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FIRST THINGS FIRST

Hi tastealover!

Liefs,
tastea

Om de zomer goed te beginnen hebben we speciaal
voor jou de lekkerste én gezondste ijstheerecepten

gebundeld in dit e-book.
Uiteraard met een tastea twist!

Dit boek is klikbaar en de meeste recepten hebben
ook een videorecept!

Wel zo makkelijk! We willen je inspireren om onze
recepten te proberen, want de mogelijkheden zijn

eindeloos....

Deze PDF
is klikbaar!
Deze PDF
is klikbaar!

https://www.tastea.eu/nl/
https://www.instagram.com/tastea.eu/
https://www.facebook.com/tastea.eu
https://www.linkedin.com/company/tastea-eu/mycompany/


SUNDAY BRUNCH
FUN PUNCH
Pop ‘N Chill

Shopping list

Klik voor het
videorecept

• 7,5 gram Pop ‘N Chill
• 1L koud water
• Vers fruit naar keuze
• Verse kruiden naar keuze
• IJsblokjes
• Zoetstof (zoals agave)

Shop de Pop ‘N Chill

https://www.youtube.com/watch?v=eE8GYa72FeA
https://www.tastea.eu/nl/pop-n-chill.html


Heb je dit recept geprobeerd? Tag ons en gebruik #teamtastea!

Stap 1 Schenk een liter koud water in een theekan en
stop de losse thee in de zeef van de kan.

Stap2 Voeg wat extra ingrediënten toe zoals vers fruit of
verse kruiden en vergeet de theekan niet af te
dekken!

Stap3 Laat de thee 8 tot 12 uur naar smaak trekken in
de koelkast. Brrr!

Stap4 Proef stiekem even. Wil je de thee sterker? Dan
kan je ‘m nog iets langer laten trekken.

Stap5 Tevreden? Haal de zeef uit de theekan.

Stap6 Pak de glazen erbij en voeg ijsblokjes,
plakjes fruit en thee toe. Proef even en voeg op
basis van de smaak nog wat vloeibare zoetstof
toe zoals honing of agave siroop!

Stap7 Roer het geheel door en voeg nog wat leuke
eetbare bloemen mee om hem helemaal af te
maken.

Mmm… heerlijk! Zet ‘m op tafel en laat iedereen
meegenieten. En zo’n mooie punch moet natuurlijk op
de foto gezet worden!

LET’S START

Shop de Pop ‘N Chill

Pop ‘N Chill Punch

https://www.tastea.eu/nl/pop-n-chill.html


GREEN DREAM
ORANGE PUNCH

Green Dream

Shopping list

Klik voor het
videorecept

• 12,5 gram Green Dream
• 1L water
• 6 takjes munt
• 120 ml sinaasappelsap
• 30 ml citroensap
• Honing naar smaak
• IJsblokjes

Shop de Green Dream

Shop de Green Dream

https://www.youtube.com/watch?v=vzyIpgPqGG4
https://www.tastea.eu/nl/green-dream.html


Green Dream Orange Punch

Stap 1 Breng een liter water aan de kook in een
waterkoker en schenk het vervolgens in
een theekan.

Stap 2 Stop de takjes munt en de losse thee in
de zeef van de theekan en laat afgedekt
3 tot 5 minuten trekken in de theekan
naar gewenste sterkte en smaak!

Stap 3 Haal de zeef uit de theekan.

Stap 4 Roer het sinaasappelsap, citroensap en
de honing door elkaar heen.

Stap 5 Voeg de mix toe aan de thee en zet de
theekan in de koelkast tot het koud is.

Stap 6 Serveer met ijs en voeg (als je wilt)
schijfjes sinaasappel en citroen toe voor
dé perfecte Instafoto!

Niet alleen een lust voor het oog, maar ook een
lust voor je andere zintuigen!

Shop de Green Dream

https://www.tastea.eu/nl/green-dream.html


TUTTI FRUTTI
ICED BUBBLE TEA

Tutti Frutti

• 5 gram Tutti Frutti
• Tapioca parels
• Theekan
• Melk
• Honing
• Fruit naar keuze
• Munt
• IJsblokjes

Shopping list

Klik voor het
videorecept

Shop de Tutti Frutti

Shop de Tutti Frutti

https://www.youtube.com/watch?v=x4JMkWJLkMc
https://www.tastea.eu/nl/tutti-frutti.html


Heb je dit recept geprobeerd? Tag ons en gebruik #teamtastea!

Stap 1 Kook 2 eetlepels (voor 1 glas) tapioca
parels volgens de verpakking. Haal de
tapioca parels uit het water als ze klaar
zijn en leg ze apart in een bakje.

Stap 2 Zet de thee. Voor 1 glas heb je 200ml
water nodig en 5 gram Tutti Frutti Iced
Tea. Maak je deze heerlijke bubble tea
voor meer mensen? Zet dan meteen een
hele kan! Deze kan altijd weer in de
koelkast. Voor een hele kan heb je 1 liter
water nodig en 25 gram Tutti Frutti Iced
Tea.

Stap 4 Laat de thee vervolgens compleet
afkoelen, voor ongeveer een uurtje. Je kan
ook de thee de avond ervoor zetten en de
hele nacht in de koelkast laten! Zo heb je
meteen koude ice tea als je je bubble thee
gaat maken.

Stap 5 Snijd je favoriete fruit in stukjes en pureer
ze goed in de blender! Voeg nu 100 ml
melk, 1 of 2 eetlepels honing en je
afgekoelde tutti frutti thee toe in de
blender en blend nog een keer goed tot je
een soort verdunde smoothie hebt.

Stap 6 Pak er een groot glas bij en vul hem met
hoeveel tapioca parels je wilt. Doe er wat
ijsblokjes bij en gier vervolgens je thee
mengsel over!

Stap 6 Top het af met verse munt blaadjes en
een rietje. Tijd om te genieten!

LET’S START

Shop de Tutti Frutti

Tutti Frutti Iced Bubble Tea

https://www.tastea.eu/nl/tutti-frutti.html


SUNSET
AARDBEI IJSJES

Sunset

Shopping list Shop de Sunset

Shop de Sunset

• 12,5 gram Sunset
• Theekan
• Aardbei (of ander fruit naar

keuze zoals bosbessen,
mandarijn, passievrucht of
granaatappel)

• 1L water
• Honing
• IJsvormpjes

https://www.tastea.eu/nl/sunset.html


Heb je dit recept geprobeerd? Tag ons en gebruik #teamtastea!

Sunset aardbei ijsjes

Shop de Sunset

Stap 1 Breng een liter water aan de kook in een
waterkoker en schenk het vervolgens in
een theekan.

Stap 2 Stop de losse thee in de zeef van de
theekan en laat afgedekt 3 tot 5 minuten
trekken in de theekan naar de gewenste
sterkte en smaak!

Stap 4 Haal de zeef uit de theekan.

Stap 5 Voeg de aardbei toe en verdeel de thee
met aardbei over de ijsvormpjes. Leg deze
vervolgens voor minstens 1 nacht in de
vriezer.

Stap 6 En daarna, smullen maar!

Heerlijke en verfrissende aardbei ijsjes van de
Sunset theeblend, helemaal zelf gemaakt!

LET’S START

https://www.tastea.eu/nl/sunset.html


GREEN DREAM
KIWI IJSJES
Green Dream

• 12,5 gram Green Dream
• Theekan
• Kiwi (of ander fruit naar

keuze zoals bosbessen,
aardbei of frambozen)

• Honing
• IJsvormpjes

Shopping list

Shop de Green Dream

https://www.tastea.eu/nl/green-dream.html


Green Dream kiwi ijsjes

Stap 1 Breng een liter water aan de kook in een
waterkoker en schenk het vervolgens in
een theekan.

Stap 2 Stop de losse thee in de zeef van de
theekan en laat afgedekt 3 tot 5 minuten
trekken in de theekan naar de gewenste
sterkte en smaak!

Stap 4 Haal de zeef uit de theekan.

Stap 5 Voeg de kiwi toe en verdeel de thee
met aardbei over de ijsvormpjes. Leg deze
vervolgens voor minstens 1 nacht in de
vriezer.

Stap 6 En daarna, smullen maar!

LET’S START

Shop de Green Dream

https://www.tastea.eu/nl/green-dream.html


Shop de Pop ‘N ChillShop de Sunset

Shop het theeglas Shop de theekan

Shop de Tutti Frutti Shop de Green Dream

YOUR TASTEA
SHOPPING LIST

https://www.tastea.eu/nl/pop-n-chill.html
https://www.tastea.eu/nl/green-dream.html
https://www.tastea.eu/nl/tutti-frutti.html
https://www.tastea.eu/nl/sunset.html
https://www.tastea.eu/nl/dubbelwandig-glas-met-filter.html
https://www.tastea.eu/nl/theekan.html


Enjoy!

Shop onze theeblends

https://www.tastea.eu/nl/
https://www.tastea.eu/nl/theeblends-10817137/

