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Onze thee spreekt voor zich, daar hoeft geen mooi jasje omheen. Dat geeft alleen maar 
onnodig afval. Thee gaat voor ons om KWALITEIT en verbluffende smaakcombinaties. 

Voor FairTea hebben we HANDGEPLUKTE THEEËN geselecteerd uit befaamde theetuinen in 
China en Sri-Lanka. Door gebruik te maken van de hele theebladeren blijven de smaak en het 
aroma zoveel mogelijk behouden. In combinatie met heerlijk geurende kruiden en specerijen, 
NATUURLIJKE AROMA'S en stukjes gedroogd fruit ontwikkelt FairTea zich tot een heerlijke 
volle thee. 

FairTea zit verpakt in een grote kraftzak met een speciale sluiting die de versheid en de smaak 
garandeert. Zo besparen we onnodig verpakkingsmateriaal. De theezakjes, die gemaakt zijn 
van BIOLOGISCH AFBREEKBAAR soilon, mogen na gebruik bij het groenafval. Zo creëren we 
een natuurlijker evenwicht en verminderen we samen de impact op het milieu.

Alle thee van FairTea is FAIRTRADE gecertificeerd en daar waar mogelijk ook biologisch.
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BIOLOGISCH ALLE THEE VAN FAIRTEA IS FAIRTRADE GECERTIFICEERD2-4 MINUTEN

Een ontdekkingsreis langs bijzondere theetuinen en verrassende 
smaakcombinaties passend bij het seizoen. 

season special

Deze biologische Chinese thee is verrijkt met zoete stukjes framboos 
en granaatappel. Geurige rozenblaadjes geven extra kleur aan deze 
verfijnde melange. 

raspberry pomegranate

In China worden theeblaadjes gedroogd met jasmijnbloesem,  
waardoor de thee gearomatiseerd wordt. Het zoete van de peer 
versterkt de honingachtige smaak van de jasmijn.

jasmine pear

De theetuinen rond Kandy staan bekend om de volle krachtige 
zwarte thee. Frisse fruittinten van frambozen, aardbeien en 
rozenblaadjes uit China brengen deze thee perfect in balans. 

red fruits rose

Al meer dan 4000 jaar wordt groene thee uit China geroemd vanwege 
zijn uitzonderlijke kwaliteit. Tijdens het melangeren zijn aan deze 
biologische groene thee, frisse citroenschilletjes toegevoegd.

yellow lemon 

Groene thee uit de Chinese provincie Jiangxi is gecombineerd 
met verwarmende gember en citroengras. Weldadig voor de 

spijsvertering en het immuunsysteem. 

lemongrass ginger

In Marokko staat theedrinken voor gastvrijheid, vriendschap 
en verbinding. In navolging op de traditionele Marokkaanse 

theeceremonie is wat zoethout toegevoegd.
Een heerlijke mix van mint en delicate specerijen. 

moroccan mint

De basis van deze thee bestaat uit een mix van Ceylon thee uit 
Sri-Lanka. Theeblaadjes worden licht gekneusd en met blauwe 

korenbloemen, citroenschilletjes en bergamot gemelangeerd.

earl grey blue flower

Rooibos is een inheemse plant uit het Cederberg gebergte van 
Zuid-Afrika. Door rooibos te combineren met honeybush krijgt 

de thee een lichtzoete smaak. 

rooibos honeybush 

Op de heuvels van Nuwara Eliya groeit een unieke thee. 
Geuren van de in overvloed groeiende cipres, wilde munt 

en eucalyptus geven de thee zijn kenmerkende aroma.

ceylon nuwara eliya



jasmine pear

550345     110 st x 1,8 gr

raspberry pomegranate

550346       110 st x 1,8 gr

lemongrass ginger

550347       110 st x 1,8 gr

yellow lemon

550348     110 st x 1,8 gr

earl grey blue flower

550349     110 st x 1,8 gr

ceylon nuwara eliya

550350     110 st x 1,8 gr

rooibos honeybush

550351     110 st x 1,8 gr

red fruits rose

550352     110 st x 1,8 gr

moroccan mint

550353     110 st x 1,8 gr

cinnamon special

550354     110 st x 1,8 gr
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fairtea luxe 
presentatiedoos

550367
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