met een twist. Mix
deze blend met yoghurt voor een eenvoudige maar o zo lekkere vis- en vleesmarinade. Hemels bij kip.

13122 -

Deze ‘pinkje omhoog’ curry is smaakvol
en verfijnd. Dé keuze voor het bereiden
van oosterse specialiteiten. Uitmuntend
als basis van een pittige dressing of
mayonaise.

(55g)

Een pittige blend die z’n oorsprong
vindt in de Caribische keuken. Meng met
kokosmelk voor een heerlijke saus of
gebruik rechtstreeks op pasta, noedels
en rijst.

13107 -

(40g)

Ras El Hanout

Marokkaans geïnspireerde blend op basis van pittige kruiden, afgewerkt met
rozenbloemblaadjes en lavendel. Geeft
een heerlijk aroma aan lam, couscous,
stoofschotels en tajines.

13114 -

Wood Witch

(50g)

Blend op basis van verpulverde laurierbladen, roze peper, rozemarijn en kruidnagel. Perfect voor winterse gerechten
zoals wild- en vleesgebraad.

De kern van deze oogstrelende blend
bestaat uit eekhoorntjesbrood, afgewerkt
met een toets van look, peterselie en
blauwe korenbloem. Perfect bij risotto’s,
sauzen en champignonbereidingen.

Blend op basis van kaneel, steranijs en
gember die karakter geeft aan fruit in
cakes en desserts. Ook leuk als pittige
toets in zelfgemaakte marshmallows,
koekjes, brood en confituren.

(50g)

Een elegante melange ontwikkeld voor
kool- en groentegerechten. Bestaat uit
venkel, sumak, zwarte peper, citroentijm
en koriander geïnfuseerd met een extract
van sinaasappel.

Triple Lemon

Deze frisse blend op basis van citroen,
citroengras en Szechuan peper gebruik je
om pasta, (salade)dressing, geroosterde
groenten en licht vlees op smaak te brengen.

re
ce
pt

13131 -

re
ce
pt

Maak al je groenten blij met deze blend
op basis van lookpoeder, rozemarijn,
sesam en chili. Voor alle groente- en
aardappelgerechten.

re
ce
pt

(50g)

Deze blend - die bestaat uit venkel,
zoethout, steranijs en een pittige toets
chili, gerookte paprika en gember - is de
beste keuze voor het grillen van vis en
rood vlees.

De blends bevatten géén toegevoegde zouten, gluten of additieven. Dit zijn
100% pure specerijenmixen.

re
ce
pt

Flaming Dust

re
ce
pt

Afmeting tinnen blikjes:
6 x 6 x 6 cm

13111 -

re
ce
pt

Alle Mill & Mortar blikjes zijn
bestelbaar per colli van 9.

(50g)

re
ce
pt

13116 -

Mill & Mortar blikjes

Five Spice

Eén van de meest populaire specerijen
uit de traditionele Aziatische keuken. Gebruik bij magere vlees- en wokgerechten.
Ook heerlijk als basis voor een marinade
met gember en soja.

re
ce
pt

13102 -

re
ce
pt

De Fusion-serie bestaat uit 19 gebruiksklare mixen die nieuwe smaaksensaties geven aan je dagelijkse gerechten. Je vindt er zowel klassiekers als
unieke, nieuwe smaakcombinaties. Met de Fusion mixen til je gerechten in
een handomdraai naar een hoger niveau. Gebruik de Fusions om je groenten op smaak te brengen, voor stoofpotjes, in marinades, dressings, op de
barbecue,...

re
ce
pt

Fusion

re
ce
pt

FUSION

13129 -

Za’atar

(40g)

De ultieme klassieker van de MiddenOosterse keuken. Geeft flair aan de
meest eenvoudige gerechten. Heerlijk
bij salades, tomaten, eieren, hummus en
kip.

Een frisse blend op basis van munt,
citrusvruchten, venkel, koriander en drie
soorten zeewier. Geeft een leuke twist
aan vis, wit vlees en slaatjes.
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SPECERIJEN

SPECERIJEN

Specerijen

12276 -

Salted Lemon

(40g)

12239 -

(50g)

Heerlijk voor het op smaak brengen van
groenten, marinades, pastagerechten en
mayonnaise.

Gember uit Sri Lanka voor gebruik in gebak, marinades en sauzen.

Dieprode paprika met de zoete en intense smaak van de Spaanse zon.

Italian Garlic

12275 -

(70g)

Geconcentreerde citroen smaak zonder
de aciditeit van een verse citroen.

re
ce
pt

Paprika, Sweet

Zoete paprika

Gebruik deze gebruiksklare lookpoeder
in plaats van de verse variant voor een
zachtere toets.

(40g)

12240 -

(50g)

Gemalen gember

Italiaans lookpoeder

Allspice

Ginger

Zwart lookpoeder

Ingelegde citroen

12107 Piment

Chipotle Chili (45g)

12266 -

Green Fennel

Paprika, Smoked Sweet

Groene venkelzaden

12260 (50g)

Een milde smaak van anijs. Wordt vaak
in de Mediterraanse en Aziatische keuken
gebruikt.

Heerlijke, op berkenhout gerookte ‘La
Vera’, een zoete paprika uit Spanje.

12242 -

12265 -

(40g)

Jalapeño Chili

Gerookte zoete paprika

12254 -

(45g)

Paprika, Smoked Hot (50g)

Chipotle chili vlokken

Jalapeño chili vlokken

Gerookte hete paprika

De smaak van kaneel, nootmuskaat,
peper en kruidnagel in één specerij.

Mexicaanse, gerookte jalapeño peper
met fruitige en gerookte toetsen.

Populaire Mexicaanse, medium hete chili
met zoete en fruitige toetsen.

Hete Spaanse peper, gerookt boven
berkenhout.

12248 - Caraway (50g)
Karwijzaad

12150 -

ALBA kaneel

Jeneverbes

Saffraan ‘La Rosera’

Warme smaak met een lichte bitterness. Vindt steeds vaker de weg naar de
hedendaagse keuken.

Zeldzaam, fijn gesneden ALBA kaneel
van uitzonderlijke kwaliteit.

Wild geplukte jeneverbessen voor het op
smaak brengen van vlees en sauzen.

Een fantastische, exclusieve smaak.
BOB gecertificeerd.

Cardamom, Green,
Ground (30g)

12258 -

Gemalen, groene kardemom

Gebruiksklaar kardemompoeder voor
Indiase curry’s en desserts.

12104 -

Whole

Cardamom, Green,
(25g)

Volledige, groene kardemomzaden

De koningin van alle specerijen.

12267 -

Cayenne Pepper

(45g)

12106 -

Cinnamon, ALBA

(45g)

Cinnamon, Ananda’s

(45g)

12238 -

12243 -

Juniper

(35g)

12251 -

Mustard Seeds, Brown

(50g)

12105 -

Saffron “La Rosera”

Star Anise

(0,5g)

(30g)

Ananda’s kaneel

Bruine mosterdzaden

Steranijs

Volledige én gemalen kaneel afkomstig
van Ananda’s forest garden (Sri Lanka).

Pittige bruine mosterdzaden die zowel
volledig als verbrijzeld worden gebruikt.

Indrukwekkende bloemvormige specerij
met de wonderlijke smaak van anijs en
zoethout.

12102 -

Cloves

(35g)

Kruidnagel

Pittige bloemknoppen van de kruidnagelboom. Voor stoofgerechten, wild en
rode kool.

12101 -

Coriander Seeds (35g)

12244 -

Mustard Seeds, Yellow

(70g)

12268 -

Sumac Powder

(50g)

Gele mosterdzaden

Sumak poeder

Gebruik om groenten in te leggen en het
maken van mosterdsaus.

Veelzijdige specerij met een frisse citrusachtige smaak. Voor vinaigrettes en dips.

12245 -

Nigella Seeds

(50g)

12241 -

Turmeric

(50g)

Cayenne peper

Korianderzaden

Zwarte komijn

Gemalen kurkuma

Klassieke scherpe Spaanse peper.
Absolute must-have in elke keuken.

Wordt vaak gebruikt in Aziatische en
Midden-Oosterse gerechten.

Komt goed tot zijn recht bij het bakken
van brood of in vis- en groentegerechten.

Typerende oranje-gele specerij die de
smaak van andere specerijen bindt.

12270 -
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Black Garlic (70g)

12274 -

re
ce
pt

Alle basics die je in huis moet hebben om de heerlijkste
gerechten op tafel te toveren. De specerijen zijn afkomstig van forest gardens uit Sri Lanka waar ze op kleine
schaal en met respect voor de natuur worden geteeld.
Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van natuurlijke bemesting en ongediertebestrijding.

Chili Pul Biber

(45g)

12108 -

Cumin

(50g)

12103 -

Nutmeg & Mace

(45g)

Pul Biber chili vlokken

Volledige komijnzaden

Nootmuskaat en foelie

Ook gekend als Aleppo peper. Tijdens
het drogen worden de meeste zaden verwijderd, wat dit een erg milde chili maakt.

Warme smaak met een lichte bitterness.
Onmisbaar in de Aziatische en MiddenOosterse keuken.

Uitzonderlijke muskaatnoot nog in de
dop, met volledige foelie. Onmisbaar in
sauzen en stoofpotjes.
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12255 -

Vanilla, Powder

(15g)

Gemalen vanillepoeder

Vanille zoals je het nog nooit proefde! Perfect voor smoothies, desserts en chocolademelk. Ook heerlijk verrassend bij vis.
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KRUIDEN

LATTE SPICES / VANILLA

Kruiden

Latte Spices

Deze Mill & Mortar kruiden geven een zalig frisse
toets aan je dagelijkse gerechten. De meeste
zijn afkomstig uit Griekenland, waar ze met de
grootste zorg worden geteeld aan de voet van de
Olympus berg.

Met de Latte Spices geef je een pittige toets aan je
favoriete koffiebereiding: of het nu caffè latte, cappuccino of een iced coffee is. Voeg een lepel van de
kruidenblend toe aan de versgemalen koffie of klop
de kruidenblend samen met de melk op vooraleer je
deze toevoegt. Besprenkel net voor het serveren een
snuifje Latte Spice op je melkschuim voor de ultieme
instagramwaardige koffie. Niet echt fan van koffie? No
panic! De Latte Spices maken ook heerlijke brouwsels in combinatie met melk (ook lactose-vrije
versies), chocolademelk en (ijs)thee. De Latte Spices
bevatten géén suiker, melkpoeder of andere additieven. Gebruik - naar smaak - een vierde tot een
volledige koffielepel van de Latte Spice per deciliter
vloeistof.

Laat je verrassen door de 9 hoogkwalitatieve, biologische pure kruiden van Mill & Mortar.

13125 15523 -

Basil

15524 -

(15g)

Marjoram

(15g)

Groene en paarse basilicum

Marjolein

Oogstrelende mix van groene en paarse
basilicum. Voor alle hartige gerechten.

Als het ware het verlegen zusje van oregano. Smaakt evenwel iets zoeter, fijner
en subtieler. Heerlijk met tomaat.

Bay Leaves

(10g)

15518 -

Oregano

Versneden oregano

Geplukte en zorgzaam gedroogde volledige laurierbladeren.

Eén van de meest veelzijdige kruiden.
Niet toevallig de vaakst gebruikte smaakmaker in de Franse keuken.

15520 -

Estragon

15522 -

(15g)

Rosemary

Grof versneden dragon

Gebruik bij gevogelte en vis. Wat zou een
bearnaisesaus zijn zonder dragon?

Gaat hand in hand met lam, kip en
aardappelen.

Herbes de Provence

(25g)

15516 -

Thyme

(25g)

Provençale kruidenmix

Tijm

Uitermate geschikt voor de Mediterraanse keuken. Gebruik bij pizza, salade en
brood.

Klassieker die bij een waaier aan vlees,
vis en groenten wordt gebruikt.

15519 -

Voor een koffie met een extra verwarmende twist. Probeer zeker ook eens met
melk of chocolademelk.

De perfecte blend voor het maken van
Golden Milk. De unieke smaak van kurkuma gebalanceerd door kaneel en gember.

Lemon Thyme

(18g)

Frisse smaak van citroen met een milde
toets van tijm. Perfect bij vis en salades.
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Liquorice Latte

(50g)

Verwarmende blend op basis van de typerende smaak van zoethout met toetsen
van steranijs, gember, kaneel en piment.

BEST
SELLER

Spice Box - Latte Spices

(150g)

Mooie geschenkbox met de 3 verschillende Latte Spices. Het perfecte geschenk voor de koffiedrinker die zoekt
naar dat tikkeltje extra.

Vanille
Goed nieuws op het vlak van vanille. De oogst
van 2022 is één van de meest kwalitatieve die we
ooit hebben gezien! De vanilline hoeveelheden in
elk vanillestokje zijn uitermate hoog waardoor je
veel vanillesmaak kan extraheren uit elk stokje.

12223 -

Citroentijm

(50g)

(30g)

Versneden rozemarijn

15517 -

Turmeric Latte

Kaneel Latte

Zoethout Latte

(16g)

Laurier bladeren

13124 -

(50g)

Kurkuma Latte

13126 15509 -

Cinnamon Latte

Superior Vanille Pod

(3g)

12255 -

Vanilla, Powder

(15g)

Gemalen vanillepoeder

Vanille zoals je het nog nooit proefde! Perfect voor smoothies, desserts en chocolademelk. Ook heerlijk verrassend bij vis.

12210 -

Extra Select Vanilla Pod

(10g)

1 vanillestokje

3 vanillestokjes

1 vanillestokje van een sublieme kwaliteit. Geeft een onvergelijkbare smaak en
aroma aan je gerechten.

3 vanillestokje van een sublieme kwaliteit. Geeft een onvergelijkbare smaak en
aroma aan je gerechten.
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PEPER & ZOUT

PEPER & ZOUT

Peper & Zout
19904 -

Geen keuken zonder de absolute basics: peper en zout. De
pepers van Mill & Mortar zijn perfect om alle dage-lijkse gerechten op smaak te brengen. Gebruik een pepermolen om de
peperbolletjes à la minute te verpulveren voor de beste smaak.

19907 -

19906 (50g)

11111 -

Malabar Green Pepper

Milde, groene peper

Pittige zwarte peper uit Sri Lanka. De
peperkorrels worden gedroogd in de zon
en vervolgens zorgvuldig gereinigd.

Meteen na de oogst worden de peperbolletjes gevriesdroogd zodat hun
structuur en aroma wordt gefixeerd. Dé
perfecte keuze voor een pepersaus.

11113 -

Black Sre Ambel (50g)

Smoked White Pepper

Gerookte witte peper

Een zwarte peper uit Cambodja met een
florale hint die doet denken aan eucalyptus. Heerlijk bij gevogelte en vlees.

Bij het malen komt een intens peperaroma vrij met een zachte, rokerige ondertoon. Heerlijk bij vis en groenten.

Kampot Red Pepper

(50)

12257 -

White Pepper

Witte peper

Uitzonderlijke, hand-geplukte rode peperbolletjes die worden gedroogd in de zon.
Heeft een opvallend zoet aroma.

Intense witte peper uit Sri Lanka. De subtiele, aardse smaak maakt deze onmisbaar in o.a. de Aziatische keuken.

‘Valse’ pepers
Curepipe Pink Pepper

(25g)

12273 -

Szechuan Pepper

Szechuan peper

Een zachte peper met florale toets voor
dressings en het op smaak brengen van
groenten, vis, kazen en desserts.

Unieke smaakmaker uit Nepal met typerende tinteling op de tong. Perfect bij
sauzen, gefermenteerde groenten en kip.

Sumatra Long Pepper

(40g)

Lange peper

Sumatra Long Pepper is een subliem samenspel van het pittig aroma van peper
met zoete toetsen van kaneel, kardemom
en gember.
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(30g)

Roze peper

11112 -
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Red Wine Salt

19903 -

(80g)

Rose Salt

(70g)

Zout doordrenkt met rode wijn, getint met
rozemarijn. Rozen en lavendel brengen
een florale toets terwijl de zoete chili wat
pit geeft.

Seaweed Salt

(55g)

Zoutvlokken met een blend van zeekraal,
nori en rode dulse. Smaakt naar de zee
met een kruidige toets. Gebruik bij sushi,
warme vis en brood.

Smoked Salt

(80g)

Zoutvlokken die enkele weken in een
afgesloten ruimte op smaak worden gebracht door het verbranden van oude eik.
Heerlijk in de vegetarische keuken.

19909 -

Porcini Salt

(80g)

Eekhoorntjesbrood geeft het zout een
heerlijk aards en houtig aroma. Heerlijk bij
pasta, soep en gerechten met eieren.

19902 -

Pyramid Salt

(70g)

Grote zoutvlokken in piramidevorm.
Gebruik als afwerking of verpulver met de
hand in kleine stukjes.

Salt of Hearts
(50g)

Kampot rode peper

11109 -

19919 -

(50g)

Medium hete zwarte peper

11110 -

(70g)

Zout doordrenkt met een elegante rode
wijn uit het Catalaanse district Priorat.
Perfect bij geroosterd vlees.

(25g)

Klassieke zwarte peper

11104 -

Citrus Salt

Zoutvlokken doordrenkt met citrusolie en
verder op smaak gebracht met takjes
citroentijm. Gebruik bij groenten en vis.

Echte pepers
Black Pepper

19908 -

(80g)

Dit zout met actieve kool creëert een
mooi contrast met lichte ingrediënten zoals vis, groenten en eieren.

De zoutvlokken worden met de hand gewonnen uit ondergrondse meren in Alicante (Spanje) waar de traditie terug gaat
tot de middeleeuwen. Gebruik de knapperige zoutvlokken als
ultieme afwerking van je gerechten.

12259 -

Black Salt

Zout, wie houdt er niet van? Onderzoek heeft echter
uitgewezen dat de meesten onder ons te veel zout
gebruiken. In deze wetenschap vindt Salt of Hearts
z’n oorsprong. Een natuurlijke smaakversterker met
slechts 15% zout. Minder zout, meer smaak!
Voor deze blend werkt Mill & Mortar samen met de
Deense chef en voedingsconsulent Rasmus Bredal
die op basis van neuro-gastronomische principes zowel de maag als de hersenen tevreden stelt. Door de
andere basissmaken – zuur, zoet, bitter, umami en
‘pikant’ – te versterken en perfect uit te balanceren,
hoeft maar weinig zout te worden toegevoegd om
een gerecht op smaak te brengen.
Gebruik deze blend in plaats van regulier zout om
vlees, vis, groenten en eieren af te werken. Voelt aan
zoals gewoon zout, zowel tussen de vingertoppen als
op de tong.
Salt of Hearts werd onder meer op Horeca Expo en
Tavola gelauwerd als meest innovatieve product.

19918 -

Salt of Hearts

(60g)

100% natuurlijke blend op basis van
sumak, geroosterd sesamzaad, koriander, gedroogde paddenstoel, suiker,
peper en slechts 15% zout.
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AMANDELEN

DUKKAH

Amandelen
Mill & Mortar biedt de beste biologische guare amandelen van Europese oorsprong (Spanje en Portugal). De
amandelen zijn heel vol van smaak en bevatten nog alle natuurlijke oliën.
Geniet van de amandelen bij het aperitief of voeg ze toe aan een salade voor een aangename crunch. Ook leuk
als afwerking van je ontbijt of verleidelijke desserts.

Dukkah
Dukkah is als een volmaakt huwelijk tussen specerijen en amandelen, de 2 specialiteiten van Mill & Mortar.
De mix vindt zijn oorsprong bij de woestijnnomaden uit Egypte. Dukkah is pittig, zoet, zout en knapperig en bestaat uit noten, zaden, specerijen en kruiden afgewerkt met een snuifje zout en suiker.

16701 -

Amandelen en hazelnoten met gezouten
karamel.

Amandelen met zeezout.

16706 - Almonds
(100g)

16704 - Almonds - Truffle & Sea
Salt (100g)

Salt

- Honey & Sea

(100g)

Amandelen met honing en zeezout.

Amandelen met zomertruffel en zeezout.

16702 - Almonds - Rosemary &
Sea Salt (100g)

16709 -

Amandelen met rozemarijn & zeezout.
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Almonds - Sea Salt

16708 - Almonds & Hazelnuts Salt Caramel (100g)

Salt

Smoked Almonds - Sea

(100g)

Amandelen met zeezout, gerookt op
eikenhout.
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Volgens de traditie wordt brood - verse sneden, broodstengels of geroosterd brood - ondergedompeld in dukkah
olie en vervolgens gedipt in de dukkah kruidenmix. In de versie van Mill & Mortar wordt deze verheven tot een
hedendaagse tapa. Plaats verschillende kleine kommetjes met dukkah olie, groene dukkah en rode dukkah op
tafel zodat iedereen ervan kan genieten. Voorzie naast brood ook groenten om te dippen. Wortel, komkommer,
asperges, radijzen en krielaardappelen passen perfect. Zo wordt deze gebruiksklare tapa de favoriet van jong en
oud.
Daarnaast verdient deze kruidige amandelblend ook een plek in de keuken. Gebruik de mix voor het bekomen
van een knapperig korstje op ovengegaarde vis of als heerlijke topping van een salade.

14412 -

Green Dukkah

(70g)

14410 -

Dukkah Oil

(100ml)

Groene dukkah

Dukkah olie

Mix op basis van gemalen amandelen,
venkel en zwart sesamzaad.

Olie uit geroosterd sesamzaad.

14411 -

Red Dukkah

(70g)

Dukkah inspiratie kaart

Rode dukkah

Mix op basis van gemalen amandelen,
zoete en gerookte paprika, komijn,
koriander en wit sesamzaad.

Gratis inspiratiekaarten (A6) bij elke
bestelling.

Camellia S bv | + 32 478 39 22 75 | info@camellia-s.be | www.camellia-s.be | Sluisstraat 2, 8710 Wielsbeke

59

GIN & TONIC

CAKE STUFF

Botanicals
Geen gin tonic zonder botanicals. Er passen heel wat van de klassieke Mill & Mortar specerijen in een G & T. Denk
maar aan steranijs, kardemom, jeneverbes, roze peper, kruidnagel en kaneel. Daarnaast brengt Mill & Mortar ook
een speciale reeks unieke smaakmakers om je favoriete aperitief te pimpen. Inclusief mooie geschenksets
om cadeau te doen aan de gastheer/-vrouw.

Cake Stuff
Kleine extra’s om desserts en andere bereidingen mee af te werken. Want geef toe: alles is beter met een goeie
portie bling bling, toch?
Gebruik de Cake Stuff voor het decoreren van ijs, cupcakes, taart, macarons, pralines, ...
13182 Hibiscus

Hibiscus

30041 -

(10g)

Geeft een zure toets en elegant roze
kleur aan je G&T. Past zowel bij droge
gins als gins met citrustoetsen.

13181 -

Rosebuds

(10g)

Voegt een florale hint toe. Gaat goed
samen bij gins met bloemige en fruitige
aroma’s.

13183 -

Sea Buckthorn

Flower Power

- Vol. II

Gift box met hibiscus, duindoornbes en
rozenknoppen.

(15g)

Duindoornbes

Wordt omwille van de zure toetsen
ook ‘lemon of the North’ genoemd.
Combineert uitstekend met jeneverbes.
60

- Vol. I

Gift box met jevenerbes, steranijs en
roze peper.

30042 -

Rozenknoppen

A Touch of Spice
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13148 -

Bronze Dust

(10g)

Bronzen glanspoeder geeft je desserts
een ultramoderne look.

13154 -

Pink Dust

Raspberry Dust

(45g)

Het natuurlijk, gevriesdroogd poeder van
framboos geeft kleur en een zoete, intense smaak aan je desserts.

Chocolate Pearls Dark (45g)

Elegante, knapperige chocoladeparels
met een kern van biscuit onder een laagje
van donkere chocolade.

13156 -

(10g)

Roze glanspoeder voor een fris extraatje
op je gebak en taarten.

13139 -

13155 -

Chocolate Pearls Ruby (45g)

Knapperige chocoladeparels met een
kern van biscuit overgoten door ruby
chocolade. Vrij van kleurstoffen.

13163 -

Orange Peel (30g)

Ruikt en smaakt even levendig als de
verse sinaasappel. Uiteraard heerlijk in
combinatie met chocolade. Must-try:
gebruik voor frisse dressing of in een
cocktail.
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SPICE BOX

GIFT BOX

Spice Box

Gift Box

Dit zijn geschenken waar elke keukenprins(es) een vreugdekreet bij slaakt. De verkoopsklare cadeauboxen van
Mill & Mortar bestaan uit een stijlvolle geschenkbox met magnetisch deksel, gevuld met telkens 3 of 6 blikjes.
De stijlvolle hoes maakt dat de box zowel schittert op de boekenplank als het keukenaanrecht.

Stel zelf het perfecte geschenk samen met de referenties die je verkoopt in de winkel. Zo maak je geschenken
voor elk budget.

Finishing Salts

Grill Champions

Gift Box 6 tins

Gift Box 3 tins

Trio van kleurrijke zouten voor het afwerken van
vlees, vis, groenten en eieren.

De bestverkopende BBQ-blends voor vlees, vis
en groenten in één box.

Lege geschenkbox geschikt voor 6 blikjes.

Lege geschenkbox met extra inlay. Geschikt
voor 3 blikjes.

Hotter Than Hot

Latte Spices

Spice Chest 6 tins

Spice Chest 12 tins

Pittig trio van de meest geliefde Mill & Mortar
chilipepers. Heet, heter, heetst!

3 kruidige smaakmakers voor een extra verwarmende thee, koffie of (chocolade)melk.

Luxe kruidenkist in hout (leeg) voor 6 blikjes.

Luxe kruidenkist in hout (leeg) voor 12 blikjes.

Spice Chest 24 tins

Recipe Display for 1 card

Luxe kruidenkist in hout (leeg) voor 24 blikjes.

Plexi houder voor de A6 receptenkaarten.
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Bestsellers

Middle-Eastern

De 6 bestverkopende Mill & Mortar kruidenblends voor het op smaak brengen van pasta,
vlees, vis, groenten, risotto en curry.

Zes onmisbare smaakmakers om meteen aan
de slag te gaan in de hippe Midden-Oosterse
keuken. Haal je innerlijke Ottolenghi maar boven!
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WORKSHOP

Kruiden workshop ‘Spice Up Your Life’
In dit kruidig avontuur leer je hoe je kwalitatieve kruiden en specerijen herkent, welk effect ze hebben op je gezondheid en waar ze vandaan komen. Je leert daarnaast hoe de juiste kruiding je gerecht naar een hoger
niveau tilt. Uiteraard wordt er heel wat geproefd en geroken, zowel van de pure kruiden en specerijen, maar ook
van verwerkte blends in proevertjes.
In het tweede deel van de workshop ga je zelf aan de slag. Met enkele gouden tips en onze hulp neem je een
vijzel in de hand om een eigen kruidenblend samen te stellen. Maak je iets fris voor een salade of een pittige
mix om mee te grillen? Dat kies je helemaal zelf. Na afloop van de workshop neem je de kruidenblend mee naar
huis zodat je nog lang kan nagenieten van de gezellige avond.
Dit is de pefecte manier om Mill & Mortar aan je klanten voor te stellen en deze zo aan je zaak te verbinden.
Boek een workshop voor een opendeurdag, evenement, vormingsavond voor je medewerkers of activiteit met je
vereniging.

B ELGIA N B RA NDS

De ‘Spice Up Your Life’ kruidenworkshop duurt ongeveer 1,5 uur. Wij brengen al het materiaal zelf mee. Alle opbrengsten van verkoop na de workshop zijn voor jou.

Mill & Mortar Mini Catalogus
De A5 mini catalogus van Mill & Mortar telt 32 pagina’s en toont het volledig assortiment. Hier
vinden je klanten alle informatie over Mill & Mortar, de kruidenblends en tips over het gebruik
van de specerijen. Voeg de Mini Catalogus gratis toe bij je volgende bestelling.
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Dé kraakverse, genereuze granola
I Just Love Breakfast is een kleinschalige, ambachtelijke granolabakkerij die kwaliteit hoog in het vaandel
draagt. De granola wordt lang gebakken op een lage temperatuur. Zo blijft de natuurlijke smaak van de
verschillende ingrediënten perfect bewaard in elke portie kraakvers ontbijtgeluk.
De recepten van I Just Love Breakfast bevatten steeds minder dan 50% haver maar des te meer overheerlijke extra’s als noten, zaden en gedroogd fruit! Ook bevatten ze geen geraffineerde suikers. In plaats
daarvan worden alternatieven als esdoornsiroop en geconcentreerd appelsap gebruikt.

100% puur natuur

Meet the founder
Nathalie Vanderick

Granolabakster in hart en nieren
“Ik heb al veel leuke en boeiende dingen mogen doen in mijn
professioneel leven. Als architect had ik echter te maken met
slopende, langdradige bouwprocessen. Ik was op zoek naar
iets wat ik zélf vast kon nemen, van begin tot eind, naar een
positief pluk-de-dag-project.
Wist ik meteen dat ik granolabakkerster zou worden? Nee,
daar zijn jaren over gegaan. Ik wist wel dat ik “iets anders”
wou doen. Liefst met mijn handen. Jarenlang gingen de meest
uiteenlopende scenario’s door mijn hoofd, van meubelmaker
tot het openen van een boekenwinkel met ontbijtbar. En al die
tijd bakte ik al piekerend granola.
Ik ontdekte granola een dikke twintig jaar geleden in New York
waar ik op een markt een zakje kocht van een lokale granolabakster. Dat viel zo in de smaak dat ik meteen een lading
insloeg voor thuis. Omdat ik de granola in Europa niet kon
bestellen, ging ik zelf aan de slag. In 2016 zette ik uiteindelijk
zélf de stap om ambachtelijke granola te maken en verkopen.
Ons doel is om elke dag granola te maken die je hetzelfde
gelukzalige gevoel geeft als een croissant die net uit de oven
komt. Zo kom je ’s ochtends op gang met heerlijk langzame,
voedzame energie. Een eigen productie uitbouwen in België
was een bewuste keuze. We zijn graag een open en transparant bedrijf, waarbij je weet hoe en door wie je zakje granola
wordt gemaakt.”
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Geen geraffineerde suikers of andere
bewaarmiddelen. Enkel het beste dat
Moeder Natuur te bieden heeft.

“ Ons doel:

elke dag
granola
maken die
hetzelfde
gelukzalige
gevoel geeft
als een
croissant die
net uit de
oven komt!
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Vers gebakken

De dagelijks versgebakken granola
wordt meteen na het afkoelen verpakt en
klaargezet om uit te sturen.

Meer dan 50% noten & fruit!
Minder haver, meer smaak. I Just Love
Breakfast verrast op deze manier elke
fijnproever van haar sublieme kwaliteit.

Duurzaam

Alle verpakkingsvormen zijn gemakkelijk
te scheiden en recycleren. Goed voor jou
én de planeet!

Vegan en glutenvrije granola

Elke mix is 100% vegan. Op zoek naar
een glutenvrij alternatief zonder toegevoegde suikers? Dan is de Virgin Pecan
Granola jouw perfecte keuze!
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GRANOLA

GRANOLA

100% Cocoa
De pure smaak van chocolade

Pecan Almond
De absolute all-time favorite!

Dit is allesbehalve het zoveelste
chocoladeontbijt! Dit is een mix van
zuivere cacaobonen met noten en
haver. Al het goede van chocolade,
maar dan zonder de extra suikers!
De diepe, donkere smaak wekt je
boven je dagelijkse kom yoghurt of
melk.

Perfect uitgebalanceerde ontbijtmix
die barst van de noten. De granola
is subtiel gekruid en lichtjes gezoet
met agave- en ahornsiroop. De zijdezachte amandelschilfers en knapperige pecannoten maken het af.

Samenstelling: havervlokken, zonnebloempitten, kokosschilfers, cacao, cacaoboter, agavesiroop, esdoornsiroop, zeezout

Samenstelling: havervlokken, pompoenpitten, zonnebloempitten, pecannoten,
kokosschilfers, amandelschilfers, olijfolie,
agavesiroop, esdoornsiroop, specerijen,
zeezout

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

250g

700g

Rose Berry
Fris en vrolijk

Cashew Banana
De knapperigste van allemaal

De fruitige blauwe bessen en frambozen geven een frisse smaak aan
de krokante granola. De delicate
rozenblaadjes brengen een elegante,
florale toets. Bij het mengen kleuren
de bessen je yoghurt tot een rozepaarse lekkernij. Instant geluksmomentje!

Op zoek naar een granola met extra bite? Dan wordt #7 jouw nieuwe
favoriet! Volledige cashewnoten en
knapperige bananenchips geven de
mix nog meer beet. De granola is
licht gezoet met appeldiksap voor
een frisse, fruitige toets.

Samenstelling: havervlokken, zonnebloempitten, kokosschilfers, cashewnoten,
esdoorn- en agavesiroop, rode bietensap,
quinoa, olijfolie, framboos, blauwe bessen,
rozenblaadjes, specerijen, zeezout

Samenstelling: havervlokken,

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

250g
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700g

pompoenpitten, zonnebloempitten, cashewnoten,
kokosschilfers, bananenchips, esdoornsiroop, olijfolie, appeldiksap, specerijen, zeezout

250g

700g
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GRANOLA

GRANOLA

Mango Strawberry
Zomers en fruitig

Virgin Pecan
Unsweetened & gluten-free

Dit is zomer in je bord, het ganse jaar
door! De kleurrijke stukken aardbei
en mango geven deze licht knapperige granola een frisse, zomerse
smaak. Een donkere, winsterse dag?
De #8 sleept je er ongetwijfeld door!

Gebaseerd op onze bestseller #5
Pecan Almond, maar zonder zoetmiddelen of granen. Geschaafde
tijgernoten brengen een volle, zoete
smaak waardoor #V nog steeds
geldt als het perfecte ontbijt. Deze
glutenvrije granola is ook heerlijk als
topping op een slaatje!

Samenstelling: havervlokken, pompoenpitten, zonnebloempitten, olijfolie, esdoornsiroop, kokosschilfers, mango, quinoa,
aardbei, lijnzaad, specerijen, zeezout

Samenstelling: pompoenpitten, zonnebloempitten,
pecannoten,
kokosschilfers, amandelschilfers, tijgernoten, olijfolie,
specerijen, zeezout

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

250g

700g

Cocoa Coffee
Koffie in je kop en mok

Cranberry Cherry
Santa’s favorite granola

Is er iets beter dan wakker te worden met granola en een kop koffie?
Jaaaa! Granola mét koffie. Én chocolade. De smaak van chocolade en
het hemelse aroma van koffie zorgen
voor een zalig begin van de dag.

Ho ho ho! Deze veenbessen, kersen
en hartverwarmende kruiden loodsen je met gemak door de kille winter. Dit is elke ochtend vol energie
aftellen naar de warmste dag van het
jaar: Kerstmis.

Samenstelling: havervlokken, zonnebloempitten, kokosschilfers, cacao, cacaoboter, agavesiroop, esdoornsiroop, koffie,
zeezout

Samenstelling: havervlokken,

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

250g
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pompoenpitten, zonnebloempitten, kokosschilfers, esdoornsiroop, kersen, veenbessen,
olijfolie, specerijen, zeezout

250g
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Future-proof snacken
KRIKET is hét merk van de toekomst: duurzaam, bio en edgy. De lijn van het Brusselse duo bestaat uit gezond lekkers op basis van krekel(poeder): granola, energierepen en krekelbites. KRIKET wil de drempel om
krekels te eten verlagen. Het is namelijk de perfecte, duurzame en ecologische bron van eiwitten.
De insectenrevolutie staat op de deur te kloppen. Laat je ‘m ook binnen in je winkel? Met KRIKET zit je alvast
goed! Voor de energierepen en granola wordt gebruik gemaakt van krekelpoeder waardoor de initiële
drempel voor de consument laag ligt. Mag het iets gedurfder? Probeer dan zeker de krekelbites op basis van
volledige krekels!

Duurzaam

Meet the founders
Michiel & Anneleen Van Meervelde
Kriketeers van het eerste uur

“In de zomer van 2016 bezocht ik, Michiel, toen nog landbouwen voedingsjournalist, een krekelboerderij in hartje Brussel. De
boerderij was opgezet door 3 jonge en avontuurlijke ingenieurs,
die mij alles vertelden over de duurzame superkrachten die
krekels bezitten, en hoe ongelooflijk voedzaam ze zijn. Maar
waarom wist niemand dat krekels zo geweldig zijn?
Samen met mijn zus Anneleen beslisten we dit idee tot leven
te brengen. Er werd veel nagedacht, gepraat en gebakken in
de keuken: hoe zou de perfecte krekelsnack eruit zien? We bedachten een recept voor een graanreep op basis van krekels en
zetten een crowdfundingcampagne op om de hele wereld
te vertellen over de geboorte van KRIKET, de eerste Belgische krekelreep.

“ Waarom

weet
niemand
dat krekels
zo geweldig
zijn?

”

‘Waarom krekels?’ kan je jezelf afvragen. ‘Waarom niet?’ lijkt
een betere vraag. Het zou zonde zijn om deze overvloed aan
natuurlijke antioxidanten, eiwitten, vezels, vitamine B12,
ijzer en zink te moeten missen. Van krekels is bewezen dat ze
dubbel zoveel eiwitten bevatten als rundvlees, terwijl ze daarnaast ook 7 keer meer vitamine B12 bevatten dan zalm, zonder
alle microplastics die in onze oceanen ronddrijven natuurlijk. En
met hun zachte, nootachtige smaak zijn ze ook gewoon heel
erg lekker!
Onze onweerstaanbare repen zijn gemaakt met biologische noten, granen, zaden én krekels! Ongewoon? Misschien. Heerlijk? Vast en zeker! Met hun subtiele, nootachtige smaak laten
deze lekkere, kleine helden jouw smaakpapillen een vreugdesprongetje maken op elk moment van de dag! Our kind of different is the goood kind of different.”
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Goed voor de planeet en haar klimaat.
De klimaatafdruk van krekels is te
vergelijken met die van planten!

Gezond

Krekels zitten boordevol vitamine B12,
ijzer en calcium. De proteïnen voeden de
spieren en geven een vol gevoel.

Edgy

KRIKET spreekt de niche aan van de
jonge, bewuste consument die op zoek
is naar spannende producten.

Future-proof

De toekomst is aan insecten! Er wordt
verwacht dat de consumptie van krekels
de komende jaren sterk toeneemt. Mis
het niet!

De nieuwe standaard

KRIKET legt met haar repen en granola
de lat hoog binnen het assortiment van
producten met krekelmeel.
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BARS

GRANOLA
The Original Granola (300g)
Een rechtdoorzee begin van je dag met knapperige hazelnoten en een vleugje
kaneel. Eenvoudig maar zo geweldig!
Samenstelling: havervlokken, ahornsiroop, hazelnoten, agavesiroop, zonnebloemolie,
krekelpoeder (5%), pompoenpitten, quinoa, zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad, kaneel,
nootmuskaat, zout

The Chocolate Chirp Granola (300g)
Een tikkeltje zoet en toch gezond, jouw ontbijt smaakte nog nooit zooo goed.
Hemelse chocoladedruppels en een subtiel snuifje zout: deze Chocolate Chirp
is exact wat je nodig hebt.
Samenstelling: havervlokken, zonnebloemolie, chocoladedruppels, ahornsiroop, agavesiroop, krekelpoeder (5%), cacaopoeder, quinoa, pompoenpitten, zonnebloempitten, lijnzaad,
kokospoeder, chiazaad, zout

The Original Bar (35g)
The Original is jouw ultieme snack. Heerlijke hazelnoten. Knapperige pompoenpitten. Gezond genieten. Bring it on! Verwen jezelf enkel met wat
goed voor je is. Je vindt het allemaal in dit reepje.
Samenstelling: hazelnoten, agavesiroop, pompoenpitten, havervlokken, quinoa, rijstsiroop, sesamzaad, boekweit, krekelpoeder (5%), hennepzaad, lijnzaad

The Double Date Granola (300g)
Een combinatie van zachte dadels en knapperige pecannoten? Dat betekent
dubbel zoveel plezier! Afgewerkt met milde speculaaskruiden om je smaakpapillen te overdonderen en je lichaam te verwonderen.
Samenstelling: havervlokken, dadels, ahornsiroop, zonnebloemolie, pecannoten, agavesiroop, krekelpoeder (5%), quinoa, zonnebloempitten, lijnzaad, speculaaskruiden, zout

The Chocolate Chirp Bar (35g)
Aan alle zoetekauwen: dit is wat je lichaam én ziel gelukkig maakt. De pure
chocolade in de reep is niet alleen goed om je honger te stillen, maar is
ook een echte stemmingsbooster. Only happy vibes!
Samenstelling: pistachenoten, havervlokken, agavesiroop, hennepzaad, quinoa,
rijstsiroop, hazelnoten, krekelpoeder (5%), chocoladedruppels, zonnebloemzaad, chiazaad, lijnzaad, boekweit

The Double Date Bar (35g)
Houden we niet allemaal van een heerlijke Double Date? Het contrast
tussen de zoete dadels en het snuifje zout in combinatie met knapperige
pecannoten... Fan-tas-tisch! Deze blaast je van je sokken met z’n punch
en kwieke smaak.
Samenstelling: pecannoten, agavesiroop, havervlokken, dadels, hennepzaad, quinoa, rijstsiroop, krekelpoeder (5%), boekweit, lijnzaad, zout
74
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CRUNCHY KRIKETS

DISPLAY

Table Display
Overzichtelijke display om in het winkelrek of aan de
kassa te plaatsen. De Table Display biedt plaats aan
12 stuks KRIKET granola en 45 KRIKET bars, 15 van
elke 3 smaken.

Chili & Lime Krikets (15g)

Mexicaanse streetfood als snack voor onderweg. De frisse, krokante
krekels met pit zijn echte smaakbommetjes in de mond. Fantastisch als
topping op zelfgemaakte taco’s of andere heerlijke gerechtjes.
Samenstelling: krekels (Acheta domesticus) 90%, kruidenmix 10%: dextrose (maïs),
zout, suiker, weipoeder, aroma’s, jalapeño hete peper, aardappelvezels, hete pepers, paprika, melkeiwit, zuurteregelaar, ui, specerijen, natuurlijke limoen smaakstof

Honey & Mustard Krikets (15g)
Zelfs Winnie de Poeh is te verleiden met deze onweerstaanbare mix van
zoete honing en mosterd. De perfecte keuze voor zoetebekjes onderweg.
Subliem als topping van je favoriete salade of bij de aperitief.
Samenstelling: krekels (Acheta domesticus) 90%, kruidenmix 10%: dextrose (maïs),
zout, maltodextrine (maïs, aardappelen), aroma’s, zuurteregelaars, ui, knoflook, honing,
azijn, mosterdzaden, specerijen

Floor Display
Stevige winkeldisplay die het volledige assortiment van
KRIKET bevat. Biedt plaats aan 30 bars van elke smaak,
18 stuks KRIKET granola en 30 Crunchy Krikets.

Sour Cream & Onion Krikets (15g)
Ovengeroosterde krekels met Sour cream & Onion-smaak die je smaakpapillen doen ontploffen. Heerlijk hartig en toch anders dan alles wat je
eerder probeerde. Met 9g proteïnen per portie is dit de perfecte eiwitrijke
snack voor onderweg.
Samenstelling: krekels (Acheta domesticus) 90%, kruidenmix 10%: zout, dextrose
(maïs), weipoeder, aroma’s, ui, lactose, melkeiwit, knoflook, zuurteregelaars, specerijen
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Vylmer, la Provence dans ton verre
Vylmer staat voor ambachtelijke aperitieven gemaakt in de Provence. Vylmer à l’Orange is geïnspireerd op het
artisanale recept uit de jaren ‘50 van Madame Volmer. Het is een 100% natuurlijke aperitief op basis van
rosé wijn uit de Luberon, een destilaat van zoete en bittere sinaasappelen, rietsuiker en specerijen.
In 2022 lanceerde Annelies - met succes - Vylmer Spritz die het midden houdt tussen Pastis en Spritz. Ze
werd met haar tweede geesteskind beloond door de Tavola jury met een 2de nominatie in de categorie ‘Retail’.
Tot slot biedt Annelies vanaf nu ook het perfecte alcoholvrije aperitief: Vylmer Mistral! Kortom: een Vylmer
voor elke hip aperitiefmoment.

100% natuurlijk

Meet the founder
Annelies Lefere

Amoureuse de la Provence du premier coup
“Tijdens mijn jeugd ging ik samen met mijn ouders elk
jaar op vakantie naar de Provence. Madame Volmer,
een wat oudere en eenzame weduwe, was de buurvrouw van het huisje waar we steevast naartoe gingen.
Mijn ouders gingen vaak aperitieven bij haar en waren
telkens zo onder de indruk van het zelfgestookte drankje
dat ze bij haar voorgeschoteld kregen. Op een bepaalde
dag vroeg én kreeg mijn vader het recept van dat zelfgestookte aperitiefje.
Het recept werd nog 10 jaar lang gemaakt bij ons thuis.
Eén keer per jaar werden vrienden en familie uitgenodigd
om te komen proeven. En wat niet ter plaatse werd opgedronken, ging in lege wijnflessen en nam iedereen
mee naar huis. Na tien jaar is die traditie echter verloren
gegaan en raakte het recept in vergetelheid... Bijna
30 jaar lang! Tot ik het idee had om het aperitief nieuw
leven in te blazen. Vylmer - een verwijzing naar Madame
Volmer - was geboren!

“ Vylmer

is de ultieme
mix van het
zalige
zomergevoel,
een laagje
vintage en
een goeie
portie
gezelligheid.

Met het originele recept ging ik terug naar de Provence,
op zoek naar een distilleerderij die het met mij wou produceren. Ik vond vrijwel meteen de artisanale destilleerderij in de Luberon die tot op vandaag de kleine
batches van alle Vylmer aperitieven stookt.
Vylmer bundelt de liefde voor de Provence, het vakantiegevoel en het heerlijk moment van aperitieven.”
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Vylmer is een op en top natuurlijk
product.
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”

Puur of gemengd

Vylmer Spritz en Vylmer à l’Orange zijn
zowel puur als in combinatie met tonic of
schuimwijn heerlijk.

Vintage...

Het originele recept van de Vylmer aperitief dateert al van de jaren ‘50 en heeft
een hoog ‘vintage’ gehalte.

... én hedendaags

Vylmer is tegelijk super hip en
spreekt een breed publiek aan. De
Mistral speelt in op de steeds groeiende
vraag naar alcoholvrije aperitieven.

Origineel

De aperitieven van Vylmer zijn een
categorie op zich. Unieke en innovatieve
recepten die alle ingrediënten in huis hebben voor een goed feestje.
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ALCOHOLIC DRINKS

0,0% DRINKS

Vylmer à l’Orange

Vylmer Mistral 0,0% (3x 20cl)

De aperitief waarmee het Vylmer-verhaal begon. Een bitterzoet
drankje met een verfijnde, fruitige toets. Vylmer à l’Orange is gebaseerd op een recept uit de jaren ‘50 van Madame Volmer.
Een authentieke aperitief uit de Provence op basis van rosé wijn
met een distillaat van bittere en zoete sinaasappelen. Vylmer à
l’Orange is de perfecte manier om het weekend in te stappen.

Vylmer Mistral is als de verfrissende Mistralwind op een hete
Provençaalse avond. Deze alcoholvrije aperitief brengt de fruitige
aroma’s van sinaasappel, rode bessen en frisse appel samen
in je glas. Vylmer Mistral is een zoete premium aperitief met een
zachte bitter van sinaasappelschil en frisse hint van citrus. De
bubbels en zachtroze kleur brengen je meteen in de stemming.
De premium 0,0% drink is volledig vrij van bewaarmiddelen en
wordt deels gezoet met stevia. Hierdoor telt 1 serving slechts half
zoveel calorieën als een glas wijn!

Drink Vylmer à l’Orange puur
met ijs. Of mix met tonic en werk af
met een schijfje sinaasappel.

Drink Vylmer Mistral puur met enkele ijsblokken en werk af met
munt, limoen en/of rode vruchten.
Alcoholpercentage: 0,0% Vol.

Alcoholpercentage: 14,9% Vol.
75cl

10cl

Place de l’apéro

Vylmer Spritz

Metalen uithangbord (40
x 30cm) geschikt voor
binnen én buiten. Waar
is dat feestje? Hier is dat
feestje!

De nieuwste innovatie van Vylmer is er één om duimen en vingers bij af
te likken! Vylmer Spritz is dé perfecte, zomerse aperitief! Denk aan een
mix van het moderne concept van Aperol Spritz met de authenticiteit
van de Provençaalse Pastis.
Vylmer Spritz is een likeur met een bitterzoete smaak en een zachte hint
van citrus. De kruidige en florale aperitief bevat ook lichte toetsen van
anijs. De felgele kleur brengt je meteen in zomerse sferen!
Tijdens afgelopen Tavola beurs ontving de Vylmer Spritz de tweede
nominatie in de categorie ‘Retail’. De jury onderschreef het innovatief
karakter van de Provençaalse aperitief en de prachtig uitgebalanceerde
smaak.

Le soleil dans ton verre!

Drink Vylmer Spritz met cava en werk af met
een schijfje sinaasappel.

Vylmer Viltjes

Alcoholpercentage: 14,9% Vol.
75cl
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10cl

Forex uithangbord (30 x
60cm) geschikt voor binnen én buiten.

Breng de volledige Vylmer beleving aan
tafel met de stevige kartonnen apéro viltjes.
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Een slim tussendoortje voor jong en oud
LilaLou is de haverkoek die alle ‘checkboxes’ afvinkt: 100% natuurlijk, biologisch, vezelrijk, suikerarm, vegan, lactosevrij, palmolievrij en in België geproduceerd! De LilaLou koekjes bevatten meer dan 60% vezelrijke granen (haver, spelt, kamut) en leveren hierbij meervoudige koolhydraten, voedingsvezels, vitamines en
mineralen. Zij vormen de ideale basis voor een verantwoord en gezond tussendoortje!
De LilaLou koeken bevatten slechts 12 tot 17% suiker. Dit is de helft minder suiker in vergelijking met de
gangbare koekjes op de markt! Bovendien is deze afkomstig van rietsuiker, een veel beter alternatief dan z’n
geraffineerde tegenhanger!

100% natuurlijk

Meet the founder
Evelien Coppens

(Kinder)hartenveroveraar sinds 2019
“Als mama van 2 was ik reeds lange tijd op zoek naar
verantwoord gezonde en lekkere koeken om mee te
geven naar school. Want je wil als ouder uiteraard het
beste voor je kinderen. Je wil met een gerust geweten
schooldoosjes vullen waarvan je weet dat ze waardevolle voedingsstoffen bevatten. Lekkers waarmee ze
energie kunnen bijtanken en die geen snelle suikerpieken veroorzaken. Hoe moeilijk het is om deze snacks
vandaag in de winkelrekken te vinden, kan ik beamen...
Vanuit de zoektocht naar nutritioneel betere & gezonde koekjes voor mijn kinderen ontwikkelde ik in
samenspraak met de UGent, een kinderarts en
een productontwikkelaar deze dan maar gewoon
zelf. Want wat ik in de winkels vond voldeed écht niet
aan mijn eisen! En gezien zoveel kinderen dol zijn op
koekjes en deze dagelijks verorberen, ging ik op zoek
naar nutritioneel verantwoorde keuzes. Zo werd mijn
derde kindje geboren: LilaLou!

LilaLou koeken bevatten enkel op en top
natuurlijke ingrediënten. Geen bewaarmiddelen of andere gekke E-nummers.

“ Ik vond de

gezonde
(kinder)
koeken die ik
zocht niet in
de winkel...
Dus maak ik
deze nu zelf!

LilaLou is geen ‘dieetkoekje’, maar wel een nutritionele
koek met een goede balans van koolhydraten, eiwitten
en vetten en zo min mogelijk suikers. Kortom: een verstandig tussendoortje!”

”

In de klas & onderweg

De Maxi Packs zijn perfect om de brooddoos te vullen. Snel gezond snacken op
weg naar de sportles? Dan kies je voor
de handige to go zakjes.

50% minder suiker

Elk koekje bevat minder dan 1 gram
suiker en doet het zo een pak beter dan
andere koeken in het winkelrek.

Lactosevrij en vegan

Het volledige assortiment van LilaLou
is ook geschikt voor mensen met een
lactose-intolerantie.

Echt lekker!

De LilaLou koeken worden door jong
én oud onderschreven door hun lekkere
smaak en goeie bite.
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COOKIES

COOKIES

Maxi Pack (130g)

Haver & Granen

Haver & Chocolade

Deze oerklassieker van LilaLou vervat al het goede
van haver en granen in 1 koekje. Het evenwichtig
tussendoortje heeft alles in huis om je een verse
portie energie te geven en dat met 50% minder
suiker! De kaneel en speculaaskruiden geven dit
koekje een zachte warme toets.

Het leven is altijd nog dat tikkeltje beter met chocolade. Deze bestseller kan niet ontbreken in de
(boeken)tas van elke chocolatelover! Bij het bijten
in de koek, komen de kleine stukjes pure chocolade vrij in de mond. Yummy, yummy, I’ve got a
healthy cookie in my tummy.

Samenstelling: granen 61% (haver, speltmeel, kamut-

Samenstelling: granen 60% (haver, tarwebloem, gerste-

meel, speltgriesmeel), zonnebloemolie, cacaoboter, rietsuiker,
maismaltstroop, acacia vezels, erwteneiwit, melasse, rijsmiddel (natriumbicarbonaat), kaneel, speculaaskruiden, wijnsteen, zeezout

meel), zonnebloemolie, cacaoboter, pure chocoladedrops
(10%), rietsuiker, maismaltstroop, acacia vezels, erwteneiwit,
melasse, rijsmiddel (natriumbicarbonaat), cacaopoeder, wijnsteen, zeezout

To Go Pack (33g)

Maxi Pack (130g)

To Go Pack (33g)

Display To Go Packs
Kleurrijke winkeldisplay die plaats biedt aan 24
To Go Packs. Dit zijn de perfecte kassakoopjes.

Haver & Kokos
“Een gezonde koek? Dat kan toch niet lekker zijn?”
Dan proefde je duidelijk nog nooit de LilaLou Haver & Kokos! Dit tussendoortje met een tropische
toets is alles wat je nodig hebt om de middagdip
om te zetten in een goeie portie energie.

Samenstelling:

granen 53% (haver, speltbloem,
speltgriesmeel), zonnebloemolie, cacaoboter, rietsuiker, kokos 8%, maismaltstroop, acacia vezels, erwteneiwit, kokosmeel, rijsmiddel (natriumbicarbonaat), wijnsteen, zeezout,
citroenolie, zonnebloemlecithine

Display Maxi Packs

Maxi Pack (130g)
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To Go Pack (33g)
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Prachtige winkeldisplay die plaats biedt aan 30
Maxi Packs, 10 van elke 3 smaken.
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Handbaked aardappelchips met een uitzonderlijke smaak
Waltson chips worden op ambachtelijke wijze gebakken zoals de eerste chips in de jaren ‘50, geoptimaliseerd door de hedendaagse technieken. Na een strenge selectie worden de chipsaardappelen gesneden
en in kleine hoeveelheden gebakken in hoogkwalitatieve zonnebloemolie. De ervaren meesterbakker laat
de chips op een authentieke manier langzaam garen. Dit resulteert in knapperige chips met een duidelijke
aardappelsmaak.
Na het bakken worden de chips verder op smaak gebracht met pure kruiden, specerijen en zout. Waltson
chips bevatten géén artificiële smaak- of kleurstoffen of andere gekke E-nummers. Zo kan je steeds met
een gerust geweten lekker cheaten.

100% natuurlijk

Meet the founder
Joost Debeuckelaere
4de generatie aardappelkenner

“In 1905 stichtten mijn bedovergrootouders als
jonge landbouwers een eigen boerderij in Staden,
West-Vlaanderen. De stevige zandleemgrond is er ideaal voor de teelt van vroege aardappelen. Dit betekent
meteen het startpunt van onze lijn gepassioneerde
aardappeltelers en -handelaars.

Fast forward naar 1965. Mijn vader Walter en zijn broer
Antoon Debeuckelaere nemen het bedrijf over van hun
ouders en breiden uit. De focus ligt op het verhandelen
van aardappelen in heel België.
In 2001 zette ik, samen met mijn vrouw Katrien, mijn
schouders onder het familiebedrijf. Intussen specialiseren we ons steeds verder in de handel van chipsaardappelen.

“ Waltson is

het resultaat
van meer dan
100 jaar
kennis,
passie en
liefde voor de
aardappel.

Met de jaren groeit ook de droom om de gigantische
kennis die we hebben opgebouwd over chipsaardappelen om te zetten tot een eigen merk van chips. In
2020 is het eindelijk zover: de artisanale Waltson Chips
zijn geboren. In de naam van ons merk zit ook ons ambachtelijk DNA vervat. Waltson is namelijk een samentrekking van Walter - mijn vader - en Son - ik,
zijn zoon.
Samen met mijn zoon en de rest van de familie waken
we over de kwaliteit en smaak van onze handbaked
chips: het resultaat van meer dan 100 jaar know-how.”
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Géén smaak- of kleurstoffen. Waltson
chips zijn op smaak gebracht met pure
kruiden en specerijen.

Camellia S bv | + 32 478 39 22 75 | info@camellia-s.be | www.camellia-s.be | Sluisstraat 2, 8710 Wielsbeke

”

1e klas aardappelen

Met meer dan 100 jaar kennis in de
rugzak slaagt de familie Debeuckelaere
er als geen ander in om steeds de beste
aardappelen op de markt te vinden.

Allergeenvrij

Alle Waltson chips zijn allergeenvrij. Dit
maakt dat dit lekkers ook geschikt is
voor vegans en mensen met een glutenintollerantie.

Ambachtelijk

De chips worden in kleine batches
gebakken. Dit gebeurt op dezelfde wijze
zoals de eerste chips uit de jaren ‘50.

Langzaam gegaard

Telkens er chips worden toegevoegd aan
de olie, daalt de temperatuur. Daarom
worden ze langer gebakken. Dit resulteert
in extra lekkere en ultra knapperige chips.
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CHIPS

CHIPS

Maxi Pack (125g)

Naturel

Sea Salt & Black Pepper

Heerlijke, knapperige aardappelchips met een natuurlijke smaak en een ultieme touch van zeezout.
Deze chips zijn groots in al hun eenvoud.

Dit is de perfecte combinatie van zeezout en
zwarte peper. Elke krokante hap tovert een kleine
lach op je gezicht.

Samenstelling: geselecteerde aardappelen, zonne-

Samenstelling: geselecteerde aardappelen, zonne-

bloemolie, zeezout

bloemolie, zeezout, glucosestroop, zwarte peper, natuurlijk
aroma, suiker

Maxi Pack (125g)

To go Pack (40g)

To go Pack (40g)

Paprika

Sea Salt & Balsamic Vinegar

Er kan maar weinig tippen aan deze paprika chips!
Bij het proeven prikkelt de zorgvuldig geselecteerde paprikamix al je zintuigen. Instant favorietje!

De nieuwste aanwinst van Waltson bestaat uit een
verleidelijke mix van zeezout met de zachte smaak
van balsamico azijn. Zuur en zout vervat in een
crunchy aardappelchip.

Samenstelling: geselecteerde aardappelen, zonne-

Samenstelling: geselecteerde aardappelen, zonne-

bloemolie, paprika, zeezout, suiker, glucosestroop, ui, natuurlijk aroma, knoflook, voedingszuur (citroenzuur), witte peper

bloemolie, zeezout, suiker, uienpoeder, zuurteregelaar: natriumdiacetaat, natuurlijk aroma, voedingszuren (citroenzuur,
gedroogde glucosestroop, balsamico azijnpoeder)

Maxi Pack (125g)
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To go Pack (40g)
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Maxi Pack (125g)
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