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Bestel online: b2b.camellia-s.be
Via mail: info@camellia-s.be
Via telefoon: 056/19.76.50 of 0478/39.27.75

De meeste van onze producten zijn per stuk en per omdoos be-
schikbaar. Bestel per colli en ontvang 2% extra korting.

Bestellingen vóór 12u geplaatst, worden dezelfde dag verstuurd 
via bpost. Zo ontvang je de volgende werkdag al je bestelling!

Natuurlijk, biologisch, ecologisch en 
met respect voor Moeder Natuur.

duurzame geluksmomentjes

Een oneindige zoektocht naar het 
beste op de markt.

Uitzonderlijke kwaliteit

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

Een verhaal achter elk product

2% COLLI KORTING

SNELLE LEVERING

HOE BESTELLEN
Op ons online bestelplatform b2b.camellia-s.be plaats je een-
voudig 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.OV

ER
 O

NS
CAMELLIA S

Hippe, in het oog springende verpak-
kingen.

onderscheidend design

Camellia S brengt kleine gelukjes in de vorm van duurzaam lekkers. Producten die 
al bij het zien van de verpakking een lach op het gezicht toveren en doen verlangen 
om er van te proeven. 

Onze kwalitatieve merken zijn niet alleen een streling voor het oog maar proeven 
ook duidelijk een pak beter dan wat vandaag op de markt is. Bovendien vertelt elk 
product het verhaal van mensen die met een enorme passie en trots werken aan 
iets écht uniek. 

GRATIS SAMPLES
Eerst proeven, dan geloven? Begrijpen we volledig! Zo denken wij er namelijk ook over. 
Vraag daarom gratis samples aan van je favoriete producten en/of merken. We bezorgen je 
deze met veel plezier. Wedden dat je net zo overtuigd zal zijn als wij?!
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STIJN VERBRUGGHE
SALES

“Een prangende vraag over (één van) onze 
merken? I’m your man! Ik help je met veel plezier 
zodat je het meeste haalt uit je winkel. Contac-
teer mij voor een voorstel op maat bij een goeie 
tas koffie of thee.”

NIELS DESMET
MARKETING

“Kom je al eens in onze DM sliden op Instagram 
of Facebook? Dan heb je sowieso met mij te 
doen. Wij maken ook reclame voor jou! Dus tag  
@camelliasbelgium zeker in je volgende post.”

JEDIDJA VAN DEN AKKER
CUSTOMER SUPPORT

“Na het plaatsen van een bestelling mag je snel 
nieuws van mij verwachten. Ik bezorg je de or-
derbevestiging en maak het mijn prioriteit zodat 
jij zo snel mogelijk je producten ontvangt.”

WORKSHOPS
MEET THE TEAM
THREE FOODIES. ONE TEAM.

KNOWLEDGE IS KEY

WORK

THEEWORKSHOP OR TEA?
Ontdek de wondere wereld van thee. Proef van 
de verschillende soorten thee en leer welke 
waarvoor goed is. Met onze tips zet je vanaf nu 
ook thuis steeds de perfecte kop thee. 

KRUIDENWORKSHOP MILL & MORTAR
In dit kruidig avontuur leer je hoe de juiste 
smaakmakers gerechten naar een hoger niveau 
tillen. Je stelt - met onze hulp - bovendien ook 
een eigen kruidenblend samen waar je nog 
maanden van geniet. 

https://b2b.camellia-s.be/
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OVER TORREFACTORY

Torrefactory staat voor de kop koffie zoals je 
deze nog nooit proefde. Met liefde gebrand 
in Wallonië door Laurent, de artisanale kof-
fiebrander - of in het Frans: le torréfacteur. 
De koffiebonen worden traag gebrand wat 
resulteert in een assortiment van heel even-
wichtige koffies.

TO
RR

EF
AC

TO
RY

EERLIJK VAN BOER TOT BOON

SUPERIEURE KWALITEIT

ENKEL DUURZAME KOFFIEBONEN

DE KOFFIEPAUZE. HERUITGEVONDEN.

CATALOGUS 2023 - 2024



De ambitie van Torrefactory: 
kwaliteitskoffie toegankelijk maken 
voor zoveel mogelijk mensen, met 
respect voor mens en milieu.

Torrefactory is in de eerste plaats het 
verhaal van een ontmoeting - bij een 
goede koffie - tussen drie onderne-
mers: Laurent, Florent en Cédric. Sa-
men richtten ze Torrefactory op met als 
doel een van de beste kwaliteitskof-
fiebranders van België te worden, 
met respect voor de producent, natuur 
en consument.

Al bij de oprichting van Torrefactory 
stond vast dat eerlijke handel de 
enige optie was. Daarom wendde het 
trio zich tot het in Antwerpen geves-
tigde Efico. Deze Fair Trade handelaar 
biedt kwalitatieve koffie van de beste 
oorsprong. Bovendien garandeert Tor-
refactory zo dat hun koffie steeds onder 
goeie ethische omstandigheden wordt 
verbouwd.
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SPECIALTY COFFEE 
KWALITATIEVE, DUURZAME EN ARTISANALE KOFFIE

COLOMBIA
DE GEVORDERDE

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

250g gemalen koffie - per stuk of 12 st./colli
500g koffiebonen - per stuk of 9 st./colli
1kg koffiebonen - per stuk of 6 st./colli

COSTA RICA
DE BESTSELLER

100% Arabica. De Costa Rica is een intense, volle koffie. De aroma’s van 
zwarte bessen, kersen en bosbessen geven een aanvankelijke, delicate aci-
diteit die verder ontwikkelt naar een krachtige body, versterkt door tonen van 
chocolade en noten. 

250g gemalen koffie - per stuk of 12 st./colli
500g koffiebonen - per stuk of 9 st./colli
1kg koffiebonen - per stuk of 6 st./colli

ESPRESSO
DE INTENSE

80% Arabica. Dit is de belichaming van de ultieme 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 choco-
lade en specerijen.

250g gemalen koffie - per stuk of 12 st./colli
500g koffiebonen - per stuk of 9 st./colli
1kg koffiebonen - per stuk of 6 st./colli

MOKA
DE TOEGANKELIJKE

100% Arabica. 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 Midden- en Latijns-Amerika 
samen tot een perfect gebalanceerde blend. De perfecte keuze voor de be-
ginnende koffiedrinker.

250g gemalen koffie - per stuk of 12 st./colli
500g koffiebonen - per stuk of 9 st./colli
1kg koffiebonen - per stuk of 6 st./colli

LAURENT, FLORENT & CEDRIC -  FANS VAN FANTASTISCHE  KOFFIE

TORREFACTORY MUG
STEVIGE PORSELEINEN KOFFIETAS

Goed voor een bakje troost van 240 ml. Deze vaatwasbestendige tas met bijpas-
sende ondertas is ideaal voor liefhebbers van een lungo of cappuccino.

JURA KOFFIETOESTEL
VOOR DE PERFECTE KOP

Jura biedt een gamma van volautomatische koffiemachines 
voor iedereen die geniet van een perfect gezette kop koffie. 
Op zoek naar een toestel om je medewerkers en klanten te 
verwennen of een machine voor privé gebruik? Er is een Jura 
toestel voor elke wens! 

Wil je zeker zijn van je dagelijkse bakje troost? Kies dan voor 
onze all-in service. Onze technieker komt meteen ter plaat-
se in geval van een technische storing. 

Met een automatische (twee)maandelijkse levering 
van je favoriete koffiebonen hoef je bovendien nooit meer te 
stressen aan het koffie apparaat. 

Contacteer ons voor meer info en een voorstel op maat.
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OVER OR TEA?

Or Tea? bouwt voort op de eeuwenoude tra-
ditie van thee drinken maar doet dit op een 
hippe manier. Geïnspireerd door Millenials is 
dit hét concept voor de trendsetters van van-
daag.

Or Tea? is theedrinken doordrenkt met kunst, 
humor, liefde, welzijn en positiviteit. Het be-
wijs dat thee niet saai, ingewikkeld of een 
drankje voor oma’s is. 

OR
 T

EA
?

ECOVRIENDELIJK

SUPERIEURE KWALITEIT

HIPPE, UNIEKE BLENDS

TEA OF THE MODERN GENERATION

CATALOGUS 2023 - 2024



TIN CANISTER
Bewaarblik met losse thee

Afgesloten van lucht en licht blijven de 
subtiele aroma’s bewaard tot de thee 
daadwerkelijk wordt gezet.

Per stuk of 12 st./colli

12 13
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Or Tea? wil thee loswringen van haar saai imago. 
Thee is heus geen drankje enkel voor grootmoe-
ders! En er zijn heel wat meer smaken dan enkel 
dat bekende/beruchte gele theezakje van twij-
felachtige kwaliteit.

Alle Or Tea? blends zijn uniek. Op basis van kwaliteit 
worden alle ingrediënten zorgvuldig gekozen en sa-
mengesteld door hun eigen theeconnaisseur.

Elke Or Tea? smaak is een hedendaags kunstwerkje. 
Dat maakt dat elke verpakking uitstraalt wat deze be-
vat: een fantastisch lekker stukje geluk.

Genieten kan met een gerust hart. Alle Or Tea? pro-
ducten zijn 100% natuurlijk, zonder kunstmatige 
smaakstoffen of toegevoegde suikers. Alles wat je 
proeft is van onze eigenste Moeder Natuur.

KIES VOOR LOSSE THEE OF ZAKJES

WHAT’S YOUR CUP?

10-SACHET BOX
10 individueel verpakte zakjes

Geniet overal van je favoriete kop troost. 
De lekkerste smaak van thee mét het 
comfort van een zakje. Het beste van 2 
werelden!
Per stuk of 8 st./colli

REFILL
Navulpak met losse thee

Kies voor het kartonnen navulpak om je 
bewaarblik opnieuw bij te vullen. Beter 
voor de planeet én je portefeuille.

Per stuk of 6 st./colli

Er wordt vaak gezegd “thee in zakjes is rommel”. 
Helaas is dat inderdaad meestal waar.

Maar niet bij Or Tea?! De kwaliteit van de thee in de 
zakjes is namelijk identiek als die van de losse thee!
In tegenstelling tot de meeste andere merken is het 

theezakje bovendien biologisch afbreekbaar!

TEA FLAVOURS
WITTE THEE

LONG LIFE BROWS
SILVER NEEDLE WITTE THEE
Zachte witte thee van de hoogste kwaliteit. Silver Needle 
witte thee wordt aanzien als de champagne van de thee.

De veelbelovende naam van de thee is afkomstig van de 
elegante vorm van de theebladeren. Deze lijken immers 
sterk op de wenkbrauwen van Shou Xing, de Taoïstische 
godin van het eeuwige leven.

Tin Canister (50g) & 10-Sachet Box

LYCHEE WHITE PEONY
WITTE THEE MET HET AROMA VAN LYCHEE
Frisse witte thee met een zachte, fruitige toets. Het aroma 
doet denken aan een verse orchidee.

Boordevol antioxidanten, polyfenolen, catechines en flavo-
noïden komt deze thee steeds samen met een erg lange 
lijst van gezondheidsvoordelen. Niet te verwonderen dat 
deze thee wordt aangeraden als een all-day-drink. 

Tin Canister (50g), Refill (50g) & 10-Sachet Box

26 HEERLIJKE, UNIEKE BLENDS 

ALLEN WONG -  HEDENDAAGSE THEELEUT

ho
rec

a
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TEA FLAVOURSGROENE THEE

DETOXANIA
DETOX GROENE THEE MET KURKUMA
De complex fruitige thee met een toets van lavendel en 
venkel is als een explosie van zoet en pit in één. 

Ontdek een plek waar jij en de natuur in perfecte har-
monie 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. 

Tin Canister (90g), Refill (90g) & 10-Sachet Box

DRAGON JASMINE GREEN
GROENE THEE MET JASMIJN
De pure smaak van groene thee met de zoetfrisse toets 
van jasmijn. 

De unieke combinatie van jasmijn en groene thee brengt 
zelfs de meest temperamentvolle draak tot rust. Strenge 
richtlijnen worden gevolgd om de verfrissende bloemen-
geur te verzekeren tot in de mok.

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

DRAGON WELL
PURE, WARME GROENE THEE
De warme, moutige thee smaakt zuiver en knapperig. De 
nasmaak koelt de zijkanten van de tong. 

Dragon Well, ook gekend als Longjing thee, wordt ge-
prezen als dé nationale Chinese trots. De geschiedenis 
van deze thee gaat terug tot de Qing dynastie waar de 
keizer vaak genoot van deze verwarmende kop thee.  

Tin Canister (90g) & 10-Sachet Box

GINSENG BEAUTY
GROENE THEE MET ZOETHOUT EN GINSENG
De thee heeft een verkwikkende zoete geur van ginseng 
en een duidelijke zoete nasmaak die blijft hangen.

Het regelmatig drinken van deze thee ondersteunt de vet-
verbranding en het immuunsysteem. Ook helpt het bij de 
afname van slechte cholesterol. Gevolg? Mensen zien het 
verschil door de gezonde gloed van je huid!

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

TEA FLAVOURSGROENE THEE

MOUNT FEATHER
PURE, ZACHTE GROENE THEE
Zachte groene thee met een blijvend frisse nasmaak.

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

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

THE PLAYFUL PEAR
GROENE THEE MET PEER
The Playful Pear is als een boeiend boeket van groene 
thee met de fruitige toets van sappige peer.

Er wordt gezegd dat geluk enkel bestaat wanneer je dit 
kan delen. Vandaar dit 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!

Tin Canister (85g), Refill (85g) & 10-Sachet Box

TROPICOCO
MATÉ MET TROPISCHE VRUCHTEN
Heerlijk fruitige blend waardoor je je in het midden van een 
Braziliaanse fruitmarkt waant. 

Ah! Tropische vruchten. Té lekker om enkel in een piña 
colada te verwerken! Brouw daarom deze dorstlessende 
thee. Fantastisch lekker maar dan zonder de kater achter-
af. Zowel koud als warm subliem!

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

MONKEY PINCH
OOLONG THEE MET PERZIKAROMA
Breekbaar zoete oolong met een toets van perzik.

Deze Tie Guan Yin is een zeldzame oolong thee die en-
kel terug te vinden is in smalle, diepe kliffen. Volgens de 
legende werden aapjes getraind om deze thee te pluk-
ken. Elke aap zou zo zijn biertje ruilen voor deze heerlijke 
oolong thee!

Tin Canister (80g), Refill (80g) & 10-Sachet Box

OOLONG THEE

ho
rec

a

ho
rec

a
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TEA FLAVOURSZWARTE THEE

DUKE’S BLUES
EARL GREY BLUE FLOWER
Zwarte thee met de citrusachtige toets van bergamot die 
blijft hangen. 

Traditionele earl grey is saai. Maak het leven spannender 
en voeg een vleugje fun toe. Bergamot aroma en blauwe 
korenbloem brengen de magie! Wees zeker dat je een 
kopje thee hebt gedronken voor je vertrekt!

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

LA VIE EN ROSE
ZWARTE THEE MET ROZEN
Zwarte thee doet het beste van rozen bovendrijven. De 
bedwelmende rozengeur prikkelt de neus. 

Zoals de naam doet vermoeden is deze thee buitenge-
woon doeltreffend om je humeur op te krikken. Elke zui-
verende slok opent je ogen waardoor je de liefde - en het 
leven op zich - apprecieert in al haar pracht.

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

NIGHT AT THE GENTLEMEN’S CLUB
GEROOKTE LAPSANG MET HAZELNOOT
De uitgesproken rokerige smaak en warme, houtige geur 
gaan hand in hand met de zachte toetsen van hazelnoot.

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 van mijn favoriete thee. 

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

POMPOMELO
ZWARTE THEE MET CITRUS
De robuustheid van zwarte thee in perfecte harmonie met 
de prikkelende, verfrissende explosie van citrus.

Wonder Woman en Cupido kunnen niet op tegen mij. 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. 

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

THE SECRET LIFE OF CHAI
PITTIGE CHAI THEE
Gedurfde, kruidige blend die je als een zacht deken om-
hult. 

Met een exotisch, pittig en zoet karakter is deze thee een 
eerbetoon aan de sterke, onafhankelijke vrouwen van In-
dia. De combinatie van bokshandschoenen en handtas 
staat symbool voor kracht én elegantie.

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

TIFFANY’S BREAKFAST
ENGLISH BREAKFAST ZWARTE THEE
Deze blend van zwarte thee is hét schoolvoorbeeld van 
een krachtige en volle ‘goeiemorgen’!  

Het drinken van een kop English Breakfast Tea is wereld-
wijd een geliefd ochtendritueel. Zelfs de legendarische 
Audrey Hepburn verkoos English Breakfast Tea met een 
wolkje melk boven haar ooit onvervangbare koffie!

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

TOWERING KUNG FU
PURE ZWARTE THEE
De kenmerkende aangename bitterness met stuwend 
zoete nasmaak typeert deze Towering Kung Fu.

De ‘Kung Fu’ staat voor de vaardigheden en inspanningen 
die vereist zijn om thee te verzorgen. De Kung Fu meester 
heeft geduld, doorzettingsvermogen en innerlijke rust. Met 
deze kwaliteiten zet je ook de perfecte kop thee.

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

YIN YANG
ZWARTE THEE MET KOFFIEBONEN
Het beste van twee werelden: volledige koffiebonen, 
zwarte thee en een verleidelijke, romige toets van karamel.

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

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

TEA FLAVOURS
ho
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TEA FLAVOURSPU’ERH THEE

TWISTED PU’ER
UITZONDERLIJKE, GEFERMENTEERDE THEE
Aardse, houtige thee met een erg volle smaak.

Draaien tot je erbij neervalt? Niet nodig als je voldoende 
Pu’Erh thee drinkt. Deze unieke, gefermenteerde thee zou 
de spijsvertering en gewichtsafname bevorderen. Wil je 
zeker afvallen? Neem een hoepel bij de hand en twist tot 
het zweet je uitbreekt.

Tin Canister (75g) & 10-Sachet Box

AFRICAN AFFAIRS
ROOIBOS MET CACAO
Zijdezachte rooibos met toetsen van chocolade en vanille.

“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.

Tin Canister (80g), Refill (80g) & 10-Sachet Box

BEEEEE CALM
KAMILLE INFUSIE
Deze 100% pure kamille infusie smaakt zacht en fluwelig 
met een zoete ondertoon. 

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 bijtjes worden kalmer van jouw innerlijke rust.

Tin Canister (50g), Refill (50g) & 10-Sachet Box

CUBAMINT
INFUSIE VAN KOMKOMMER, BASILICUM EN MUNT
Deze heerlijke explosie van frisse komkommer en knap-
perige munt is elke dag zomer in je glas.

Nee, het is geen komkommer, basilicum of munt. Het is 
CuBaMint! Deze blend houdt je de hele dag gehydra-
teerd. Enkel Wilma met haar voetaangedreven cabrio kan 
de geheime voorraad hoog in de lucht bereiken. 

Tin Canister (65g), Refill (65g) & 10-Sachet Box

ENERGINGER
INFUSIE VAN GEMBER EN CITROENGRAS
Verkwikkende infusie die tegelijk zoet en kruidig smaakt. 

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.

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

KUNG FLU FIGHTER
INFUSIE VAN GEMBER, APPEL EN EUCALYPTUS
Prikkelende kruidenblend met appel en sinaasappel. De 
eucalyptus en gember masseren de neus en keel. 

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!

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

MERRY PEPPERMINT
PEPERMUNTINFUSIE MET ZOETHOUT
Elke slok van deze infusie geeft een verfrissend gevoel op 
de tong en lippen. Dit is muntig én kruidig in één.

Just a spoonful of sugar helps the medicine go down, 
medicine go down, medicine go down in the most de-
lightful way. Laat me je iets vertellen, deze pepermunt-
infusie is werkelijk supercalifragilisticexpialidocious!

Tin Canister (75g), Refill (75g) & 10-Sachet Box

QUEEN BERRY
RODE VRUCHTENINFUSIE MET HIBISCUS
Zoete, fruitige infusie die doet denken aan een bonte ver-
zameling van verleidelijke rode bessen.

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

Tin Canister (100g), Refill (100g) & 10-Sachet Box

TEA FLAVOURS

INFUSIE
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COMBO BOXES
KLEINE GESCHENKJES

IT’S CAFFEINE FREE

Ontdekkingsbox met 3 verschillende theïnevrije blends. 
Ideaal om ook ‘s avonds van een heerlijke infusie te ge-
nieten.

Per stuk of 16 st./colli

FAVOUR 8

Kennismakingspakket met de acht bestverkopende bio-
logische Or Tea? blends. 

Per stuk of 8 st./colli

TEA 2 THE WORLD MAILER

Een wenskaart zoals geen ander! Deze Or Tea? kaart van 
A5 formaat bevat 10 verschillende theezakjes. Voeg een 
hartelijke wens en 2 postzegels toe en verstuur deze naar 
al je geliefden.

Per stuk of 14 st./colli

GARDEN TEA PARTY

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

Per stuk of 16 st./colli

MINI CHILL BOX

Box met 5 verschillende zakjes die uitermate geschikt zijn 
om ook koud te drinken. Inclusief boekje met 5 recepten 
voor het brouwen van de perfecte ijsthee. 

Per stuk of 16 st./colli

1.

2.

3.

4.

1. TEA OF BEAUTY
3 x 5 zakjes om te stralen van binnenuit
Per stuk of 12 st./colli

2. TEA OF LOVE
3 x 5 zakjes voor de romantische ziel
Per stuk of 12 st./colli

3. TEA OF DE-STRESS
3 x 5 zakjes om je innerlijke rust te vinden
Per stuk of 12 st./colli

4. TEA OF WELLNESS
3 x 5 zakjes voor een wellnessmomentje
Per stuk of 12 st./colli

RAINBOW MINI - CLASSIC

Kleurrijke ontdekkingsbox met 10 gekende theeën en in-
fusies. Voor de rotsvaste theedrinker. Denk aan groene 
thee, zwarte thee, groene thee met jasmijn, ...

Per stuk of 10 st./colli

RAINBOW MINI - SIGNATURE

Prachtige ontdekkingsbox met 10 kenmerkende Or Tea? 
blends. Voor de avontuurlijke theedrinker. Denk aan rooi-
bos met cacao, thee met koffiebonen, maté met mango, 
... Laat het avontuur beginnen!

Per stuk of 10 st./colli
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COMBO BOXES
PERFECTE ONTDEKKINGSPAKKETTEN

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.

Per stuk of 6 st./colli

CHILL BOX

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

Per stuk of 6 st./colli

GLOW BOX

Box gevuld met 20 builtjes - telkens 4 van 5 verschillende 
smaken. Deze blends zijn goed voor lichaam én geest. 
Wedden dat je een gezonde gloed krijgt na het drinken 
van deze thee?

Per stuk of 6 st./colli

SPECIALTEA TREASURE BOX

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

Per stuk of 4 st./colli

GIFT ITEMS
LEUKE EXTRAS OM JE THEEGESCHENK TE PIMPEN

RAINBOW TIN

Ongetwijfeld het mooiste bewaarblik ooit! Het tinnen 
theeblik in regenboogkleuren met typerende Or Tea?        
illustratie is perfect om je losse thee in te bewaren. Wordt 
leeg verkocht.
 
Per stuk

OR TEA? GIFT BOX

Stevige rode geschenkdoos om op maat van je klant een 
geschenk samen te stellen. Ook beschikbaar als gevulde, 
verkoopsklare geschenkbox. Bekijk het huidige assorti-
ment op het B2B bestelplatform (b2b.camellia-s.be).

26 x 20 x 10.5 cm

Per stuk

DOUBLE HAPPINESS

Prachtige rode geschenkbox die plaats biedt aan 2 Tin 
Canisters, Rainbow Box of 4 Refills.
 
17.5 x 16.5 x 9 cm

10 st./colli
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1.

TIFFANY’S BREAKFAST
T’MBLER1.

T’MBLER
DE ULTIEME THEETHERMOS

Deze prachtige thermos (460ml) houdt je favoriete thee 6 uur warm of 12u fris. Steeds inclusief inox 
filter zodat ook liefhebbers van losse thee kunnen genieten van deze thee must-have. Met de geïn-
tegreerde thermometer in het deksel volg je de temperatuur van je brouwsel gemakkelijk op.

2.

3.

4.

DUKE’S BLUES
T’MBLER2.

LYCHEE WHITE PEONY
T’MBLER3.

YIN YANG
T’MBLER4.

TEA ACCESSORIES
STIJLVOLLE MOKKEN, TASSEN EN KANNEN

OGO LIVING 

Met een inhoud van maar liefst 475ml is dit ongetwijfeld 
dé ultieme theemok. Inclusief ruime inox zeef en bijpas-
send acacia deksel voor een me-time momentje met een  
Scandinavische toets.

Beschikbaar in 7 verschillende kleuren: Geel, Amandel, 
Blauw, Grijs, Kaki, Rood & Wit.

Per stuk

TEAEVE

Dubbelwandige porseleinen theebeker (350ml) met bijpas-
send deksel en ruime inox zeef.

Beschikbaar in Cherry Blossom, Rainforest & Little Geisha.

Per stuk

ONE TOUCH TEAPOT

Hoogwaardige glazen theepot met geïntegreerde filter in 
het deksel. Handiger dan deze komen ze niet!

Beschikbaar in 3 verschillende formaten: 280ml, 450ml 
en 620ml.

Per stuk
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LARGE PLEXI BOX

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

Per stuk

HORECA PACKS

Kies voor een budgetvriendelijke box met 100 zakjes 
per smaak. Beschikbaar in 19 verschillende smaken 
(zie horeca label op pagina 13-19).

Per stuk

BOX YOUR OWN TEA
LAAT JE KLANTEN HUN EIGEN DOOSJE SAMENSTELLEN

Zet Or Tea? extra in de kijker met de Window 
Sticker & gevulde tasting jars. 

Je klanten laten proeven? Met de kleine pa-
per cups (60cc) presenteer je het proevertje 
in stijl.

HORECA TEA
SERVEER OR TEA? IN JE ZAAK

ho
rec

a

HORECA TAFELMENU

Tafelmenu met de 8 bestverkopende horeca smaken.

10 st./colli

HORECA GLASS

Serveer de thee in de glazen Or Tea? beker voor de ul-
tieme ervaring.

Per stuk

Dit is de eerste combo box die klanten zélf samenstellen! Het Box Your Own Tea concept maakt de 
kennismaking met Or Tea? heel laagdrempelig. Consumenten kiezen zelf 10 zakjes uit de display en 
rekenen het gevuld doosje vervolgens af aan de kassa.

BOX YOUR OWN TEA DISPLAY

Stevige rode, plexi stand die plaats biedt aan telkens 5  
zakjes van 18 verschillende Or Tea? smaken. Ook mogeli-
jk om deze met 9 verschillende smaken te vullen, telkens 
10 zakjes per smaak. 

De BYOT display is leeg en vul je aan met Horeca Packs.

33 x 34 x 35 cm - waarborg per stuk

BYOT 10-SACHET BOX (EMPTY)

Lege, kleurrijke doosjes om te 
vullen met 10 zakjes thee.

10 st./colli

BYOT BOX HOLDER

A4-houder om de lege 10- 
Sachet Boxes uit te stallen.

Per stuk
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OVER BARU

Diezelfde, saaie chocolade beu? Gunter 
en Maarten ook! Daarom ontwikkelden 
ze BARÚ: chocolade en marshmallows in 
geniale combinaties voor momenten van 
puur genot.

BA
RU

PALMOLIE VRIJ

BELGISCHE CHOCOLADE

100% NATUURLIJK

BORN OUT OF BOREDOM!

CATALOGUS 2023 - 2024



30 31

CATALOGUS 2023 - 2024 WWW.CAMELLIA-S.BE    -     INFO@CAMELLIA-S.BE     -     0478/39.22.75

ASSORTED FLAVOURS

15x afzonderlijk verpakte 
marshmallows

GIFT JAR

CHOCOLATE  MARSHMALLOWS

Tot in de perfectie opgeklopte 
marshmallows. 100% natuurlijke 

treat met échte vanille.
 

Overgoten met Belgische 
chocolade. Duh!

208g 
Per stuk of 6 st./colli

AFZONDERLIJK VERPAKTE FLUFFINESS

6 heerlijke smaken marshmallows omhuld met fantastische, Belgische chocolade. Rest je enkel nog 
de hartverscheurende keuze tussen donkere of melkchocolade. Tussen frisse framboos of alltime 
classic gezouten karamel...

DARK CHOCOLATE

4x marshmallow

MEDIUM BOX

DARK CHOCOLATE

4x marshmallow

MEDIUM BOX

SEA SALT CARAMEL

MILK CHOCOLATE

4x marshmallow

MEDIUM BOX

60g
Per stuk of 12 st./colli

60g
Per stuk of 12 st./colli

54g
Per stuk of 12 st./colli

DARK CHOCOLATE

9x marshmallow
LARGE BOX

RASPBERRY

8x marshmallow

MILK CHOCOLATE

9x marshmallow

LARGE BOX

MILK CHOCOLATE

8x marshmallow

LARGE BOX

SEA SALT CARAMEL

DARK CHOCOLATE

LARGE BOX

SEA SALT CARAMEL

120g
Per stuk of 10 st./colli

120g
Per stuk of 10 st./colli

120g
Per stuk of 10 st./colli

120g
Per stuk of 10 st./colli

ASSORTED FLAVOURS 

8x marshmallow

LARGE BOX

120g
Per stuk of 10 st./colli

MILK CHOCOLATE

4x marshmallow

MEDIUM BOX

COFFEE & CREME

MILK CHOCOLATE

4x marshmallow

MEDIUM BOX

SEA SALT CARAMEL

60g
Per stuk of 12 st./colli

60g
Per stuk of 12 st./colli

MEDIUM BOX LARGE BOX



3.

2. DARK CHOCOLATE
SEA SALT CARAMEL

3. MILK CHOCOLATE
CRUNCHY CASHEW

1. MILK CHOCOLATE
CHAI LATTE

32 33

CATALOGUS 2023 - 2024 WWW.CAMELLIA-S.BE    -     INFO@CAMELLIA-S.BE     -     0478/39.22.75

MARSHMALLOW  BARS
HEERLIJKE ON-THE-GO SNACK

1.

2.

Waarom kiezen voor één marshmallow als je van een volledige reep kan genieten? 

Per 18 in een handige winkeldisplay

30g - 18 st./colli

30g - 18 st./colli

30g - 18 st./colli

GUNTHER & MAARTEN - MARSHMALLOW LOVERS

Op zoek naar iets dat je echt, écht geluk-
kig maakt? Zoek niet verder. Barú heeft 
alles in huis om je te doen glunderen: 
geweldig lekkere Belgische chocolade, 
fluffy marshmallows en hartverwar-
mende drankjes. 

Als kinderen waren Gunther en Maarten 
gek op marshmallows. 10 per dag was het 
olympisch minimum. Op hun verjaardagen 
mocht het al eens wat meer zijn. Uiteraard! 
Maar toen ze hun favoriete treat jaren later 
opnieuw proefden, konden ze niet geloven 
dat dit vroeger hun favoriete lekkernij was. 
Afgrijselijk! Dat moest beter!

Na uren, dagen en weken kloppen kwamen 
ze met de perfect luchtige vanille marsh-
mallow. Gunter en Maarten dompelden 
deze vervolgens in die andere guilty plea-
sure: chocolade. “En wat als we ‘m nu ook 
nog eens zouden bedekken met gezouten 
karamel?” De signature marshmallow van 
Barú was geboren!

Met hernieuwde focus wou het olijke duo 
later nog meer lekkers lanceren. Zo zijn ze 
onder meer de producent van ‘s werelds 
kleinste chocoladereep (die je vindt in de 
Swirly Hot Chocolate Powder) en de be-
lachelijk lekkere chocolade nijlpaarden met 
gezouten karamel.



60g - per stuk of 12 st./colli 60g - per stuk of 12 st./colli 60g - per stuk of 12 st./colli

1.

2.

3.

DARK CHOCOLATE
SEA SALT CARAMEL

MILK CHOCOLATE
HAZELNUT TRUFFLE

MILK CHOCOLATE
HONEY ALMOND
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KOOKIE POP
Once you Kookie Pop, you can’t stop!

(85g)

Kooookiiieeess?! Jawel! Koekjes, 
crunchy popcorn én melkchoco-
lade in 1 verrassende reep! Onze 
(niet zo stiekeme) favoriet!

BONKERS BARS
KNETTERGEKKE CHOCOLADEREPEN

Wie zei dat ideeën briljant óf knettergek moeten zijn? Bij Barú 
zijn ze beide! Zoet en/of hartige snacks gecombineerd met 

Belgische chocolade. “Waarom?” “Waarom niet!”

Lekkers zonder artificiële kleur- 
of smaakstoffen. Belgische 

chocolade gecertificeerd door de 
Rainforest Alliance.

Per stuk of 12 st./colli

PRETZEL SNAP
Are you ready to snap?

(85g)

Zet je tanden in deze Bonkers 
reep van donkere chocolade, 
brownie, fudge en pretzel. Wed-
den dat het niet bij 1 stukje blijft!

Per stuk of 12 st./colli

S’MORE PUFF
Enough? No! Gimme s’more puff!

(85g)

Gedaan met suffen, klaar om te 
puffen! Deze reep van melkcho-
colade, koekjes, marshmallows 
(uiteraard!) en karamel is crimi-
neel goed!

Per stuk of 12 st./colli

1. 2. 3.

CHOCOLATE HIPPOS
CHOCOLADE PRALINE MET VERLEIDELIJKE INHOUD

This is what dreams are made of. Schattige, dromerige nijlpaardjes op ontdekking in de chocolade 
jungle. Bevat telkens 4 afzonderlijk verpakte pralines.

MIXED BONKERS BAR DISPLAY

Stevige kartonnen display die plaats 
biedt aan telkens 12 Bonker Bars van 
de 3 verschillende smaken.

Per stuk



250g - per stuk of 6 st./colli

250g - per stuk of 6 st./colli

DARK HOT
CHOCOLATE POWDER
Pure verwennerij voor echte 
cacao-fanaten. Deze 64% 
cacaoblend smaakt puur 
met zachte, bittere toetsen.

250g - per stuk of 6 st./colli

FLUFFY MARSHMALLOW
CHOCOLATE POWDER
Een kop warme choco-
lademelk inclusief luchtige 
marshmallows! Een stukje 
hemel op aarde.

250g - per stuk of 6 st./colli

250g - per stuk of 6 st./colli

SWIRLY HOT
CHOCOLATE POWDER
Ultieme, volle chocolade-
melk met kleine, schattige  
chocolaatjes. Spot jij de 
kleinste chocoladereep ter 
wereld?

250g - per stuk of 6 st./colli

WHITE CHOCOLATE
LATTE POWDER
Romige witte chocolade-    
poeder met kleine, witte 
chocoladefiguurtjes die 
een lach op je gezicht 
toveren.

SALTY CARAMEL
DRINKING CHOCOLATE
Geniale combo van choco-
lade en stukjes gezouten 
karamel. Laat je ze smelten 
of schep je ze ‘snel snel’ 
uit je mok?

COCOA MOCHA
DRINKING POWDER
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DRINKING POWDERS
MAGISCHE POEDERS VOOR ZALIGE KOPPEN CHOCOLADEMELK EN CHAI LATTE

Deze chocoladepoeders nemen je zo mee naar de zevende hemel. Naast volle chocoladepoeder en 
Belgische chocolade bevatten ze namelijk leuke extraatjes zoals marshmallows, chocoladefiguurtjes 
en stukjes karamel. Elke verpakking bevat 12 porties vloeibaar geluk. Werk af met een goeie dosis 
mini marshmallows. Yum!

CHOCOLADE POEDER

Voor de dagen dat je cho-
comelk die extra kick nodig 
heeft. Met donkere choco-
lade koffiebonen.

250g - per stuk of 6 st./colli

SPICED CHAI
LATTE POWDER

CHAI POEDER

Erg aromatische chai latte op 
basis van prikkelende spece-
rijen als kaneel, gember, kar-
demom en kruidnagel.

220g - per stuk of 6 st./colli

MINI MALLOWS

MINI MARSHMALLOWS

Top je favoriete warme drank 
af met een portie van deze 
fluffy witte en roze zaligheid. 
Ook leuk om taarten, ijs, pan-
nenkoeken en andere zoe-
tigheden mee af te werken.

XXL DRINKING POWDERS

De Spiced Chai Latte Powder en Swirly Hot 
Chocolate Powder zijn ook beschikbaar in 
XXL-verpakking. Voor horeca gebruik en 
grote fans. 

Goed voor 75 porties vloeibaar geluk.

1,5kg - per stuk

ho
rec

a



Individueel verpakte marshmallows in bulk.
Beschikbaar in:

Dark Chocolate 
13,5g - 75 st./colli

Dark Chocolate Sea Salt Caramel
15g - 67 st./colli

Dark Chocolate Raspberry
13,5g - 75 st./colli

Milk Chocolate 
13,5g - 75 st./colli

Milk Chocolate Coffee & Creme
15g - 67 st./colli

Milk Chocolate Sea Salt Caramel
15g - 67 st./colli

Individueel verpakte hippos in bulk. 
In handige displaybox.

Beschikbaar in:

Dark Chocolate Sea Salt Caramel
15g - 34 st./colli

Milk Chocolate Hazelnut Truffle
15g - 34 st./colli
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CHOCOLATE 
MARSHMALLOW 
FLOWPACKS

CHOCOLATE 
HIPPOS

HORECA & GOODIES
LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE EN THEE

Spiced Chai Latte Powder 
1,5kg - per stuk

Swirly Hot Chocolate Powder
1,5kg - per stuk

XXL DRINKING 
POWDERS 
Extra grote hoeveelheid chocolade- en 
chaipoeder.

Goed voor 75 porties vloeibaar geluk.

Beschikbaar in:

Large Gift Box
33.5 x 19.5 x 9.5 cm

Small Gift Box
19.5 x 19.5 x 10.5 cm

Large Shopping Bag
34.5 x 26 x 12 cm

Small Shopping Bag
28 x 22 x 10 cm

GOODIES 
Kleurrijke geschenkboxen en papieren    
zakken om je klanten de volledige Barú-
ervaring te bezorgen.

ho
rec
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OVER MALLOW PUFFS

Gunther en Maarten (van Barú) wilden ook 
een vegan alternatief maken voor hun po-
pulaire marshmallows. Geen gemakkelijke 
opdracht want pas na 2 jaar experimen-
teren werden deze perfect luchtige marsh-
mallows zonder gelatine geboren.

M
AL

LO
W

 P
UF

FS

PALMOLIE VRIJ

VEGAN MARSHMALLOWS

100% NATUURLIJK

LIGHTEN UP, GET SOME AIR! 

CATALOGUS 2023 - 2024



GUNTHER & MAARTEN -  MARSHMALLOW LOVERS

VEGAN MARSHMALLOWS
MEGA FLUFFY MARSHMALLOWS ZONDER GELATINE

100g - per stuk of 6 st./colli 100g - per stuk of 6 st./colli 100g - per stuk of 6 st./colli

SALTED CARAMEL
MALLOW PUFFS

VANILLA BEAN
MALLOW PUFFS

RASPBERRY
MALLOW PUFFS1. 2. 3.

AWARD WINNING MARSHMALLOWS

De Mallow Puffs werden op verschillende beurzen gelau-
werd voor hun goede smaak, textuur en kwaliteit. Eens 
geproefd, begrijp je meteen waarom.
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2.

3.

1.

Deze luchtige marshmallows overgoten met Belgische chocolade zijn een treat zoals geen ander. 
Geen gelatine, geen palmolie, geen gekke E-nummers. Deze vegan marshmallow is alles waar je 
hartje naar verlangt: de perfecte mix van smaak en bounce. Het geheime ingrediënt? Lucht! Oh, en 
ze zijn nog eens helemaal vegan ook! What not to love?
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OVER LILALOU

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 meer-
voudige koolhydraten, voedingsvezels, vi-
tamines en mineralen. Zij vormen de ideale 
basis voor een verantwoord en gezond tus-
sendoortje!

LACTOSEVRIJ & VEGAN

NATUURLIJK & BIO

50% MINDER SUIKER

SLIM TUSSENDOORTJE VOOR JONG EN OUD



EVELIEN COPPENS -  (KINDER)HARTENVEROVERAAR SINDS 2019

Als mama van 2 was Evelien al 
even op zoek naar gezonde en lek-
kere koeken om mee te geven naar 
school. Al snel bleek dat deze niet 
gemakkelijk te vinden zijn...

Ze zocht koeken die je met een gerust 
geweten in de schooldoos stopt 
omdat je weet dat ze waardevolle 
voedingsstoffen bevatten. Lekkers 
waarmee de kinderen energie kunnen 
bijtanken en die geen snelle suikerpie-
ken veroorzaken. 

Omdat ze deze gezonde koeken niet 
vond besliste Evelien dan maar om 
deze zelf te produceren. Zo werd in sa-
menspraak met de UGent, een kinder-
arts en een productontwikkelaar enige 
tijd later haar derde kindje geboren: Li-
laLou. 

LilaLou is geen ‘dieetkoekje’, maar wel 
een nutritionele koek met een goede 
balans van koolhydraten, eiwitten 
en vetten en zo min mogelijk sui-
kers. Kortom: een verstandig tussen-
doortje!
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HEALTHY COOKIES
GEZONDE KINDERKOEKEN VOOR ELKE LEEFTIJD

HAVER & CHOCOLADE
DE BESTSELLER

Het leven is nog altijd 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.

Maxi Pack (117g) - per stuk of 10 st./colli
To Go Pack (33g) - per stuk of 20 st./colli

HAVER & GRANEN
DE OERKLASSIEKER

Deze klassieker van LilaLou vervat al het goede van ha-
ver 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 speculaas-
kruiden geven dit koekje een zachte, warme gloed.

Maxi Pack (117g) - per stuk of 10 st./colli
To Go Pack (33g) - per stuk of 20 st./colli

HAVER & KOKOS
DE TROPISCHE

“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. 

Maxi Pack (117g) - per stuk of 10 st./colli
To Go Pack (33g) - per stuk of 20 st./colli

HAVER & FRAMBOOS
DE FRUITIGE

De krokante, zachtroze koek tovert meteen een glimlach 
op het gezicht. De framboos geeft dit evenwichtig lekkers 
een verrassend frisse en fruitige toets. Instant nieuw favo-
rietje.

Maxi Pack (117g) - per stuk of 10 st./colli

DISPLAY MAXI PACKS

Prachtige winkeldisplay die plaats biedt aan 
30 Maxi Packs, telkens 10 van 3 verschillende 
smaken.

52 x 27 x 37 cm

DISPLAY TO GO PACKS

Kleurrijke winkeldisplay die plaats biedt aan 24 To Go packs. 
De perfecte kassakoopjes!

25 x 28 x 30 cm
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OVER MAX’S MINTS

Max’s Mints doet de dingen net dat beetje 
anders. De vegan muntjes bestaan uit niets 
anders dan de beste biologische 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!
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SOCIAAL VERANTWOORD

100% NATUURLIJK

VERRASSENDE SMAKEN

MINTS ON A MISSION
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FLOOR VAN DER STEEN - DE ZUS VAN MAX

Max’s Mints zijn speciaal op de 
wereld gebracht om jou fris en 
groen te doen voelen. Klinkt sim-
pel, maar is het niet. 

Max’s doet de dingen anders. Zo hou 
je er - in tegenstelling tot dat ouderwet-
se pepermuntje uit de supermarkt - 
geen wrange nasmaak aan over.

Zeg maar daaaag tegen kunstmatige 
zoetstoffen, chemische smaken en 
gelatine. Hallooo natuurlijk muntje op 
basis van biologisch suiker en na-
tuurlijke smaakmakers!

Verder zijn ook de verpakkingen ver-
schillend. Zo vind je bij Max’s Mints 
géén plastic. Enkel oneindig recy-
cleerbare tinnen blikjes en com-
posteerbare zakjes. Driewerf hoera 
voor het milieu!

Tot slot werkt Max’s Mints samen met 
verschillende sociale werkplekken voor 
het vullen van de verpakkingen.

Kortom: goed voor jou, de natuur en 
onze samenleving. En nog eens lekker 
ook!
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MAX’S ORGANIC MINTS
VEGAN, BIOLOGISCHE MUNTJES

GINGER MINTS
Muntjes met de verrassend verfrissende smaak van gem-
ber en limoen. Pittig genoeg om je weer even op te pep-
pen.

Paper Pocket Pack (17g) - 12 st./colli
Tin (35g) - 8 st./colli

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

Paper Pocket Pack (17g) - 12 st./colli
Tin (35g) - 8 st./colli

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

Tin (35g) - 8 st./colli

DISPLAY MOGELIJKHEDEN

De Max’s Mints zijn telkens verpakt in shelf ready boxen. 
Verder zijn er ook grotere displays beschikbaar die ver-
schillende smaken bundelen.

SHELF READY COLLI

PAPER POCKET PACK DISPLAY TIN DISPLAY

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

Paper Pocket Pack (17g) - 12 st./colli
Tin (35g) - 8 st./colli

LIQUORICE MINTS
Razend verslavend tussendoortje met de typerende 
smaak van drop. 

Tin (35g) - 8 st./colli
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OVER 5TH SEASON

5th Season brengt een heerlijk assortiment 
van gezonde, gevriesdroogde fruitsnacks 
zodat je altijd en overal geniet van het beste 
fruit ter wereld. 

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! 
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HEERLIJK KROKANT

100% PUUR FRUIT

MINDER DAN 50 KCAL

FRUIT ZONDER DE FUSS!
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Fruit is ongetwijfeld de gezondste 
snack ter wereld. Alleen is dat niet altijd 
even toegankelijk. Onderweg snel even 
een ananas schillen of genieten van een 
heerlijke aardbei in november zit er niet 
echt in. Toen ontstond het idee: “Wat 
als er een 5e seizoen bestaat waarbij 
fruit altijd en overal beschikbaar is?”

Na 2,5 jaar testen, lanceerde 5th Season      
hun assortiment gezonde fruitsnacks. Een 
tussendoortje zonder toevoegingen, waar 
zowel de smaak als de originele voedings-
waarde bewaard blijft. 

Bij 5th Season wordt al het fruit namelijk 
gevriesdroogd. Hierdoor blijft meer dan 
90% van de vitamines, mineralen en 
vezels bewaard. Ook de geur, kleur en 
smaak blijven dezelfde. Als kers op de (fruit)
taart krijgt het gevriesdroogde fruit een heer-
lijke, knapperige bite.

Het fruit voor de gezonde snacks wordt in 
de eerste plaats geselecteerd op basis van 
kwaliteit. Bovendien werkt 5th Season ook 
samen met de ngo Farm Africa die boeren 
uit Oost-Afrika ondersteunt.

Elk zakje 5th Season staat gelijk aan 1 
stuk fruit. Perfect voor onderweg, als ge-
zond dessertje of als topping van je favoriete 
smoothie. 

WARD GRASVELD - ONTDEKKER VAN HET VIJFDE SEIZOEN

Gevriesdroogde aardbei, appel en banaan
11g - 6 st./colli

FRUIT SALAD1.

PINEAPPLE2.

STRAWBERRIES3.

Gevriesdroogde ananas
12g - 6 st./colli

Gevriesdroogde volledige aardbeien
8g - 6 st./colli 2.

1.

3.
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CONVENTIONAL FRUITSNACKS
100% PURE FRUITSNACK VOOR ONDERWEG

ORGANIC FRUITSNACKS
100% PURE, BIOLOGISCHE FRUITSNACK VOOR ONDERWEG

BANANA & BLUEBERRIES
Knapperige combinatie van schijfjes banaan 
met blauwe bessen. Hét superfruit bij uitstek!
14g - 6 st./colli

FRUIT SALAD
Knapperige fruitsalade op basis van appel, 
banaan en aardbeischijfjes. 
11g - 6 st./colli

MANGO & RASPBERRIES
Zoete mango met frisse, onversneden
frambozen. Een stukje hemel op aarde.
14g - 6 st./colli

PINEAPPLE
De biologische, tropische ananassnack. 
Zomer, het hele jaar door.
12g - 6 st./colli

FRUIT BASKET
Deze 100% recycleerbare kartonnen 
fruitmand van 5th Season is de per-
fecte eye-catcher op de toonbank.
30 x 30 x 35 cm
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OVER KRIKET

KRIKET wil de drempel om krekels te eten 
verlagen. Het is namelijk de perfecte, 
duurzame en ecologische bron van eiwitten. 

Voor de energierepen en granola wordt ge-
bruik gemaakt van krekelpoeder waardoor 
de initiële drempel voor de consument laag 
ligt. Mag het iets gedurfder? Probeer dan ze-
ker de krekelbites met volledige krekels!

KR
IK

ET

EDGY

DUURZAME PROTEÏNEN

BRON VAN VITAMINES, IJZER EN 
CALCIUM

FUTURE PROOF SNACKEN



ANNELEEN & MICHIEL VAN MEERVELDE -  KRIKETEERS VAN HET EERSTE UUR
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In de zomer van 2016 bezocht Michiel, 
toen nog landbouw- en voedingsjourna-
list, een krekelboerderij in hartje Brussel. 
De boerderij was opgezet door 3 jonge en 
avontuurlijke ingenieurs die hem alles ver-
telden over de duurzame superkrachten 
die krekels bezitten, en hoe ongelooflijk 
voedzaam ze zijn. Maar waarom wist nie-
mand dat krekels zo geweldig zijn?

Samen met zijn zus Anneleen beslisten ze dit 
idee tot leven te brengen. Er werd veel nage-
dacht, gepraat en gebakken in de keuken: 
hoe zou de perfecte krekelsnack eruit zien? Ze 
bedachten een recept voor een graanreep op 
basis van krekels en zetten een crowdfunding-
campagne op om de hele wereld te vertellen 
over de geboorte van KRIKET, de eerste Bel-
gische krekelreep.

GRANOLA
OUT OF THE BOX GRANOLA

300g - per stuk of 8 st./colli

THE ORIGINAL GRANOLA
KLASSIEKER MET EEN TWIST

Een rechtdoorzee begin van je dag met knapperige hazelnoten en een 
vleugje kaneel. Eenvoudig maar zo geweldig!

‘Waarom krekels?’ kan je jezelf afvragen. ‘Waarom 
niet?’ lijkt een betere vraag. Het zou zonde zijn om 
deze overvloed aan natuurlijke antioxidanten, eiwit-
ten, vezels, vitamine B12, ijzer en zink te moeten 
missen. Van krekels is bewezen dat ze dubbel 
zoveel eiwitten bevatten als rundvlees, ter-
wijl 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!

De onweerstaanbare KRIKET repen zijn gemaakt 
van  noten, granen, zaden én krekels! Ongewoon? 
Misschien. Heerlijk? Vast en zeker! Met hun sub-
tiele, nootachtige smaak laten deze lekkere, kleine 
helden jouw smaakpapillen een vreugdesprong-
etje maken op elk moment van de dag! Our kind 
of different is the goood kind of different.

300g - per stuk of 8 st./colli

THE CHOCOLATE CHIRP GRANOLA
CHOCOLADE ONTBIJT

Hemelse chocoladedruppels en een subtiel snuifje zout: deze Choco-
late Chirp is exact wat je nodig hebt. Een tikkeltje zoet en toch gezond, 
jouw ontbijt smaakte nog nooit zooo goed.

300g - per stuk of 8 st./colli

THE DOUBLE DATE GRANOLA
ZOET EN KNAPPERIG

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.



De nieuwste KRIKET aanwinst is het ultieme verantwoord tussendoortje. De reep bevat tot 33% 
eco-vriendelijke krekelproteïnen. Dat is maar liefst 17 gram per reep! Bovendien is elke reep héél rijk 
aan vezels (15 gram per reep) en suikerarm! Je spijsvertering, spieren en suikerspiegel zijn je nu al 
dankbaar! 

60 61

CATALOGUS 2023 - 2024 WWW.CAMELLIA-S.BE    -     INFO@CAMELLIA-S.BE     -     0478/39.22.75

HIGH PROTEIN BARS
TOT 33% MILIEUVRIENDELIJKE PROTEÏNEN

MUESLI BARS
GEZONDE TO GO SNACKS

30g - 18 st./colli

MUESLI BAR HAZELNUTS & PUMPKING SEEDS 
CRUNCHY MUESLI REEP

Dit is jouw nieuwe 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.

30g - 18 st./colli

MUESLI BAR CHOCOLATE & ALMONDS
CHOCOLADE LEKKERS VOOR ONDERWEG

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!

30g - 18 st./colli

MUESLI BAR DATES & CASHEW
GEZOND GEZOETE REEP

Het contrast tussen de zoete dadels en het snuifje zout in combina-
tie met knapperige pecannoten... Fan-tas-tisch! Deze blaast je van 
je sokken met z’n punch en kwieke smaak.

Dit is de perfecte, gezonde snack voor 
onderweg of als vieruurtje op kantoor. De 
heerlijke muesli repen met krekelpoeder 
bevatten 14 à 15% proteïnen, zijn suiker-    
arm en vezelrijk! Zo geeft dit tussen-
doortje een verzadigd gevoel terwijl het 
ook rijk is aan vitamines, ijzer en calcium. 
Deze snack is het totaalpakket!

VERNIEUWDE SAMENSTELLING!

3 keer minder suiker
3,5 keer meer vezels

2 keer meer proteïnen
USPs duidelijk op verpakking

50g - 24 st./colli

HIGH PROTEIN BAR BLACKCURRANT & DARK CHOCOLATE
ZWARTE BES & DONKERE CHOCOLADE

Het is chocolade. Het is fris. Dit is het beste dat er is! Deze reep 
past perfect bij je vastberadenheid en zin om voluit JA te zeggen 
tegen het leven. Today is going to be a goood day!

50g - 24 st./colli

HIGH PROTEIN BAR COCONUT & DARK CHOCOLATE
KOKOSNOOT & DONKERE CHOCOLADE

Gaat er iets boven de tropische combinatie van kokos en choco-
lade? Bij elke beet lijkt het even alsof je op het paradijselijke strand 
jogt terwijl je geniet van de ondergaande zon.



Deze overzichtelijke display biedt plaats aan 12 stuks KRIKET granola (telkens 4 van de 3 verschil-
lende smaken) en 54 KRIKET bars (telkens 18 van elk van de 3 smaken). De hoogkwaliatieve karton-
nen display is perfect om in het winkelrek of aan de kassa te plaatsen.

56 x 26 x 40 cm
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DISPLAY
OPVALLEN IN DE WINKELREKKEN

CRUNCHY KRIKETS
VOLLEDIGE, KROKANTE KREKELS

15g - per stuk of 15 st./colli

CHILI & LIME KRIKETS
MEXICAANSE SMAAKBOMMETJES

Mexicaans streetfood als snack on the go. De frisse, krokante krekels 
met pit zijn echte smaakbommetjes in de mond. Fantastisch als top-
ping op zelfgemaakte taco’s, guacamole en andere pittige gerechten.

Klaar om versteld te staan? Want dit zijn échte krekels. Niet het poeder maar de volledige kleine held-
en in al hun glorie. Gepimpt met 3 verschillende smaken om je duimen en vingers bij af te likken. 
Deze proteïne bommetjes zijn heerlijk als snack onderweg. Of pimp je favoriete gerechten met deze 
kleine KRIKET superpowers!

15g - per stuk of 15 st./colli

SOUR CREAM & ONION KRIKETS
MEXICAANSE SMAAKBOMMETJES

Ovengeroosterde krekels met Sour Cream & Onion smaak die je 
smaakpapillen doen ontploffen. Heerlijk hartig en toch anders dan 
alles wat je eerder proefde. Met 9g proteïnen per portie is dit de per-
fecte eiwitrijke snack voor onderweg. 

15g - per stuk of 15 st./colli

HONEY & MUSTARD KRIKETS
ZOET MET BEETJE PIT

Zelfs Winnie de Poeh is te verleiden met deze onweerstaanbare mix 
van zoete honing en mosterd. De perfecte keuze voor zoetebekjes. 
Subliem als topping van je favoriete salade of bij de aperitief.
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OVER I JUST LOVE BREAKFAST

I Just Love Breakfast is een kleinschalige, am-
bachtelijke 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.
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GEEN GERAFFINEERDE SUIKERS OF ANDERE 
BEWAARDMIDDELEN

MEER DAN 50% NOTEN EN FRUIT

DE KRAAKVERSE, GENEREUZE GRANOLA
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NATALIE VANDERICK -  GEDREVEN GRANOLABAKSTER

66 67

CATALOGUS 2023 - 2024 WWW.CAMELLIA-S.BE    -     INFO@CAMELLIA-S.BE     -     0478/39.22.75

Het doel van I Just Love Breakfast is om 
elke dag granola te maken die je hetzelfde 
gelukzalige gevoel geeft als een croissant 
die net uit de oven komt.

Natalie ontdekte granola een dikke twintig jaar 
geleden in New York waar ze op een markt een 
zakje kocht van een lokale granolabakster. Dat 
viel zo in de smaak dat ze meteen een lading 
insloeg voor thuis. Omdat ze de granola in Eu-
ropa niet kon bestellen, ging ze zelf aan de slag. 
In 2016 zette ze uiteindelijk de stap om zélf am-
bachtelijke granola te bakken en verkopen. 

Met een goeie portie granola kom je ’s morgens 
op gang met heerlijk langzame, voedzame 
energie. Bij I Just Love Breakfast staat kwaliteit 
voorop. Zo is Natalie continu op zoek naar de 
meest kwalitatieve noten, fruit en haver van bio-
logische oorsprong. 

Een eigen productie uitbouwen in België is een 
bewuste keuze. I Just Love Breakfast is graag 
een open en transparant bedrijf, waarbij je weet 
hoe en door wie je zakje granola wordt gemaakt.

GRANOLA
KRAAKVERSE GRANOLA MET MEER DAN 50% NOTEN EN FRUIT

250g - per stuk of 8 st./colli

#3 100% COCOA
DE PURE SMAAK VAN CHOCOLADE

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 dage-
lijkse kom yoghurt of melk. 

Ook beschikbaar in Fan Pack 
700g - per stuk of 6 st./colli

250g - per stuk of 8 st./colli

#4 ROSE BERRY
FRIS EN VROLIJK

De fruitige blauwe bessen en frambozen geven een frisse 
smaak aan de krokante granola. De delicate rozenblaad-
jes brengen een elegante, florale toets. Bij het mengen 
kleuren de bessen je yoghurt tot een roze-paarse lek-
kernij. Instant geluksmomentje!

250g - per stuk of 8 st./colli

#5 PECAN ALMOND
DE ABSOLUTE ALL-TIME FAVORITE

Perfect uitgebalanceerde ontbijtmix die barst van de no-
ten. De granola is subtiel gekruid en lichtjes gezoet met 
agave- en ahornsiroop. De zijdezachte amandelschilfers 
en knapperige pecannoten maken het af.

Ook beschikbaar in Fan Pack 
700g - per stuk of 6 st./colli
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GRANOLA
KRAAKVERSE, PURE GRANOLA MET MEER DAN 50% NOTEN EN FRUIT

#V VIRGIN PECAN
ONGEZOET EN GLUTENVRIJ

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!

GRANOLA
KRAAKVERSE, PURE GRANOLA MET MEER DAN 50% NOTEN EN FRUIT

250g - per stuk of 8 st./colli

#7 CASHEW BANANA
DE KNAPPERIGSTE VAN ALLEMAAL

Op zoek naar 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.

Ook beschikbaar in Fan Pack 
700g - per stuk of 6 st./colli

250g - per stuk of 8 st./colli

#8 MANGO STRAWBERRY
ZOMERS EN FRUITIG

Zomer in je bord, het ganse jaar door! De kleurrijke stuk-
ken aardbei en mango geven deze licht knapperige gra-
nola een frisse, zomerse smaak. Een donkere, winterse 
dag? De #8 sleept je er ongetwijfeld door! 

250g - per stuk of 8 st./colli

#C COCOA COFFEE
KOFFIE IN JE KOP EN MOK

Is er iets beter dan wakker 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.

Ook beschikbaar in Fan Pack 
700g - per stuk of 6 st./colli

Ook beschikbaar in Fan Pack 
700g - per stuk of 6 st./colli

Individueel verpakte granola. Perfect 
om toe te voegen aan een ontbijtbuffet 
of -mand. 

Beschikbaar in alle 7 smaken.

40g -  per stuk of 20 st./colli

SINGLE SERVES

250g - per stuk of 8 st./colli
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OVER THE NUTTY FARMER

Boerenzoon Fréderic was voor de vrij-                      
dagse apéro op zoek naar een lekker noot-
je. De tegenvallende zoektocht eindigde 
met weinig krokante nootjes met een één-
tonige smaak. Dat kon beter! Daarom ging 
Fréderic zelf aan de slag. Vele experiment-
en later werd The Nutty Farmer geboren. 
Krokante ovengeroosterde cashew noten 
met verrassende smaken.
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A FAIRTRADE CASHEW STORY
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100g - per stuk of 18 st./colli

100g - per stuk of 18 st./colli

100g - per stuk of 18 st./colli

100g - per stuk of 18 st./colli

FRÉDERIC BOSTYN -  THE NUTTIEST FARMER
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BURNING BUFFALO
MET GEROOKTE KRUIDEN EN HETE SPECERIJEN

Het pittige leven van The Nutty Farmer zit altijd vol avontuur! 
Als de zon schijnt doet hij niets liever dan te barbecuen met 
vrienden. Met zijn geheime, zelfgemaakte kruidenmix die hij 
meebracht van een reis naar Texas, verrast The Nutty Farmer 
zijn vrienden keer op keer. 

CASHEW NUTS
(H)EERLIJKE, KROKANT GEROOSTERENDE CASHEWNOTEN

The Nutty Farmer is gek op al het goede dat 
de natuur te bieden heeft. Het verrassend 
assortiment gekruide cashewnoten nodigt 
je smaakpapillen uit op een fantastische 
wereldreis.

De 100% fairtrade noten worden met zorg ge-
teeld door lokale boeren in Bobo-Dioulasso. Op 
deze bijzondere plek in Burkina Faso worden ‘s 
werelds beste cashewnoten verbouwd. The 
Nutty Farmer werkt via het Fairtrade programma 
rechtstreeks met de boerenfamilies samen met 
als doel hen een betere toekomst te bezorgen. 

The Nutty Farmer verkort zo de keten en creëert 
een duurzaam ‘Farmer to Market’-verhaal. Op 
deze manier draagt elk verkocht zakje bij om 
de wereld een mooiere en duurzamere plek te 
maken voor mens en natuur.

De cashewnoten worden in de eigen productie-
faciliteit in West-Vlaanderen met liefde gekruid 
en droog geroosterd in de oven.

CROCODILE CURRY
MET ROZEMARIJN EN CURRY

Curry is ongetwijfeld de favoriete specerij van The Nutty 
Farmer. Het gouden poeder is een echte brainbooster en 
fantastisch in combinatie met rozemarijn. Klein geheim: elke 
smaakvolle noot proeft nog beter terwijl je op de rug van een 
opblaaskrokodil in de zwemvijver geniet van de zomerzon.

GIRAFFIC SPICED CARAMEL
MET KARAMEL EN KANEEL

The Nutty Farmer is een echte zoetekauw en is gek op de 
smaak van karamel. Zo ontstond de speciale smaak “Giraffic 
Spiced Caramel”: zoete speculaaskoekjes met een kruidige 
twist. En als je naar de nek van een giraf kijkt, lijken de vlek-
ken wel een beetje op een gebroken koekje, vind je niet?

HAPPY HIPPO
MET OOSTERSE KRUIDEN EN GRANAATAPPEL

The Nutty Farmer is een echte optimist en lacht altijd! Zelfs bij 
het opstaan, is hij eeuwig goed gezind. Daarom wordt hij door 
zijn familie ook wel eens de “Happy Hippo” genoemd. Zijn 
geheim? Een goeie portie oosterse kruiden en granaatappel. 
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OVER WALTSON

Waltson chips worden op ambachtelijke wij-
ze gebakken zoals de eerste chips in de jar-
en ‘50, geoptimaliseerd door hedendaagse 
technieken. Na een strenge selectie worden 
de chipsaardappelen gesneden en in kleine 
hoeveelheden gebakken in hoogkwalitatieve 
zonnebloemolie. De ervaren meesterbakker 
gaart de chips op een authentieke, langzame 
manier. Dit resulteert in knapperige chips 
met een duidelijke aardappelsmaak.

W
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AMBACHTELIJK, LANGZAAM GEGAARD

100% NATUURLIJK

ALLERGEENVRIJ

SMAAKVOLLE HANDBAKED CHIPS
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JOOST DEBEUCKELAERE - 4E GENERATIE AARDAPPELKENNER

In 1905 stichtten de bedover-
grootouders van Joost als jonge 
landbouwers een eigen boerderij 
in Staden, West-Vlaanderen. De 
stevige zandleemgrond is er ideaal 
voor de teelt van aardappelen. Dit 
betekent meteen het startpunt van 
deze lijn gepassioneerde aardap-
peltelers en -handelaars.

Fast forward naar 1965. Walter neemt 
het bedrijf over van zijn ouders en      
breidt uit. De focus ligt op het verhan-
delen van aardappelen in heel België.

In 2001 zet Joost samen met zijn vrouw 
Katrien, zijn schouders onder het fa-
miliebedrijf. Intussen specialiseren ze 
zich steeds verder in de handel van 
chipsaardappelen. 

Met de jaren groeit ook de droom om 
de gigantische kennis die ze hebben 
opgebouwd over chipsaardappelen 
om te zetten tot een eigen merk. In 
2020 is het eindelijk zover: de artisa-
nale Waltson Chips zijn geboren. 

Ook in de naam van het merk zit hun 
ambachtelijk DNA vervat. Waltson is 
namelijk een samentrekking van 
Walter - de vader van Joost - en 
Son - zijn zoon.

Waltson is het smakelijk resultaat van 
meer dan 100 jaar know-how!
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PATATO CHIPS
PUUR NATUUR AARDAPPELCHIPS MET UITZONDERLIJKE SMAKEN

NATUREL
PUUR NATUUR

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

Maxi Pack (125g) - 20 st./colli
To Go Pack (40g) - 20 st./colli

PAPRIKA
NOG MEER PAPRIKASMAAK

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

Maxi Pack (125g) - 20 st./colli
To Go Pack (40g) - 20 st./colli

SEA SALT & BLACK PEPPER
VERBLUFFEND VERRASSEND

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

Maxi Pack (125g) - 20 st./colli
To Go Pack (40g) - 20 st./colli

SEA SALT & BALSAMIC VINEGAR
HEERLIJK ZUURTJE

Deze mix van zeezout met de zachte smaak van balsamico 
azijn is zuur en zout vervat in een crunchy aardappelchip.

Maxi Pack (125g) - 20 st./colli

DISPLAY TO GO PACKS

Stijlvolle display die plaats biedt aan telkens 3 zakjes Waltson 40g 
van de 3 verschillende smaken.

41 x 18 x 16 cm



78 79

WWW.CAMELLIA-S.BE    -     0478/39.22.75

OVER VYLMER

Vylmer is de ultieme mix van het zalige zomer-
gevoel, een laagje vintage en een goeie portie 
gezelligheid. Annelies, de Vlaamse bezielster 
van Vylmer, brengt de unieke recepturen uit 
de jaren ‘50 opnieuw tot leven. 

VY
LM

ER

INNOVATIEF

100% NATUURLIJK

VINTAGE ÉN HEDENDAAGS

VYLMER, LA PROVENCE DANS TON VERRE

CATALOGUS 2023 - 2024



ALCOHOLIC DRINKS
ZOMERSE APERITIEVEN

0.0% DRINKS
GEEN ALCOHOL, WÉL HEERLIJK GENIETEN
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VYLMER À L’ORANGE
Een bitterzoet drankje met een verfijnde, fruitige toets. 
Deze authentieke, provençaalse aperitief is op basis van 
rosé wijn met een distillaat van bittere en zoete sinaasap-
pelen. 

Drink Vylmer à l’Orange puur met ijs. Of mix met tonic en 
werk af met een schijfje sinaasappel. Alcoholpercentage: 
14,9% Vol.

10cl - 12 st./colli 
75cl - 6 st./colli

VYLMER SPRITZ

VYLMER MISTRAL 0,0%

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 de afgelopen Tavola 
beurs werd deze aperitief bekroond voor haar innovatief 
karakter en de prachtig uitgebalanceerde smaak.

Drink Vylmer Spritz met cava en werk af met een schijfje 
sinaasappel. Alcoholpercentage: 14,9% Vol.

10cl - 12 st./colli
75cl - 6 st./colli

Vylmer Mistral is als de verfrissende Mistralwind op een 
zwoele Provençaalse avond. Deze alcoholvrije aperitief 
brengt de fruitige aroma’s van sinaasappel, rode bessen 
en frisse appel samen in je glas. De bubbels en zachtroze 
kleur brengen je meteen in de stemming.

De premium 0,0% drink is volledig vrij van bewaarmid-
delen en wordt deels gezoet met stevia. Hierdoor telt 1 
serving slechts half zoveel calorieën als een glas wijn! 

Drink puur met ijs en werk af met munt, limoen en/of rode 
vruchten.

3 x 20 cl - 8 st./colli 

ANNELIES LEFERE - AMOUREUSE DE LA PROVENCE

Vylmer is een ode aan Madame Volmer, de 
buurvrouw die de beste aperitief brouwde tij-
dens de vakanties in de Provence.

In haar jeugdjaren reisden Annelies en haar ouders 
elk jaar naar hun vaste stek in de Provence. Ma-
dame Volmer, een wat oudere en eenzame wedu-
we, woonde naast hun vakantiehuisje. De ouders 
van Annelies gingen vaak bij haar langs om te aperi-
tieven en waren telkens onder de indruk van haar 
zelfgestookte drankje. Op een bepaalde dag vroeg 
én kreeg haar vader het recept van dat aperitiefje. 

Het recept raakte echter in de vergetelheid... Bijna 
30 jaar lang! Tot Annelies het idee had om het aperi-
tief nieuw leven in te blazen. Vylmer - een verwijzing 
naar Madame Volmer - was geboren! 

Met het originele recept trok Annelies terug naar de 
Provence. Intussen werkt ze samen met een artisa-
nale destilleerderij in de Luberon die de kleine 
batches van alle Vylmer aperitieven stookt.

VYLMER GIFTBOX
Een flesje cadeau doen aan de gastheer of -vrouw is altijd een goed idee. 
Maar voeg er nog een setje unieke Vylmer glazen aan toe en je hebt een 
prachtig geschenk waarmee je bij iedereen scoort!

De stevige cadeaubox bevat 1 fles 75cl Vylmer à l’Orange en 2 vintage Vylmer 
glazen (18cl).

Per stuk

UITHANGBORDEN
Geschikt voor binnen en buiten.
Place de l’Apéro - 40 x 30 cm
Le Soleil dans ton Verre - 30 x 60 cm

VYLMER VILTJES
Bestel de gratis apéro viltjes en 
breng de volledig Vylmer beleving 
aan tafel.
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OVER MILL & MORTAR

Mill & Mortar heeft alles in huis om je favo-
riete gerechten tot nieuwe hoogtes te verhef-
fen. Biologische kruiden en specerijen die 
rechtstreeks bij onafhankelijke landbouw-
coöperatieven worden aangekocht. De 
boeren telen de smaakmakers met respect 
voor Moeder Aarde, dus zonder gebruik van 
artificiële meststoffen of ongediertebestrij-
ding. 
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CLEAN LABEL

SUPERIEURE KWALITEIT

EERLIJKE HANDEL

THE FINE SPICE EMPIRE
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IBEN BűCHERT - THE SPICY LADY

Het doel van Mill & Mortar is om in al zijn 
eenvoud de vele verbazingwekkende ver-
halen over specerijen te vertellen. Het 
Deense merk inspireert en geeft je alle in-
grediënten om je favoriete gerechten op 
smaak te brengen. 

De kwaliteit van de smaakmakers staat voorop. 
Daarom vind je enkel biologische, fairtrade, 
traceerbare en single-estate kruiden en 
specerijen terug in het Mill & Mortar assorti-
ment.

Mill & Mortar selecteert steeds specerijen 
die eruitzien, ruiken en smaken zoals toen ze 
werden geoogst. Verder is het ook belangrijk 
dat de oorsprong van deze specerijen duidelijk 
is. Mill & Mortar weet wanneer en hoe ze worden 
geteeld en geoogst. Op deze manier kunnen ze 
garanderen dat het volledige proces duurzaam 
is. De bodem wordt niet uitgeput maar met re-
spect voor mens en dier gebruikt.

Mill & Mortar zet zich in om een sterke en be-

trouwbare relatie met elk van hun leveranciers op 
te bouwen. Zo investeren zij in een lange termijn 
samenwerking. Tegelijk steunt Mill & Mortar de 
lokale landbouwers bij het verbeteren van hun 
werkomstandigheden, zowel voor de afzonderlijke 
landbouwfamilies als het dorp. Tot slot ontvangen 
de boeren al een deel van hun opbrengsten nog 
voor ze oogsten. Zo worden de smaakmakers pas 
geplukt wanneer deze volledig zijn volgroeid.

Iben bezoekt op regelmatige basis de vakbe-
kwame en gepassioneerde kruidenboeren, die  
veel waarde hechten aan kwaliteit. De vakkennis 
van de kruidenboeren gaat vaak tot eeuwen terug. 
Aangevuld met de hedendaagse technieken pro-
duceren zij daarom de beste kwaliteit van kruiden 
en specerijen.

Wanneer je voor het eerst Mill & Mortar gebruikt 
in de keuken, merk je meteen het verschil. De 
pure smaakmakers zijn vrij van vulmiddelen en 
daarom veel intenser van smaak. Je hebt dan 
ook veel minder kruiden nodig om je gerecht op 
smaak te brengen.
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RECEPTKAARTEN
INSPIREER, LEER EN VERKOOP MEER

Met deze stevige A6 receptkaarten inspireer je je klanten om meteen met de kruidenblends aan de slag te 
gaan. De receptkaarten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Voeg de kaarten gratis toe aan 
je volgende bestelling.

TINNEN BLIKKEN

De beste manier om kruiden en specerij-
en te bewaren is weg van licht, lucht 
en water. In het oneindig recycleerbare 
tinnen blik behouden de smaakmakers 
dezelfde aroma’s als toen ze net werden 
geoost.

9 st./colli



Asani Bahrat (45g)
Exotische blend van warme 
specerijen en kruiden, geïn-
spireerd op de Noord-Afrikaanse 
keuken. Fantastisch bij lam, gevo-
gelte en groenten.

cabbage karma (50g)
Een elegante melange ontwikkeld 
voor kool- en groentegerechten. 
Bestaat uit venkel, sumak, citroen-
tijm en koriander geïnfuseerd met 
een extract van sinaasappel.

cake factor (50g)
Blend op basis van kaneel, ster-
anijs en gember die karakter geeft 
aan fruit in desserts. Ook leuk als 
kruidige toets bij zelfgemaakte 
koekjes, brood en confituren.

colombo curry (50g)
Pittige, traditionele curry. De 
intens gele kleur verraadt de over-
vloed aan kurkuma. De juiste 
keuze voor het maken van kip-
curry.

Double garlic pepper (50g)
Deze mix van look, chili en zwarte 
peper is een fantastische toe-
voeging voor de dagelijkse keu-
ken. Heerlijk op steak, bij groen-
ten, in sauzen en op aardappelen.

Hey falafel (50g)
Midden-Oosterse mix op basis 
van komijn, koriander en cayenne 
peper. Heerlijk om falafel, tofu en 
zelfs popcorn mee op smaak te 
brengen.

Smokey Sally (50g)
Een krachtige kruidenmix op basis 
van gerookte paprika. Geeft een 
bijzondere, gegrilde smaak aan je 
gerechten. Ideaal bij wit vlees en 
om marinades te bereiden.

Kandyan curry (50g)
Deze smaakvolle, verfijnde curry 
is dé keuze voor het bereiden van 
Oosterse specialiteiten. Heerlijk als 
basis voor een pittige dressing of 
mayonaise.

mermaids bite (40g)
Een frisse blend op basis van munt, 
citrusvruchten, venkel, koriander 
en drie soorten zeewier. Geeft 
een leuke twist aan vis, wit vlees 
en slaatjes.

Ras el Hanout (55g)
Marokkaans geïnspireerde blend 
op basis van pittige kruiden, 
rozenbloemblaadjes en lavendel. 
Uitmuntend bij lam, couscous, 
stoofschotels en tajines.

Rasta Pasta (55g)
Een pittige blend die z’n oor-
sprong vindt in de Caribische 
keuken. Meng met kokosmelk of  
gebruik rechtstreeks op pasta, 
noedels en rijst.

Rose Harissa (50g)
Noord-Afrikaanse chili rub. Heer-
lijk bij soep en stoofpotjes. Ge-
bruik bij gebakken of gefrituurde 
groenten. Voeg olie toe voor een 
homemade harissa saus.

Shawarma hack (50g)
Multi inzetbare Midden-Oosterse 
mix op basis van paprika, korian-
der en komijn. Heerlijk blij lam, kip, 
kalkoen en varkensvlees.

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.

Triple lemon pepper (50g)
Frisse blend op basis van citroen, 
citroengras en Szechuan pe-
per. Gebruik om pasta, salade, 
geroosterde groenten en wit vlees 
op smaak te brengen.

wood witch (50g)
Blend op basis van verpulverde 
laurierbladen, roze peper, roze-
marijn en kruidnagel. Perfect voor 
winterse gerechten zoals wild- en 
vleesgebraad.

za’atar (40g)
De ultieme klassieker van de 
Midden-Oosterse keuken. Geeft 
flair aan de meest eenvoudige 
gerechten. Heerlijk bij salades, 
tomaten, eieren, hummus en kip.
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Garam Masala (50g)
Hartige blend boordevol aroma’s 
die je zuiver of in combinatie met 
andere specerijen gebruikt in de 
meeste Indische gerechten.

Gringo tex mex (55g)
Speelse blend voor het op smaak 
brengen van taco’s, tortilla’s en 
wraps. Of gebruik als basis voor 
een salsa of sladressing.

Happy Roots (45g)
Maak al je groenten blij met deze 
blend op basis van lookpoe-
der, rozemarijn, sesam en chili. 
Voor alle groente- en aardappel-         
gerechten.
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Karl Otto (40g)
De kern van deze prachtige blend 
bestaat uit eekhoorntjesbrood, 
look, peterselie en blauwe koren-
bloem. Perfect bij risotto’s, sauzen 
en champignonbereidingen.
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Flaming Dust (50g)
Deze blend die bestaat uit venkel, 
zoethout, steranijs, chili, gerookte 
paprika en gember is de beste 
keuze voor het grillen van vis en 
rood vlees. 
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Five Spice (50g)
Eén van de meest populaire 
specerijen uit de traditionele Azi-
atische keuken. Gebruik bij mage-
re vlees- en wokgerechten. Com-
bineert subliem met soja.
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FUSIONS
GEBRUIKSKLARE KRUIDENMIXEN 

De Fusion-serie bestaat uit pure smaakmakers die dagdagelijkse gerechten naar een hoger niveau til-
len. Laat je verrassen door zowel klassiekers als unieke combinaties. De blends bevatten géén zout, 
gluten of andere additieven. Dit zijn 100% pure kruidenmixen.



Allspice (40g)
Piment

De smaak van kaneel, nootmus-
kaat, peper en kruidnagel in één 
specerij.

caraway (50g)
Karwijzaad

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

cardamom, green, ground (30g)
Gemalen, groene kardemom

Gebruiksklaar kardemompoeder 
voor Indiase curry’s en desserts.

cardamom, green, whole (25g)
Volledige, groene kardemom

De koningin van alle specerijen.

Cayenne pepper (45g)
Cayenne peper

Klassieke scherpe Spaanse peper. 
Absolute must-have in elke keu-
ken.

coriander seeds (35g)
Korianderzaden

Wordt vaak gebruikt in Aziatische 
en Midden-Oosterse gerechten.

juniper (35g)
Jeneverbes

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

garlic, black (70g)
Zwart lookpoeder

Heerlijk voor het op smaak breng-
en van groenten, marinades, 
pastagerechten en mayonaise.

Garlic, italian (70g)
Italiaans lookpoeder

Gebruik dit gebruiksklare look- 
poeder in plaats van de verse vari-
ant voor een zachtere toets.

ginger (50g)
Gemberpoeder

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

green fennel (40g)
Groene venkelzaden

Een milde smaak van anijs. Wordt 
vaak in de Mediterraanse en Azi-
atische keuken gebruikt.

jalapeÑo chili (45g)
Jalapeño chili vlokken

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

mustard Seeds, brown (50g)
Bruine mosterzaden

Pittige bruine mosterdzaden die 
zowel volledig als verbrijzeld wor-
den gebruikt.

mustard Seeds, Yellow (70g)
Gele mosterzaden

Gebruik om groenten in te leggen 
en voor het maken van mosterd-
saus.

nigella seeds (50g)
Zwarte komijn

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

nutmeg & mace (45g)
Nootmuskaat en foelie

Uitzonderlijke muskaatnoot nog in 
de dop, met volledige foelie. On-
misbaar in sauzen en stoofpotjes.

cinnamon, alba (45g)
ALBA kaneel

Zeldzaam, fijn gesneden ALBA 
kaneel van uitzonderlijke kwaliteit.

cinnamon, Ananda’s (45g)
Ananda’s kaneel

Volledige én gemalen kaneel af-
komstig van Ananda’s forest gar-
den (Sri Lanka).

cloves (35g)
Kruidnagel

Pittige bloemknoppen van de    
kruidnagelboom. Voor stoof-
gerechten, wild en rode kool.

Cumin (50g)
Komijn

Warm met een lichte bitterness. 
Onmisbaar in de Aziatische en 
Midden-Oosterse keuken.

chipotle chili (45g)
Chipotle chili vlokken

Mexicaanse, gerookte jalapeño 
peper met fruitige en gerookte 
toetsen.
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chili pul biber (50g)
Pul Biber chili vlokken

Ook gekend als Aleppo peper. De 
meeste zaden zijn verwijderd, wat 
dit een erg milde chili maakt.
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SPICES
PURE SPECERIJEN

Alle basics die je in huis moet hebben om de heerlijkste gerechten op tafel te toveren. De meeste 
specerijen zijn afkomstig van forest gardens uit Sri Lanka. Ze worden er op kleine schaal en met 
respect voor de natuur geteeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bemesting en onge-
diertebestrijding. Elke boer cultiveert bovendien een groot aantal specerijen, planten en bomen zodat 
de grond niet uitgeput raakt.

De nootmuskaat van Mill & Mortar zit 
nog in de bast! Zo blijven de aroma’s 

perfect bewaard tot je de heerlijke 
smaakmaker effectief gebruikt.

Kraak de bast open met een noten-
kraker en rasp de nootmuskaat over 
het gerecht. Het verschil in smaak is 

on-ge-lo-fe-lijk!



paprika, sweet (50g)
Zoete paprika

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

paprika, smoked sweet (50g)
Gerookte, zoete paprika

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

paprika, smoked hot (50g)
Gerookte, hete paprika

Hete Spaanse peper, gerookt 
boven berkenhout.

preserved lemon (40g)
Ingelegde citroen

Geconcentreerde citroensmaak 
zonder de aciditeit van een verse 
citroen.

saffron ‘La Rosera’ (0.5g)
Saffraan ‘La Rosera’

Een fantastische, exclusieve 
smaak. BOB gecertificeerd.

Vanilla, superior pod (3g)
1 vanillestokje

Geeft een onvergelijkbare smaak 
en aroma aan je gerechten. Ook 
verrassend lekker in visgerechten.

oregano (16g)
Versneden oregano

Eén van de meest veelzijdige krui-
den. De vaakst gebruikte smaak-
maker in de Franse keuken.

Herbes de provence (25g)
Provençaalse kruidenmix

Uitermate geschikt voor de Medi-
terraanse keuken. Gebruik bij sa-
lade, pizza en brood.

Lemon Thyme (18g)
Citroentijm

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

Marjoram (15g)
Marjolein

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

Rosemary (30g)
Rozemarijn

Gaat hand in hand met lam, kip en 
aardappelen.

Tarragon (15g)
Dragon

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

Thyme (25g)
Tijm

Klassieker die bij een waaier van 
vlees, vis en groenten wordt ge-
bruikt.

turmeric (50g)
Gemalen kurkuma

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

Vanilla, powder (15g)
Vanillepoeder

Vanille zoals je het nog nooit     
proefde! Voor smoothies, des-
serts en chocolademelk.

Vanilla, extra select pod (10g)
3 vanillestokjes

Vanillestokjes van sublieme kwali-
teit. 

sumac powder (50g)
Sumak poeder

Veelzijdige specerij met een frisse 
citrusachtige smaak. Voor vinai-
grettes en dips.

Star anise (30g)
Steranijs

Indrukwekkende bloemvormige 
specerij met de wonderlijke smaak                
van anijs en zoethout.
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De meest recente vanille oogst 
is één van de meest kwalitatieve 
ooit gezien. De vanillesmaak van 

deze 3 producten is dus nóg 
intenser. Heerlijk!

HERBS
FRISSE KRUIDEN

Nood aan een frisse toets in je gerechten? Kies dan voor deze pure kruiden van Mill & Mortar. De 
meeste zijn afkomstig uit Griekenland, waar ze met de grootste zorg worden geteeld aan de voet van 
de Olympus berg.

SPICES
PURE SPECERIJEN

Alle basics die je in huis moet hebben om de heerlijkste gerechten op tafel te toveren. De meeste 
specerijen zijn afkomstig van forest gardens uit Sri Lanka. Ze worden er op kleine schaal en met 
respect voor de natuur geteeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bemesting en onge-
diertebestrijding. Elke boer cultiveert bovendien een groot aantal specerijen, planten en bomen zodat 
de grond niet uitgeput raakt.



Thysmada black pepper (50g)
Klassieke zwarte peper

Pittige zwarte peper uit Sri Lan-
ka. De peperkorrels worden 
gedroogd in de zon.

Black Sre Ambel (50g)
Medium hete zwarte peper

Zwarte, Colombiaanse peper met 
een florale hint. Heerlijk bij gevo-
gelte en vlees.

Kampot red pepper (50g)
Kampot rode peper

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

Curepipe pink pepper (25g)
Roze peper

Een zachte peper met florale toets 
voor dressings, groenten, vis, ka-
zen en desserts.

szechuan pepper (30g)
Szechuan peper

Geeft een unieke, typerende tinte-
ling op de tong. Perfect bij sauzen, 
gefermenteerde groenten en kip.

Black salt (80g)
Dit zout met actieve kool creëert 
een mooi contrast met lichte in-
grediënten zoals vis, groenten en 
eieren.

citrus salt (70g)
Zoutvlokken doordrenkt met ci-
trusolie en verder op smaak ge-
bracht met takjes citroentijm. Ge-
bruik bij groenten en vis.

red wine salt (80g)
Zout doordrenkt met een elegante 
rode wijn uit het Catalaanse dis-
trict Priorat. Perfect bij geroosterd 
vlees.

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 ver-
branden van oude eik. Heerlijk in 
de vegetarische keuken.

porcini salt (80g)
Eekhoorntjesbrood geeft het zout 
een heerlijk aards en houtig aro-
ma. Gebruik bij pasta, soep en 
gerechten met eieren.

pyramid salt (70g)
Grote zoutvlokken in piramide-
vorm. Gebruik als afwerking of 
verpulver met de hand tot kleine 
stukjes.

Thysmada white pepper (50g)
Klassieke witte peper

Intense witte peper uit Sri Lanka. 
Onmisbaar in o.a. de Aziatische 
keuken.

Smoked white pepper (50g)
Gerookte witte peper

Intense peper met een zachte, 
rokerige ondertoon. Heerlijk bij vis 
en groenten.

Malabar Green pepper (25g)
Milde, groene peper

Gevriesdroogde groene peper. 
Dé perfecte keuze voor een pe-
persaus.

Sumatra long pepper (40g)
Lange peper

Een sublieme combo van pittig 
peperaroma met zoete toetsen 
van kaneel, kardemom en gember.

salt of hearts (60g)
100% natuurlijke blend op basis 
van sumak, geroosterd sesam-
zaad, koriander, gedroogde pad-
denstoel, suiker, peper en slechts 
15% zout.

Zout, wie houdt er niet van? Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de
meesten onder ons te veel zout gebruiken. Hallo Salt of Hearts! Een na-
tuurlijke smaakversterker met slechts 15% zout. Minder zout, meer smaak!

Door de andere basissmaken – zuur, zoet, bitter, umami en ‘pikant’ – te versterken en perfect uit te balanceren, hoeft maar wei-
nig 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. 
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PEPPER
GEEFT PIT AAN ALLE GERECHTEN

Geen keuken zonder deze absolute basic. Gebruik een pepermolen om de peperbolletjes à la minute 
te verpulveren.

‘VALSE’ PEPERS

ECHTE PEPERS

SALT
DE ULTIEME SMAAKMAKER

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

MINDER ZOUT



almonds & hazelnuts -
Salt caramel (100g)

Amandelen en hazelnoten met 
gezouten karamel. 
 

10 st./colli

Almonds - 
Rosemary & Sea Salt (100g)

Amandelen met rozemarijn en 
zeezout.
 

10 st./colli

Almonds - 
Honey & Sea Salt (100g)

Amandelen met honing en 
zeezout.
 

10 st./colli

Almonds - 
Sea Salt (100g)

Amandelen met zeezout.

 

10 st./colli

green dukkah (70g)
Groene dukkah

Mix op basis van gemalen amandelen, 
venkel en zwart sesamzaad. Gebruik 
voor een een krokant korstje op vis.

Dukkah oil (100ml)
Dukkah olie

Olie uit geroosterd sesamzaad.

red dukkah (70g)
Rode dukkah

Mix op basis van gemalen amandelen, 
paprika, komijn, koriander en wit se-
samzaad. Ook heerlijk bij kip.

rec
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t
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ALMONDS
HEERLIJKE GUARE AMANDELEN

DUKKAH
HIPPE APÉROMIX VAN SPECERIJEN EN AMANDELEN

Dukkah is pittig, zoet, zout én knapperig. Het is een mix van noten, zaden, specerijen en kruiden afgewerkt 
met een snuifje zout en suiker.

Serveer de dukkah olie, groene dukkah en rode dukkah samen met brood en/of groenten. Wortel, komkom-
mer, asperges, radijzen en krielaardappelen passen perfect. Dip de groenten of het brood eerst in de olie en 
vervolgens in 1 van de dukkah mixen. Deze hedendaagse tapa wordt gegarandeerd de nieuwe favoriet van 
jong en oud!

Gebruik de dukkah mixen ook voor het bekomen van een knapperig korstje op ovengegaarde vis of als 
heerlijke topping van een salade.

Knapperige amandelen van Europese oorsprong (Spanje en Portugal) met een volle smaak. Serveer 
bij de apéro of voeg toe aan gerechten voor een aangename crunch.



Cinnamon latte (50g)
Kaneel Latte

Voor een koffie met een extra verwar-
mende twist. Probeer zeker ook eens 
met melk of chocolademelk.

Turmeric Latte (50g)
Kurkuma Latte

De perfecte blend voor het 
maken van Golden Milk. De unie-
ke smaak van kurkuma geba-
lanceerd door kaneel en gember.

liquorice latte (50g)
Zoethout Latte

Verwarmende blend op basis van de 
typerende smaak van zoethout met 
toetsen van steranijs, gember, kaneel 
en piment. 
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BOTANICALS
PIMP JE FAVORIETE DRANKJE ZOALS NOOIT TEVOREN

Geen gin tonic zonder botanicals. Pimp je favoriete gin tonic of alcoholvrij alternatief met steranijs, 
kardemom, jeneverbes, roze peper, kruidnagel en kaneel. Mag het nóg wat specialer? Voeg dan een 
van onderstaande smaakmakers toe.

hibiscus (10g)
Hibiscus

Geeft een zure toets en elegant 
roze kleur aan je G&T. 

Rose buds (10g)
Rozenknoppen

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

flower power

Gift box met hibiscus, duindoorn-
bes en rozenknoppen.

Per stuk

a touch of spice

Gift box met jevenerbes, steranijs 
en roze peper.

Per stuk

Sea Buckthorn (15g)
Duindoornbes

Geeft een zure toets en com-
bineert uitstekend met jenever-
bes.

LATTE SPICES
KRUIDEN VOOR JE KOFFIE- EN MELKBEREIDINGEN

Met de Latte Spices geef je een pittige toets aan je favoriete koffiebereiding: of het nu caffè latte, cap-
puccino 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, melk-
poeder of andere additieven. Gebruik - naar smaak - een vierde tot een volledige koffielepel van de Latte 
Spice per deciliter vloeistof.
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SPICE BOXES
PRACHTIGE, KRUIDIGE GESCHENKBOXEN 

FINISHING SALTS
Trio van kleurrijke zouten voor het afwerken 
van vlees, vis, groenten en eieren.
Per stuk

GRILL CHAMPIONS
De bestverkopende BBQ-blends voor vlees, 
vis en groenten in 1 box.
Per stuk

HOTTER THAN HOT
Pittig trio van de meest geliefde Mill & Mor-
tar chilipepers. Heet, heter, heetst!
Per stuk

LATTE SPICES
3 kruidige smaakmakers voor een extra ver-
warmende thee, koffie of (chocolade)melk.
Per stuk

BESTSELLERS
De 6 bestverkopende Mill & Mortar blends 
voor het op smaak brengen van elk gerecht!
Per stuk

MIDDLE-EASTERN
Zes onmisbare smaakmakers om je innerlijke 
Ottolenghi boven te halen.
Per stuk

CAKE STUFF
EXTRA BLING BLING VOOR DESSERTS

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

gold dust (10g)
Gouden glanspoeder

Geeft je desserts de uitstraling die 
het verdient.

Bronze Dust (10g)
Bronzen glanspoeder

Geeft je desserts een ultra-         
moderne look.

SALADE DE FLEURS (3g)

Prachtig trio van oogstrelende ko-
renbloem die als een florale kroon 
op je gerechten pronken.

orange peel (30g)
Sinaasappelzeste

Ruikt en smaakt even levendig 
als verse sinaasappel. Hemels in 
combinatie met chocolade.

pink dust (10g)
Roze glanspoeder

Voor een fris extraatje op je gebak 
en taarten.

Bling bling
Schitterende geschenkbox met 
gouden, zilveren en bronzen 
glanspoeder.

Per stuk



Bestel online: b2b.camellia-s.be
Via mail: info@camellia-s.be
Via telefoon: 056/19.76.50 of 0478/39.27.75

100

CATALOGUS 2023 - 2024

GIFT BOXES
PRACHTIGE GESCHENKEN OP MAAT

GIFT BOX 6 TINS

Zwarte, stijlvolle kartonnen geschenkbox met magnetisch 
deksel. De geschenkbox is leeg en biedt plaats aan 6 
blikjes.
 
Per stuk

SPICE CHEST

Prachtige, luxueuze kruidenkist in hout. Beschikbaar in 3 
formaten. De  Spice Chest wordt leeg aangekocht. Vul 
naar de wens van je klanten.

Spice Chest 6 tins - per stuk
Spice Chest 12 tins - per stuk
Spice Chest 24 tins - per stuk

GIFT BOX 3 TINS

Lege, kartonnen geschenkbox met extra inlay. Geschikt 
voor 3 blikjes.
 
Per stuk



www.camellia-s.be

Camellia S BV
Sluisstraat 2
8710 Wielsbeke

+32 478 392 275
info@camel l ia-s.be
www.camel l ia-s.be

@camel l iasbelgium
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