
Alka® IJsthee: de basis

Doe 2 filterzakjes Alka® Thee in 
1 liter kokend water. Laat de thee 
goed afkoelen en plaats deze in de 
koelkast. Haal na vijftien minuten 
de thee uit de koelkast en pak de 
2 filterzakjes eruit. Voeg enkele 
ijsklontjes toe en inschenken maar!

Een beetje afwisseling in de koelkast

Net dat beetje extra maakt uw overheerlijke Alka IJsthee 
speciaal. Van alleen al de gedachte aan deze variaties 
krijgen wij dorst. Welke is uw favoriet?

Alka® IJsthee met citroen & munt

Na het afkoelen van uw Alka® Thee voegt u schijfjes  
citroen en takjes verse munt toe. Plaats vervolgens  
de thee 15 minuten in de koelkast. Na het eruit  
halen, giet u de ijsthee door een zeef. Zo 
voorkomt u een drijvend schijfje citroen of 
takje munt. Voeg enkele ijsklontjes toe  
en u geniet van extra frisse ijsthee.

Tip: Alka® IJsthee met citroen & munt 
maakt u extra lekker door, voor het 
serveren, een scheut agavesiroop 
of vloeibare honing toe te 
voegen.

ontzurende kruidenthee
Thee

Tover uw Alka Thee om
in frisse Alka ijsthee
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Alka® IJsthee met citroen & gember

Na het afkoelen van uw Alka® Thee voegt u schijfjes citroen 
en stukjes gember toe. Snijd hiervoor twee centimeter 
gember in vier stukjes. Plaats vervolgens de thee 15 minuten 
in de koelkast. Voeg enkele ijsklontjes toe en geniet van 
een lekkere- en gezonde ijsthee. Gember draagt bij aan een 
goede stofwisseling.

Tip: bent u geen fan van een bittere smaak? Alka® IJsthee 
met citroen & gember maakt u zoeter door, voor het serveren, 
een scheut rijststroop of kokosnectar toe te voegen.

Alka® IJsthee met citroen & perzik

Na het afkoelen van uw Alka® Thee voegt u schijfjes citroen 
en 2 deciliter biologische perziksap toe. Plaats vervolgens de 
thee 15 minuten in de koelkast, voeg ijsklontjes toe en geniet 
van een fruitige ijsthee.

Alka® IJsthee met kokoswater

Serveer Alka® IJsthee in een groot glas en voeg een beetje 
kokoswater toe. De zoetekauw onder ons voegt ook wat 
Stevia toe. Even goed roeren, ijsblokjes erbij, en geniet van 
een tropisch drankje.

Tip: extra tropisch maakt u Alka® IJsthee met kokoswater 
door enkele bevroren kersen of bosbessen toe te voegen.

Alka® IJsthee met amandelmelk

Serveer Alka® IJsthee in een groot glas 
en voeg wat amandelmelk toe. Gek  
op zoetigheid? Voeg ook een beetje 
kokosmelk toe. Even goed roeren,  
ijsblokjes erbij, en geniet 
van uw ijsthee!


