
Genietend, waneer je de pure smaak proeft van deze 100% natuurlijke 
kruidenthee. Of de weldadige aromatische geur van een dampend kopje 
zwarte boekweitthee eraart.

Geneeskrachtig, wanneer je let op je chlorestarol, of diabetes bent, galstenen 
hebt. Boekweitthee is geen geneesmiddel, geen wondermiddel, maar van 
nature krachtige eigenschappen heeft zoals mineralen, vitamine B en rijk aan 
Rutine. 
 
Voedend, wanneer je streeft naar gewichtsbeheersing en  en gezond eten 
belangrijk voor je is.

De beste overtuiging is door het zelf te ervaren

Boekweitthee, of beter gezegd de geroosterde boekweitzaden lenen zich erg 
goed om in allerhande recepten te gebruiken.

Wij hebben allvast een begin gemaakt met enkele recepten. Wij hopen dat het 
het u inspireert en mocht uw creativiteit geleid hebben tot een nieuw recept, 
dan horen wij dat graag.

Boekweitthee past bij een gezonde leefstijl

Heeft u ideen, vragen en recepten? 
Mail het naar 

support@boekweitthee.

Neem de tijd en geniet ervan!

BESTEL ONLINE
www.boekweitthee.nl

Boekweitthee beleef je in recepten...



Kopje gele boekweitthee
         Puur & Zacht van smaak
Deze gele boekweitthee heeft een diep geelgroene kleur. Ondanks deze opvallende kleur is 

de smaak bijzonder zacht, zonder dat er andere bijsmaken aanwezig zijn. 

Je proeft de pure smaak van boekweit. De sterkte van de thee is afhankelijk van de 

bereidingswijze. Hoe langer de thee trekt, hoe puurder de smaak.

Dat boekweitthee in Aziatische landen zo populair is heeft alles te maken met de rijke 

natuurlijke voedingswaarde. 

Inmiddels wint deze kruidenthee ook in Nederland aan populariteit.

Westerse bereidingswijze
1. Doe 1-2 schepjes (ca. 10g) in het zeefje

2. Plaats het zeefje in de theemok

3. Voeg heet water toe in de theemok

4. Laat het trekken naar gewenste sterkte

5. Dit kunt u zeker 2-3 keer herhalen

Benodigdheden
- Theemok

- Theelepel

- Theezeef

- 10 gram gele boekweitthee

- Heet water tot 90ºC

Heeft u ideen, vragen en recepten? 
Mail het naar 

support@boekweitthee.

Neem de tijd en geniet ervan!

BESTEL ONLINE
www.boekweitthee.nl



Dit zwarte boekweitzaad komt van de echte originele wilde boekweit plant. De zwarte 

boekweitthee heeft een diep goud gele kleur. Wat direct opvalt is de aromatische geur 

en de nootachtige smaak. De sterkte van de thee is afhankelijk van de bereidingswijze. 

Hoe langer de thee trekt, hoe puurder de smaak.

Dat boekweitthee in Aziatische landen zo populair is heeft alles te maken met de rijke 

natuurlijke voedingswaarde. Inmiddels wint deze kruidenthee ook in Nederland aan 

populariteit.

Kopje zwarte boekweitthee
      Nootachtige & Aromatisch

Benodigdheden
- Theemok

- Theelepel

- Theezeef

- 10 gram gele boekweitthee

- Heet water tot 90ºC

Aziatische bereidingswijze
1. Doe 1-2 schepjes (ca. 10g) in de theemok

2. Voeg hier heet water aan toe

3. Laat het trekken op gewenste sterkte

4. Daarna volgt de tweede infusie of schenking

5. Dit kunt u zeker 2-3 keer herhalen

Heeft u ideen, vragen en recepten? 
Mail het naar 

support@boekweitthee.

Neem de tijd en geniet ervan!

BESTEL ONLINE
www.boekweitthee.nl



In de havermoutpap
     Geeft een vollere smaak
Houdt u van een havermout ontbijt? Maak dan de smaak voller met zwarte geroosterde 
boekweitthee.

Erg voedzaam en  het helpt bij gewichtsbeheersing. Zo’n havermout ontbijt maak je gemak-
kelijk af door er een vleugje kaneel, een paar pijnboompitten en blauwe bessen aan toe te 
voegen. 

Geheel compleet is het met een gekookt eitje en een lekkere kom gele boekweitthee.

Ervaar de krahtvan een gezond ontbijt.

Benodigdheden
- 1/2 liter melk

- Twee eetlepels havermout

- 30 gram zwarte boekweitthee

- 1Pijnboompitten

- Kaneel

- Blauwe bessen

Bereidingswijze
1. Neem 250ml melk

2. Voeg havermout toe

3. Voeg 10 gram zwarte boekweitzaad toe

4. Breng dit samen aan de kook

5. Serveer het in een schaaltje

6. Serveer met pijnboompitten, kaneel en blauwe bessen

Heeft u ideen, vragen en recepten? 
Mail het naar 

support@boekweitthee.

Neem de tijd en geniet ervan!

BESTEL ONLINE
www.boekweitthee.nl


