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 Snacks - 25627  

 Artisans du Monde 

BIO Gedroogde banaan
100 g 

Colombia
 
Gedroogde bananenschijfjes. Afkomstig van 
biologische landbouw.

 
 Snacks - 25628  

 Artisans du Monde 

BIO Gedroogde ananas
100 g 

Colombia
 
Gedroogde ananasstukjes. Het ideale 
tussendoortje. Afkomstig van biologische 
landbouw.

 
 Ontbijt - 27054  

 Artisans du Monde 

BIO Chiazaad
250 g 

Nicaragua
 
Chia betekent kracht in het Nahuatl, de taal 
van de Azteken. De ‘superfood’ zaadjes smaken 
zoet en zijn rijk aan Omega 3-vetzuren, fosfor 
en magnesium. Voeg ze toe aan je yoghurt, 
havermout, smoothie, dessert, ...

 
 Andere dranken - 23697  

 Artisans du Monde 

BIO Losse witte thee Zen
50 g 

Vietnam
 
Biologische witte thee met subtiele hinten van 
tulsi, mandarijn, aangename cacaoaroma’s, 
toetsen van gingko, passiebloem en 
citroenmelisse. Witte thee heeft een laag 
cafeïnegehalte, je kunt hem dus op elk moment 
van de dag drinken. Heel verfrissend ook in de 
zomer. Tulsi, ook wel Indiase of heilige basilicum 
genoemd, is ideaal tegen stress.

 
 Andere dranken - 23698  

 Artisans du Monde 

BIO Infusie Detox
80 g 

Bangladesh, India
 
Deze infusie heeft een frisse, licht kruidige smaak 
dankzij het citroengras en verkwikkende gember. 
Kurkuma en limoengras zuiveren het lichaam, 
terwijl gember en vlierbloesem zorgen voor de 
innerlijke warmte. Deze drank zonder cafeïne 
kan op elk moment van de dag of avond worden 
gedronken.

 
 Wereldkeuken - 27110  

 Artisans du Monde 

Paarse rijst
500 g 

Laos
 
De Laotianen gebruiken deze kleefrijst vooral 
bij feesten. Deze paarse rijst is een mix van drie 
soorten rijst: witte kleefrijst, jasmijnrijst en zwarte 
rijst. Een uitgesproken parfum en een prachtige, 
paarse kleur maken deze rijstmengeling uniek.

 
 Andere dranken - 23696  

 Artisans du Monde 

BIO Losse Oolong Shan thee
80 g 

Laos
 
Unieke biologische zoete thee met zachte 
houttoetsen, situeert zich ergens tussen groene 
en zwarte thee. Afkomstig van de Shan-theeplant, 
geplukt in de Paksong-tuinen in Laos. Het is 
een half-gefermenteerde thee; de hele bladeren 
worden gedroogd, gerold en vervolgens wordt de 
natuurlijke oxidatie snel gestopt door ze verder te 
roosteren.

 
 Andere dranken - 23695  

 Artisans du Monde 

BIO Losse groene Shan thee
72 g 

Laos
 
Reis naar Laos door onze groene thee te proeven: 
een zoete, frisse thee met bloemige noten. Het is 
een zeldzame thee van uitzonderlijke kwaliteit, 
afkomstig van de Shan-theeplant, uit de Paksong-
tuinen op het Boloven-plateau, tussen 800 en 1200 
meter hoogte, in het zuidwesten van Laos. Deze 
groene ongefermenteerde thee wordt bereid op een 
lagere temperatuur dan een zwarte thee: 70-80 °C.


