
Ontdek al onze thee

Theebladeren, vruchten, specerijen of kruiden. Verder niets. 
Gewoon heel puur, zonder chemische toevoegingen en kleurstoffen. 

Té is het lekkerst na 3 tot 5 minuten trekken. 

Theekaart



Darjeeling

Groene Wildernis

Loslaten thee

Pionier PolderBoy
VisiThee

Poldergenot

GefeliciTheeZeebodem

Flevo Thee

Krachtige, geurige en volle zwarte thee. 
Wat van ver komt is lekker, want hij is 
verbouwd op de hellingen van de 
Himalaya. Overtuig jezelf en probeer!

Een kruidenthee met het allerbeste 
uit de natuur. Hij is kruidig, fris en zoet. 
Deze wildernis van de Oostvaardersplas-
sen is de grote natuur in een klein land. 
Op ongekende wijze neemt deze thee 
je mee naar wat natuur werkelijk is: 
verwonderend, verrassend en verbazend.

Een combi van groene en zwarte thee. 
De thee die soms nodig is, want 
loslaten is niet eenvoudig. Een bakkie 
troost doet goed.

Een handbewerkte, zeer aromatische 
witte thee. In China ook wel de Witte 
Pioen (Bai Mu Dan) genoemd. Zacht 
en puur karakter. Een kenmerkende thee, 
net als de pioniers die zo kenmerkend 
voor Flevoland zijn. Vernieuwend het 
verschil maken. 

Zwarte assamthee met een verrassende 
ruwe-bolster-zachte-pit melange. 
Typisch voor dit type man, laat je verleiden!

Een absolute zwarte theeklassieker, 
ook wel Earl Grey genoemd. Met het 
kenmerkende bergamot-aroma en fris 
karakter. Samen genieten, samen bijpraten. 
Een bijzonder moment of misschien wel 
zomaar. Creëer jouw moment.  

Een zwarte, zoete thee (Korakundah). 
Makkelijk drinkbaar met een zacht en 
puur karakter. Geniet ervan, net als 
van onze polders.

Een heerlijke heilzame gemengde zwarte 
en groene thee. Erin verwerkt zijn 
schattige bloesems. Bloesems die doen 
denken aan het schattige bloemenjurkje 
van het Poldermeisje. Laat je meeslepen 
door haar heilzame krachten. Feestelijke oolong thee. Een karakteristiek 

en vriendelijk karakter, geurig, notig en 
zacht van smaak. Geniet van het moment 
en maak er een feestje van.

Een groene thee, van grote theebladeren 
gerold tot kogeltjes, zacht en geurig 
met een puur karakter. Een Flevolands 
karakter. Een provincie gebouwd op de 
oorspronkelijke zeebodem. Proef de 
oorsprong en haar verleden.

Groene thee met verfrissende bloesems, 
bessen en fruit. Het pioniersgevoel van 
de Flevolanders geeft inspiratie en kracht 
om je persoonlijke pad vol vertrouwen te 
vervolgen. Thee met kracht en lef!

Ingrediënten: zwarte thee

Ingrediënten: brandnetel, zoethout, venkel, 
vlierbloesem, pepermunt, citroengras 
Looizuur- en cafeïnevrij

Ingrediënten: groene en zwarte thee, 
citroengras, lavendel en roos

Ingrediënten: witte thee

Ingrediënten: zwarte (assamthee)

Ingrediënten: zwarte thee en natuurlijk 
aroma

Ingrediënten: zwarte thee

Ingrediënten: groene en zwarte thee, 
jasmijn-, koren-, en goudsbloemen, vanille, 
natuurlijk aroma

Ingrediënten: oolong thee

Ingrediënten: groene thee

Ingrediënten: groene thee, vlierbloesem, 
vlierbessen, appelstukjes en natuurlijk aroma

Kruidenthee 

Rooibosthee 

Zwarte thee

Witte thee

Groene thee   

Speciale theesoorten

PolderMeisje

GelegenheidstheeRegionale thee

Té is het lekkerste na 
3 tot 5 minuten trekken.” 

“



Rooiebossen TheeLevens Thee

Gurewind Thee
Chill theeFruitmandje

Goedemorgen Thee

Winter Thee
SterkThee Zonne Thee

Bloemen Thee

Typisch voor de herfst: rooibosthee. 
Met een puur karakter naar de afgevallen 
bladeren. Naaldvormig, fris en zacht, rijk  
aan vitamine C, looizuurarm en cafeïnevrij. 

Een zwarte thee met kruiden die je doen 
opleven. Een tikkeltje eigenwijs met een 
fruitig en kruidig karakter. 

Een heerlijke specerijen-melange, 
verwarmend en kruidig. Met een 
krachtig en pittig karakter. Net wat 
je nodig hebt in de wintertijd!

Zachte groene thee met diverse 
rustgevende kruiden. Hij heeft een 
kruidig en bloemig karakter. Laat de boel 
maar eens de boel en neem de rust voor 
een heerlijk kopje Chill thee! 

Fruitige thee met het beste uit een goed 
gevulde fruitmand. Gezond en lekker die 
je weer laat bijkomen!

Frisse groene thee met diverse 
opwekkende, activerende kruiden. 
Begin de dag goed met een kopje thee. 
Je kunt er weer helemaal fris tegenaan!

Zoetkruidige, biologische zwarte thee. 
Sneeuw, regen of een stormachtige dag.  
Drink hem lekker in de gure Hollandse 
wintermaanden. 

Een gerijpte pu erh thee. Geurig en zacht 
met de kenmerkende Moeder Aarde 
smaak. Met een moutig en puur karakter. 
Bijzonder is dat deze thee ook nog eens 
helpt bij afvallen. Doe er je voordeel mee!

Fruitthee met het beste uit de tuin. 
Met een zoetig, frisse en fruitig karakter. 
Laat het zonnetje schijnen en je bruist 
weer van energie!

Groene thee, klassiek gearomatiseerd 
met verse jasmijn, vol, geurig en bloemig. 
De geur van pasgemaaid gras, bloesems 
en de zon op je gezicht. Proef de zomer, 
heerlijk!

Ingrediënten: rooibos
Ingrediënten: looizuurarme zwarte thee, 
kaneel, kardemom, gember, kruidnagel, 
peper en appel

Ingrediënten: kaneel, gember, kruidnagel, 
kardemom en peper

Ingrediënten: groene thee, valeriaan,  
st. janskruid, lavendel, kamille

Ingrediënten: appel, citrusschil, zwarte 
bessenblad, hibiscus, duindoornbes, 
cranberry, aroniabes en aroma

Ingrediënten: groene thee, pepermunt, 
citroengras, goudsbloem en hibiscus

Ingrediënten: zwarte thee, kaneel,  
kruidnagel, citroenschil, rozenbloesem  
en natuurlijk aroma

Ingrediënten: pu erh thee

Ingrediënten: appel, hibiscus, bramen,
sinaasappelstukjes en frambozen

Ingrediënten: groene jasmijnthee

Gelegenheidsthee Seizoensthee

Onze thee is zowel los als in 
theezakjes te verkrijgen, kijk op:
kleurkrachtemmeloord.nl

Wij werken uitsluitend
met biologische thee.



Sociale ondernemingen van Triade: daar waar de mens, 
vertrouwen en talent samenkomen. Meer weten?
www.triade-flevoland.nl/socialeondernemingen

Speciale theesoorten

Eerlijke thee, dat kun je van ons aannemen!
KleurKracht selecteert regelmatig passende en variërende theesoorten. 
Daarbij hebben we een bewuste keuze gemaakt voor biologische thee. 
De thee kopen we in bij maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste 
leveranciers. Het verpakken van de thee gebeurt op onze eigen locatie waar 
mensen met een beperking met veel passie en enthousiasme werken aan 
dit product. Zij doen dit onder begeleiding van de medewerkers van Triade. 
Met het ruime assortiment is er altijd wel een thee naar jouw smaak!

Wist je dat je onze thee met jouw eigen 
etiket en tekst kunt laten maken?
Kijk op kleurkrachtemmeloord.nl

Groene thee
Groene thee is een niet-gefermenteerde 
thee. Na de oogst worden de bladeren 
kort verhit en gedroogd. Groene thee 
bevat looizuur, vitamine C en het  
antioxidant epigallocatechine gallate 
(10x meer dan zwarte thee).

Kruidenthee
Onze kruidenthee is een mix van diverse 
specerijen, kruiden of vruchten.

Rooibosthee
Rooibosthee komt van een naald-
vormige struik die alleen in Zuid-Afrika 
groeit. Na ongeveer anderhalf jaar  
kan er voor het eerst worden geoogst. 
Een struik geeft een optimale productie 
als deze 3 jaar oud is. De levenscyclus 
van een rooibosstruik is ongeveer 7 
jaar. Rooibosthee bevat geen cafeïne en 
geeft nooit een bittere smaak.

Zwarte thee

Zwarte thee is het gefermenteerde blad  
van de camelliaplant. Na de pluk wordt  
het bladgekneusd en uitgespreid in de zon 
of gedroogd in een droger om er al kerend 
veel zuurstof aan toe te voegen die het  
blad oranje tot diepbruin tot zwart kleurt 
al naar gelang er zuurstof bij mag. Daarna 
wordt het blad gestoomd en gedraaid, 
soms gebroken, soms gemalen.

Witte thee
Witte thee is een kostbare en zeldzame 
theesoort. Voor witte thee worden 
alleen de eerste, jonge knoppen van 
de theestruik gebruikt, die binnen 48 
worden gebruikt. De knoppen worden 
gebrand op 32 graden en omwikkeld 
met papier. Daarna wordt de thee twee 
dagen opgeslagen in houten kisten en 
nog 2 maal op een lage temperatuur 
gebrand. Witte thee bevat niet veel 
theïne, wel veel antioxidanten en veel 
goede voedingsstoffen. Aroma en 
smaak zijn subtiel met bloemige tonen 
en zoete elementen van hooi en gras. 
Witte thee is goudgeel van kleur.

Onze theesoorten

Té is een product 
van KleurKracht. 

 
Harmen Visserplein 5a  
8302 BW Emmeloord 

kleurkracht@triade-flevoland.nl 
(+31) 527 63 51 01


