
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

REINIGEN 
Met de kracht van water 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niets is zo ontgiftend als de kracht van zuiver water. 
Het lichaam beschikt over alle tools om simpel 
water om te zetten in een power detox, en hier 
hoeven we niets voor te doen! Enkel zorgen voor 
voldoende vocht en slaap. En daar gaat het nog wel 
eens mis. We drinken vaak te weinig waardoor het 
ontgiften niet vlekkeloos verloopt. Daarom heb ik dit 
boekje gemaakt. Om jou te helpen aan je dagelijkse 
vochtbehoefte te komen. Vol met simpele receptjes 
om jouw water te verrijken met de kracht van de 
natuur!  

 

  

Water 



 

Smaakvol water 
Iedereen weet dat frisdrank niet heel 
bevorderend is voor onze gezondheid. Er zitten 
weinig tot geen belangrijke voedingsstoffen in 
en de suikers en koolzuren kunnen de 
spijsvertering belemmeren en het natuurlijke 
herstelsysteem remmen. Maar wanneer je deze 
zoete smaak gewend bent, smaakt een watertje 
maar saai. Gelukkig kunnen we water heel 
simpel veranderen in een verassend smaakvol 
drankje dat ook nog eens de gezondheid 
bevorderd!  

Infusions zijn aftreksels van planten in heet of 
koud water. Thee dus eigenlijk. Maar dan 
zonder theeblaadjes en met groenten, fruit, 
kruiden en specerijen vol gezonde 
voedingsstoffen! Ik zie infusies dan ook niet als 
gewoon een theetje, infusies zijn voor mij een 
onderdeel van mijn voeding. Vloeibaar voedsel! 

Infusies kunnen zowel warm als koud 
gedronken worden waardoor ze het hele jaar 
door super smakelijk zijn.  

In de koude maanden zorgen verwarmende 
infusies ervoor dat het lichaam warm blijft en 
het spijsverteringsvuur hoog, waardoor we ons 
voedsel goed blijven verteren. En hoe beter het 
voedsel verteerd wordt, hoe minder toxines 
erachter blijven! Daarnaast zijn veel specerijen 
ook in staat het lichaam van binnenuit te 
verwarmen. Heerlijk voor in de koude 
maanden!  

In de warme maanden daarentegen zorgen 
koude infusies voor een welkome dorstlesser 
die je fris en koel houdt. Letterlijk. Want door 
voldoende water te drinken kan het lichaam 
beter zijn temperatuur regelen. Verschillende 
kruiden en specerijen kunnen dit proces 
ondersteunen en jouw lichaamstemperatuur in 
balans houden.  

Redenen genoeg om te gaan experimenteren! 
Hieronder zie je een overzicht van de 
verkoelende ingrediënten voor in de zomer en 
de verwarmende ingrediënten voor in de 
winter. 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Verwarmende ingrediënten 
 
Geweekt gedroogd fruit, zoete appel, bosbessen, 
sinaasappel, kersen, nectarines, perzik, pruim 

Pompoen, pastinaak, wortel, rode biet, zoete 
aardappel 

Citroengras, citroenmelisse, lavendel, kaneel, 
korianderzaad, kardemom, tijm, laurier, 
knoflook, nootmuskaat, kruidnagel, steranijs, 
venkel, mosterdzaad, zwarte peper, zoethout, 
gember, aloë vera 

Verkoelende ingrediënten 
 

Druiven, granaatappel, citroen, limoen, 
bananen, avocado, mango, meloen, zure 
appel, dadel, abrikoos, ananas, framboos, 
braam, bosbes, papaja, kiwi 

Komkommer, tomaat, selderij, spinazie, 
courgette, bladgroen 

Koriander, kurkuma, pepermunt, saffraan, 
venkel, dille, munt, kamille, hibiscus, 
jasmijn, rozenbottel, salie, dragon 



 

Helende kruiden 
Al meer dan 5000 jaar worden planten ingezet bij het genezen van kwaaltjes. Vaak zijn 
dit doodnormale keukenkruiden die we in onze kastjes hebben staan en waar we in een 
handomdraai een lekkere thee van kunnen zetten. Een infusie die kwaaltjes zoals pijn, 
kramp en onrust kunnen verminderen. Een prachtige manier om je lichaam te verzorgen 
en ondersteunen. Om je te helpen bij het brouwen van een doelgericht drankje deel ik 
graag de eigenschappen van alledaagse kruiden en hoe je deze kunt gebruiken, zodat jij 
zelf de kruiden kunt kiezen die jouw lichaam ondersteunen.  

LET OP: Geen van deze kruiden kunnen een medische behandeling vervangen. Sommige 
kruiden en specerijen kunnen een reactie veroorzaken bij medicijngebruik of 
gevoeligheid en het effect van een medicijn veranderen. Raadpleeg bij zwangerschap, 
medicijngebruik of chronische en aanhoudende klachten altijd eerst een dokter voor 
medisch advies!  

 

Vers of gedroogd? 
Een infusie maken is super simpel. 
Gedroogde kruiden en specerijen zijn 
helemaal prima om mee te werken! 
Gebruik gemalen kruiden en specerijen 
door deze te overgieten in een 
koffiefilter of haal lege theezakjes. Deze 
kruiden lossen niet goed op in het water 
en de grove maling kan onprettig 
aanvoelen. In plantaardige melk is dit 
geen probleem! Daarnaast is het altijd 
lekker om wat verse citroen, 
kurkumastokjes en gemberwortels in 
huis te hebben om te gebruiken in je 
infusies. 

Heb je ruimte voor verse kruiden? Ga 
hier dan voor! Je kunt je kruiden in een 
potje halen of heel simpel zelf opkweken 
en als versiering in de keuken zetten. 
Verse kruiden geven beter hun oliën en 
voedingsstoffen af die jouw infusie 
krachtiger laat werken en meer smaak 
en aroma geven. Vooral in koude 
infusies is dit aan te raden, omdat de 
smaak hiervan minder intens is. 
Daarnaast is het simpelweg een stuk 
goedkoper om verse plantjes te 
gebruiken.  

Zelf drogen 
Door verse kruiden die je over hebt te 
drogen kun je heel lang genieten van je 
plantje. Knip je kruid onder aan het 
steeltje af en bundel de steeltjes bij 
elkaar. Zorg dat de bundeltjes niet te dik 
worden, er moet voldoende lucht 
tussendoor kunnen komen. Hang deze 
vervolgens ondersteboven op een goed 
geventileerde, warme en droge plaats. 
Bijvoorbeeld voor het raam. Na 2 tot 4 
weken is je kruid crispy droog. Maal de 
blaadjes en kleine stengels van je kruid 
fijn met een mes of in een vijzel en 
bewaar in een schoon en droog potje.  

Infusies brouwen 
Je kunt de kruiden opgieten met heet 
water uit de waterkoker (80˚C) of voor 
een sterkere bak de kruiden en het 
water in een klein steelpannetje laten 
trekken (ongeveer 10 minuten op zacht 
vuur).  

Voor koude infusies overgiet je de 
kruiden simpelweg met koud water. Je 
kunt ze even kneuzen door ze een aantal 
keer dubbel te vouwen, te scheuren of te 
pletten. Zo komen de smaken beter vrij 
in het water.  



 

  

 

 

 

 

Kruiden & kwalen 
 

Alledaagse kruiden kunnen helend en ondersteunend werken op jouw gezondheid. Dit 
hoeven geen moeilijke of gekke kruiden te zijn, maar gewoon de smaakmakers die jij al in 
jouw kruidenkastje of tuin hebt staan. Zo is tijm goed bij luchtwegklachten, ondersteund 
lavendel een goede nachtrust, kan steranijs misselijkheid verlagen, helpt brandnetelsap bij 
huidirritaties, kan munt hoofdpijn verminderen en gebruiken we kamille om het 
zenuwstelsel tot rust te brengen. 

Kijk eens naar de kruiden in het overzicht op de volgende pagina. Welke kun jij al in jouw 
omgeving vinden en waar kun je deze voor gebruiken?  

 



 

   

Dennen 
Luchtwegklachten, 
slijmvorming, 
vochtophoping, onrust, 
menstruatiepijn  

In bad: bij gewrichtspijn, 
bronchitis, hoest en 
spierpijn 

Steranijs 
Slijmvorming, kramp, 
opgeblazen gevoel, 
winderigheid, opgezette 
buik, misselijkheid, 
zwakke spijsvertering, 
luchtwegklachten 

 

Venkelzaad 
Krampen, weinig eetlust, 
maag-darmklachten, 
opgeblazen gevoel, 
winderigheid, onrust, veel 
toxines. 

 

Kamille  
Ontstekingen, 
maagkramp, 
schimmelinfecties, 
candida, geïrriteerde 
luchtwegen, angst, onrust, 
menstruatiepijn. 

 

Munt 
Oververhitting, 
overprikkeling, 
misselijkheid, hoofdpijn, 
verkoudheid, 
slijmvorming 

Rozemarijn 
Vermoeidheid, infecties, 
slechte bloedsomloop, 
concentratieproblemen, 
verkoudheid, hoofdpijn, 
urineweginfectie 

 

Kaneel 
Griep, koorts, zwakte, 
kou, diarree, moeizame 
spijsvertering, candida, 
slechte doorbloeding, 
slijmvorming 

 

Brandnetel 
Langzame spijsvertering, 
nieren, bloedarmoede, 
jicht, reuma, slechte 
doorbloeding 

In bad: acne, reuma, 
huidontsteking, 
huidirritatie, eczeem, roos 

Basilicum  
Koorts, insectenbeten, 
bacteriële infectie, 
darmparasieten, 
menstruatiepijn, 
verkoudheid, 
gewichtspijn, onrust, 
verdriet, emotionele pijn 

Kruidnagel 
Pijnstillend, tandpijn, 
kaakpijn, leverproblemen, 
schimmelinfecties, hoest, 
astma, misselijkheid, lage 
bloeddruk, slijmvorming 

Gember 

Hoest, verkoudheid, 
hoofdpijn, krachtige 
ontstekingsremmer, 
infecties, menstruatiepijn, 
misselijkheid, krampen, 
darmgas 

Kurkuma 

Huiduitslag, infecties, 
koorts, ophoping van 
toxines, krachtige 
ontstekingsremmer, 
reumatische klachten,  

Lavendel 
Infecties, hartkloppingen, 
onrust, nerveusheid, 
slapeloosheid 

Zwarte peper 
Spijsverteringsproblemen, 
vermoeidheid, krachtige 
ontstekingsremmer, 
stimuleert opname van 
voedingsstoffen, 
verbeterd geheugen, 
verwijderd gifstoffen 

Kardemom 

Krachtige 
ontstekingsremmer, 
infecties, insuline 
resistentie, spierpijn, 
blaasontsteking, 
maagklachten, koorts, 
verkoudheid, astma, 
misselijkheid 

Salie  

Onrust, nerveusheid, 
darmkramp, 
ontstekingsremmer, 
ophoping van toxines, 
infecties, mondproblemen 

In bad: depressiviteit, 
emotionele ballast eczeem 



 

 

  



 

Verwarmende infusies 
Op koude dagen heeft je lichaam veel baat bij verwarmende kruiden. Deze houden het 
spijsverteringsvuur hoog waardoor ook de verbranding en opruiming actief blijven. Met 
deze infusies houd jij jouw lichaam warm de hele winter lang, in een handomdraai! 

Stop de ingrediënten in je favoriete glas en giet op met kokend water uit de waterkoker. 
Wacht 10 minuten voordat je jouw drankje drinkt. Voor een intense drank voeg je alles toe 
aan een pannetje met water en laat het 5 tot 10 minuten op een zacht vuurtje trekken. Alle 
recepten zijn voor 1 groot glas, maar zet gerusts een grote portie in een theekan. Zet deze 
op een houder boven een theelichtje en laat je infusie rustig even doortrekken zodat je er 
nog langer van kunt genieten. 

 

 

Klassieke detox 
infusie 

Gember zit vol met 
minerealen en anti-oxidanten 
en werkt verwarmend voor 
het lichaam. Het activeert het 
lichaamsvuur en werkt 
ontstekingsremmend. Heerlijk 
voor op koude dagen. 
Daarnaast ondersteunt 
gember en citroen beide het 
immuunsysteem waardoor dit 
theetje ook uitstekend werkt 
bij verkoudheid en griep! 

• 250 ml kokend water 

• 3 dunne plakjes verse 
gember 

• Klein schijfje citroen 
• Optioneel: theelepel 

lokale honing – pas 
toevoegen wanneer de 
thee is afgekoeld 

 

 

Verwarmende 
winter infusie 

Deze winterse mix zit vol met 
specerijen die het lichaam van 
binnen kunnen opwarmen en 
ontspannen. Perfect wanneer 
je thuiskomt na een 
stormachtige dag. Een paar 
dikke sokken aan, de voetjes 
omhoog en je kopje warm 
tussen je handen. Deze thee 
werkt uitstekend bij koude 
handen en voeten, 
spijsverteringsproblemen en 
mentale onrust. 

• 250 ml kokend water 

• 1 cm verse kaneel 

• 1 kruidnagel 
• 1 klein stukje gember 

• 1 steranijs 

 

Cozy kerst 
infusie 

Deze kerstinfusie ruikt al naar 
een heerlijke avond vol 
warmte en gezelligheid en zo 
smaakt hij ook. Door de verse 
naalden uit je kerstboom of 
omgeving geeft deze infusie 
verlichting bij hoest, slijm of 
kriebels in de keel. Samen 
met de vitamine C uit de 
sinaasappelschil ondersteunt 
het je immuunsysteem tegen 
verkoudheid en griep. 

 

• 250 ml kokend water 

• Takje dennennaalden 
of sparrennaalden  
(gewassen) 

• 3 cm sinaasappelschil 

 

  



 

Decafé booster 

Peper bevat vitamine C, een krachtig antioxidant. Daarnaast brengt een 
beetje pit je spijsverterings- vuur omhoog wat in de winter vaak aan de 
lage kant is. Dit geeft jouw lichaam weer een boost aan energie! 

• 250 ml kokend water 

• Dun ringetje rode peper of wat chillivlokken 

• Takje verse munt 

• 3 cm sinaasappelschil 
 

Natuurlijke paracetamol 

Deze combinatie helpt het lichaam herstellen bij griep, ziekte en zwakte. 
Alle ingrediënten werken reinigend, ontstekingsremmend en kunnen pijn 
verzachten. Drink direct na het opstaan en nog twee keer gedurende de 
dag. Je kunt honing toevoegen wanneer afgekoeld. 

• 250 ml kokend water 

• 2 cm verse kurkuma in plakjes 

• 1 cm verse gember in plakjes 

• 1 schijfje verse citroen 

• 1 korreltje zeezout 

• 1 peperbolletje 

 

Anti-borrelbuik 

Last van winderigheid, een borrelbuik, opgeblazen gevoel of een 
onprettig gevoel in de darmen? Dan biedt deze thee verlichting.  
 

• 250 ml kokend water 

• Takje verse munt 

• 1/2 theelepel venkelzaad 

• Stukje steranijs 

• 1 kruidnagel 
 

Goede nachtrust 
Breng lichaam en geest tot rust met de kalmerende combinatie van 
kamille en koriander. Samen met een beetje lavendel is dit jouw ultieme 
slaapmutsje. 
 

• 250 ml kokend water 

• Halve theelepel kamilleblaadjes 

• Paar korianderzaadjes 

• Kwart theelepel lavendel (optioneel) 

• Klein beetje lokale honing na afkoelen  



 

Verwarmende lattes 
Latte betekent niets anders dan melk in het Italiaans. Een drankje met warme of opgeschuimde melk 
noemen we daarom vaak een latte. Warme melk vormt een prima basis voor gedroogde kruiden en 
specerijen! Welke melk je gebruikt voor een latte is heel persoonlijk. Wil je stevig schuim dat blijft 
staan? Dan is halfvolle melk of sojamelk een goede keuze. Maakt de schuimkraag niet zo veel uit? Dan 
kun je ook voor amandelmelk, havermelk en rijst melk gaan. Probeer en ontdek jouw favoriete smaak 
combinatie! 

 

Chai mix  
Een heerlijk comfort drankje is een warme chai met melk, ook wel masala thee genoemd. Het is romig, 
ruikt heerlijk en verwarmt het lichaam van binnenuit. Een chai kruidenmix kun je zo kopen, maar zelf 
maken is natuurlijk nog veel lekkerder. Je kunt dan zelf de verhoudingen bepalen en helemaal naar 
jouw smaak samenstellen. Zo hou ik enorm van kaneel en steranijs en wat minder van kardemom.  

Voor een potje van mijn chai kruidenmix heb je het volgende nodig, maar pas de verhoudingen gerust 
naar wens aan: 

• 3 kaneelstokjes 

• 3 theelepel gemberpoeder  

• 2 theelepels kruidnagels 

• 4 theelepels kardemomzaadjes 

• 2 steranijs  

• 1 kleine theelepel piment of peper 

• 1 theelepel nootmuskaat 

Rooster de kruiden kort aan in een droge pan totdat je de geuren goed ruikt. Maal ze daarna fijn in 
een vijzel of met een keukenmachine totdat er geen grote stukken meer in zitten. Bewaar in een 
schone, uitgekookt potje. 

 

Chai latte maken 
• 150 ml water 

• 150 ml melk of sojamelk 

• Theelepeltje chai mix 

• Zakje zwarte thee 

• Optioneel: honing 

Stop de chai mix in een thee-ei of zeefje. Zet 
een klein pannetje op het vuur en verwarm 

hierin het water met de kruiden. Voeg de melk 
samen met de zwarte thee toe en verwarm 
totdat het geheel kookt. Hou een beetje melk 
achter. Haal na een minuut het drankje van het 
vuur en giet het in een glas. Schuim de 
achtergehouden melk op en top je chai af. 

  



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Golden milk 
Ik drink zelf regelmatig koffie, maar ik merk dat mijn concentratie ervan instort en mijn brein in een 
mist beland. Liever pak ik een golden milk! Dit drankje knalt in je gezicht als een goei bakkie pleur en 
geeft je lichaam heel veel fijne stofjes om mee te werken. Het is onder andere ontstekingsremmend, 
verbeterd het geheugen, ontgift het lichaam en ondersteund gezonde darmen! 

Let op, kurkuma verminderd de werking van sommige medicatie, overleg eerst met je huisarts bij 
gebruik van medicijnen. 

Ingrediënten: 

• 0,5 theelepel kurkuma 

• 2 dunne plakjes gember 

• Half kaneelstokje 

• 1 peperbolletje 

 

Kneus het kaneelstokje en de peper met de platte kant van je mes. Doe de melk samen met de 
specerijen in een steelpannetje en laat het in 10 minuten tijd langzaam warm worden. Zeef de melk 
boven je glas en geniet! 

Niet zo veel tijd of geen verse ingrediënten in huis? Gebruik dan 0,5 theelepel kurkuma, een kwart 
theelepel kaneelpoeder een mespuntje djahé (gemberpoeder) en een snufje gemalen peper. Doe de 
specerijen in een glas, giet hier een beetje hete melk op en roer het tot een egaal papje, giet dan de 
overige melk erbij zodat het goed oplost!



 

Choco-latte 
Mijn persoonlijke nummer 1. 
Huisgemaakte kruidige 
chocolademelk. Heerlijk!  

• 250 ml havermelk  

• 2 theelepels rauwe 
cacaopoeder 

• Mespuntje 
gemberpoeder 

• Mespuntje kaneel 

• Beetje 
opgeschuimde melk 
of sojamelk 

Verwarm de melk in een 
pannetje. Meng in een glas 
de specerijen. Wanneer de 
melk warm is giet je een 
beetje melk in het glas. 
Meng dit eerst glad en giet 
dan de rest van de melk 
erbij. Roer het geheel nog 
eens goed door en serveer 
met wat opgeschuimde 
melk.  

Red velvet latte 

Zin in wat anders? Dan is 
deze red velvet latte een 
goede optie! Roze van kleur 
en met een pittige smaak. 

• 150 ml melk naar 
keuze 

• 100 ml bietensap 

• 2 steranijs 

• 1 plakje gember 

• Flinke theelepel 
honing 

Verwarm de melk samen 
met het sap en de kruiden in 
een pannetje langzaam tot 
warm. Zeef het boven een 
glas en top het drankje af 
met wat opgeschuimde 
melk.  

Voeg de honing pas toe 
wanneer het drankje bijna is 
afgekoeld. 

Lavendel latte 

Moeite met in slaap komen? 
Deze zachte latte brengt het 
lichaam in de avondmodus, 
verminderd onrust in het 
lichaam en stimuleert zo de 
aanmaak van melatonine, het 
natuurlijke slaaphormoon. 

• 250 ml havermelk 

• 1 theelepel lavendel 
blaadjes 

• 1 theelepel honing 

Warm de melk op in een 
pannetje. Doe de lavendel in 
een theezeefje en stop deze 
in de melk. Laat de melk 
langzaam warm worden. 
Voeg de honing pas toe 
wanneer de melk is 
afgekoeld. 



 

  



 

Verkoelende infusies 
Een heerlijke warme zomerdag vraagt om verkoelende drankjes*. Fris en fruitig houden ze je 
lichaam koel en gehydrateerd. Geen oververhitting of uitdroging met deze zomerse infusies! 
Hoewel je het fruitwater gelijk kunt drinken, is de smaak 2 uur na bereiding het lekkerst. Dus 
maak in de ochtend een grote karaf, of twee, en zet deze in de koelkast tot de dag op zijn heetste 
punt komt. Alle verkoelende infusies kunnen koud worden bereid, maar het is ook mogelijk om 
de kruiden op te gieten met gekookt water en deze vervolgens volledig te laten afkoelen. Op 
deze manier komen de smaken meer naar voren. 

*Koud water drinken werkt enorm verkoelend voor het lichaam. Toch werkt water met veel ijs of direct uit de koelkast vertragend voor de 
spijsvertering wat de voedselvertering en reiniging tegengaat. Drink daarom liever geen ijskoude dranken en niet een half uur voor of na een 
maaltijd.   

 

Citroenmelisse & basilicum 
Last van muggen en vliegen? Zet dat een potje met verse basilicum en citroenmelisse op tafel. 
Insecten houden niet van deze plantjes. Stop meteen wat in je drankje! Kneus de citroenmelisse 
door deze een paar keer te vouwen of te scheuren voeg deze samen met twee takjes basilicum 
toe aan de waterkan.  

Rozenwater & komkommer 
Komkommer kan worden ingezet als natuurlijk maagzuurremmer! Snijd een komkommer in 
plakjes en voeg deze toe aan de waterkan. Druppel een paar druppels rozenwater bij je water 
voor een frisse lentesmaak. Houd de smaak subtiel, rozenwater kan al snel overheersend 
worden.   

Granaatappel & limoen 
Granaatappel werd door de Egyptenaren omschreven als levenselixer. Het bevat veel antioxidanten, 
vitamine C en is een sterke ontstekingsremmer. Knijp een kwart granaatappel uit in een zeefje boven 
de karaf. Klop deze vervolgens tot alle pitjes zijn losgekomen. Haal alle harde stukjes ertussen uit en 
voeg de pitjes samen met twee schijfjes limoen toe aan je fruit water. 

 

 

  



 

Rood fruit & munt 

Deze infusie helpt tegen oververhitting. Gebruik 
voor deze combinatie een grote hand 
diepvriesfruit, zo hoef je geen ijsblokjes meer 
toe te voegen! Voeg verder 2 takjes munt toe en 
eventueel wat citroensap voor wat extra 
frisheid. 

Blauwe druiven & lavendel 

Last van vermoeidheid? Ontspan je lichaam. 
Pers een handje blauwe druiven uit boven het 
water. Pluk wat verse lavendel en was deze 
goed of haal Engelse lavendelblaadjes in een 
natuurwinkel, deze smaakt wat milder en heeft 
een zoetige ondertoon. Steek een takje in het 
water en voeg wat kleine blaadjes toe voor een 
feestelijke look. 

Grapefruit & rozemarijn 

Kruidig en verfrissend werkt deze combinatie 
sterk tegen uitdrogingsverschijnselen en het 
ondersteund de bloedsomloop. Erg verfrissend 
op een hete zomerdag! Voeg twee schijfjes 
ongeschilde grapefruit en ongeveer 2 takjes 
rozemarijn toe aan het water en laat trekken in 
de koelkast.  

Vlierbloesem en 
aalbessen 

Ken je die licht doorschijnende, knalrode zure 
besjes? Dit zijn aalbessen en deze zijn 
supergezond! Ze zijn erg helend voor je 
darmflora en bevatten enorm veel fenolen die 
als krachtig antioxidant werken. Knijp een aar 
besjes uit en meng de rest van het trosje met 
wat (verse) vlierbloesem voor een heerlijk fris 
drankje. 

Tropische ananas & 
mango  
Snijd twee schijfjes verse ananas (of uit blik) in 
blokjes, schil en snijd een halve mango en voeg 
beide toe aan de waterkan. Je kunt bij ananas uit 
blik ook wat van het sap in je fles doen voor een 
extra zoetje.  



 

Kokoswater & ananas 

De geur van kokos met ananas geeft mij direct het gevoel van vakantie! Vul je karaf half met 
kokoswater en vul dit aan met mineraalwater of bruiswater. Neem twee ringetjes ananas uit blik en 
snijd deze in blokjes. Voeg deze samen met een scheutje vocht van de ananas toe aan je water. Steek 
een rietje in je glas, zet je zonnebril op en genieten maar! 

Basilicum & aardbei 

Aardbeien zitten vol met vitamine C en antioxidanten die jouw lichaam schoon en gezond houden. 
Snijd een handje aardbeien in partes en voeg deze toe aan het water. Steek hier twee takjes basilicum 
bij en laat zeker twee uurtjes trekken.  

Madelief & limoen 

Wist je dat madeliefjes eetbaar zijn? Ze zijn erg lekker en zien er superleuk uit in je water. 
Pluk wat verse madeliefjes en voeg deze samen met een paar plakjes limoen toe aan je 
waterkan. Of vul een ijsblokjes bakje met water en leg in elk vakje een bloemetje. 

Braam & framboosblad met honing 

De bladeren van bramen en frambozen zijn eetbaar en een lekkere toevoeging aan je salades, thee of 
water infusies. Voeg een handje bramen en een takje frambozenblad (of braamblad) toe aan je water. 
Knijp een paar bramen uit voordat je ze toevoegt, dit geeft meer smaak en kleur aan je water! Voeg een 
klein theelepeltje honing toe en zet twee uur in de koelkast. 

Kokoswater met citroen & salie 

Salie is een reinigend kruid bij uitstek. Het zuivert het lichaam van bacteriën en schimmels, heelt 
wondjes, verhoogt de weerstand en verminderd darmkrampen. Vul een halve karaf met kokoswater en 
vul aan met mineraalwater. Snijd twee plakjes van een limoen en voeg deze samen met een handje vol 
salie toe aan je water.  

 

 

  



 

Groenten sapjes 
 

Naast infusies kunnen sappen en smoothies natuurlijk ook als heerlijke zomerse dorstlesser dienen. Je 
kunt zelf heel simpel groenten sapjes en smoothies maken, maar ook de sapjes uit de super zijn 
heerlijk met wat verse kruiden. Kijk voor meer inspiratie en lekkere recepten in het E-book Smoothies 
en Sappen! 

 

 

Tomatensap & basilicum 

Tomaten zitten vol met lycopeen. Een stofje 
dat de huid beschermd tegen de schadelijke 
straling van de zon. Daarnaast bevat 
tomatensap van nature veel kalium wat de 
vochtbalans op peil houdt. Een prima 
zomersapje dus! Tomatensap is kant en klaar 
te koop maar je kunt het ook simpel maken 
door een blikje gepelde tomaten (zonder 
toegevoegd zout) te blenden. Voeg wat 
basilicum toe aan je tomatensap voor wat 
extra smaak en verfrissing. 

 Bietensap & citroen 

Zin in wat sterkers dan water? Dan is 
bietensap een goede afwisseling! Bietensap zit 
vol met nitraat wat wordt omgezet in nitriet. 
Deze stof heeft veel positieve effecten op de 
bloedtoevoer en het zuurstofgehalte waardoor 
je jezelf fitter en scherper voelt.  

Bietensap kan wat bitter zijn. Citroensap kan 
de smaak goed aanvullen waardoor het een 
heerlijk verfrissend drankje vormt.  

Wortelsap & rozemarijn 

Wortels bevatten provitamine A, een vitamine 
die de cellen helpt herstellen en vernieuwen, 
en beschadigede cellen te verwijderen. Dit 
heeft een positieve invloed op huid, haar en 
nagels.  

Drink wortelsap eens met een takje rozemarijn 
voor een heerlijk zwoele zomersmaak.  



 

Homemade icetea  
Zelf ijsthee maken kan met heel veel verschillende soorten thee. Bijna alle kruidentheeën zijn ook 
afgekoeld erg goed te drinken met een ijsblokje en schijfje citroen. Maar ijsthee is pas echte ijsthee als 
er theeblaadjes aan te pas komen! Kies als basis zwarte, groene of witte thee en kies daarnaast nog 3 
tot 5 kruiden. Hieronder vind je een inspiratielijst om zelf je ijsthee samen te stellen!  

 

 

Basis: 

- Zwarte thee 
- Groene thee 
- Witte thee 

 

Smaken: 

- Citroenmelisse 
- Bloedsinaasappel 
- Tijm takje 
- Stukje gember 
- Citroen schijfjes 
- Sinaasappelschil 
- Kaneelstokje  
- Rozemarijn takje 
- Hibiscus bloem/blad 
- Marokkaanse munt 
- Colakruid 
- Paardenbloem 
- Brandnetel 
- Kamille 

 

Om je eigen ijsthee te maken kook je eerst 1 tot 1,5 liter water in de waterkoker. Snij ondertussen de 
ingrediënten die je hebt gekozen klein, zoals gember, kaneel en citroenmelisse, en doe deze in een 
hittebestendige karaf. Giet hier overheen het hete water, voeg een theezakje toe en laat dit 5 minuten 
trekken. Haal het zakje er weer uit en zet de karaf in de koelkast. Voeg voor het serveren een flinke 
lepel honing toe en een flinke hand ijsblokjes voor een lang koel drankje. 


