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HAAL  ALLES  UIT

JE  THEE

Het is weer kouder en natter buiten
en 's avonds wordt het alweer
vroeg donker. Oftewel: de
wintermaanden breken aan en wat
is er dan lekkerder dan samen een
warm kopje thee te drinken? Maar
wist je eigenlijk dat Okae
Kinderthee niet alleen heerlijk is om
op te drinken, maar dat je er ook
heerlijk mee kan bakken? 

Thee kan op verschillende manieren
toegepast worden binnen
gerechten. Het kan de basis zijn,
bijvoorbeeld bij het maken van een
thee gelei, maar het kan
bijvoorbeeld ook een extra 

smaakmaker zijn in je cake. Omdat
de thee 100% biologisch is en vrij is
van suiker en cafeïne kan het heel
goed gebruikt worden in baksels
voor kinderen. In dit e-book
inspireer ik je met de verschillende
toepassingen van kinderthee, die
heel goed samen met je kind te
bereiden zijn. 
 
Omdat ik met Okae for Kids streef
naar minder suiker voor kinderen zijn
alle recepten zonder toegevoegde
suikers en zijn er zoveel mogelijk
biologische ingrediënten gebruikt.
Heel veel bakplezier!    
                                
                                 Ilo�� Val���r
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SUIKERVRIJE CITROENCAKE 
MET LEMON LAGOON 
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• 1 piramidezakje Lemon Lagoon

kinderthee 

• 100 ml water (gekookt)

• 250 ml amandelmeel

• 150 ml ontgeurde kokosolie

• 4 eieren

• 6 eetlepels (rauwe) honing

• 2 citroenen

• 1 tl bakpoeder

• 0,5 tl zout

• 1 vanillestokje

• Steviala Frost voor het glazuur (je kan

ook gewoon poedersuiker gebruiken

maar dan is je cake niet meer suikervrij

natuurlijk) 

 

DIT  HEB  JE  NODIG

• 1 kleine tulband of cakevorm van ongeveer

20cm

• een grote kom

• rasp, kwast voor het invetten en garde of

keukenmachine

 



1

ZO  MAAK  JE  DE  CITROENCAKE

 Allereerst voeg je het theezakje toe aan het gekookte water. Laat de thee minimaal 20 minuten
trekken zodat hij extra sterk van smaak is. Je kan ondertussen gewoon aan de slag met de
volgende stappen, want als je gaat bakken met kinderen zijn die 20 minuten zo voorbij ;)

2
Verwarm de oven voor op 150 graden. Was en rasp de 2 citroenen. Snij vervolgens 1 citroen door

midden en pers het sap uit deze citroen in een bekertje of bakje

3
Doe het amandelmeel, bakpoeder, zout, de honing, eieren, citroenrasp en citroensap in de kom.

Smelt de kokosolie en voeg ook deze toe. Snij het vanillestokje in de lengte doormidden en haal met
een mesje de vanille uit de binnenkant en voeg dit toe aan de rest. Schenk tot slot de helft van je

gezette thee (50 ml) ook bij de ingrediënten.

4
Nu een leuk karweitje voor kinderen: met een kwast en wat kokosolie (of boter) de bakvorm goed
insmeren. Met name als je een tulband vorm gebruikt moet hij goed ingevet zijn, anders krijg je de

cake er niet goed uit na het bakken. Je kan natuurlijk ook bakpapier gebruiken.

5
Klop of mix ondertussen tot er een luchtig en glad beslag ontstaat en giet dit in de ingevette

tulband of cakevorm. Zet de cake in de oven en bak hem gaar in 50 minuten. Controleer altijd even
met een satéprikker of hij werkelijk gaar is. Laat de cake vervolgens goed afkoelen alvorens je

hem stort (met name bij de tulbandvorm), anders kan hij breken of scheuren.

6
Nu is het tijd voor de Lemon Lagoon glazuur! Kinderen kunnen hier heel goed bij meehelpen, al kan
het poeder wel voor een leuke kliederbende zorgen ;) Doe wat Steviala Frost (of poedersuiker, zie

bovenaan) in een (kinder)bekertje en giet er een beetje van de gezette thee bij. Roer goed met een
lepeltje en voeg net zo lang thee toe totdat er een glad mengsel ontstaat dat niet al te dun is, maar
er ook niet klonterig uit ziet. Laat je kind(eren) vervolgens het mengsel over de cake schenken. Dan

nog éven het glazuur hard laten worden en dan is het eindelijk tijd om hem te proeven!



THEE GELEI
MET STRAWBERRY SPA EN MANGOES TEA TUB 
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Thee gelei is een heerlijk alternatief voor

bijvoorbeeld jam en kan heel goed als

brood- toast- of wrapbeleg gebruikt

worden. Ook is het een lekkere én

verantwoorde smaakmaker door de

yoghurt of kwark. De gelei blijft 1 tot 2

weken goed in de koelkast.

 

De gelei maak je eenvoudig van thee,

honing en agar agar. Agar agar is de vegan

vervanger van dierlijke gelei. Het is in

aanschaf wellicht wat prijziger, maar je kan

er super lang mee vooruit!

DIT  HEB  JE  NODIG

Kook 200ml water en zet daar extra sterke

thee van door 2 zakjes toe te voegen en dit

circa 20 minuten te laten trekken. 

 

Voeg vervolgens de honing toe, gevolgd door

de agar agar. Even goed doorroeren met lepel

of garde en dan op het vuur zetten. 

 

Laat het mengsel circa 2 minuten zachtjes

doorkoken en giet het vervolgens in de potjes.

Laat het even wat afkoelen alvorens je het in de

koelkast zet. Na 2 tot 3 uur is de gelei klaar! 

 

 

 • 2 zakjes van thee naar keuze

• 1 eetlepel honing

• 2 gram agar agar 

• (weck)potje om de gelei in te bewaren

ZO  MAAK  JE  DE  GELEI

1

2

 
Tip: Je kunt natuurlijk op allerlei manieren

variëren met dit recept door er bijvoorbeeld
gepureerd fruit bij door te doen.

3



LESS
SUGAR
FOR
YOUR
SWEETS

THEY  ARE  SWEET

ENOUGH  ALREADY



Welke leeftijd je kind ook heeft, er is altijd wel iets
waar ze bij kunnen helpen. Zo kunnen jonge
kinderen prima helpen bij het toevoegen van

ingrediënten en het invetten van een schaal en
oudere kinderen kunnen ingrediënten afwegen en

met een garde aan de slag.

T I PS  OM  SAMEN  

TE  BAKKEN

Ga je bakken met erg jonge kinderen? Zet dan alle
ingrediënten alvast klaar in de juiste hoeveelheid.

Zodoende hoeven ze niet al te lang te wachten
voordat ze ook mee mogen helpen en voorkom je

complete chaos in de keuken.

Heeft jouw kind ook zo'n leuk speelgoedkeukentje?
Speel dan ook eens restaurantje waarbij hij of zij

dit keer een echt baksel en thee mag serveren!
Plezier gegarandeerd! :)



APPLE CRUMBLE
MET APPLE PIE POOL

Wat is er nu lekkerder dan een warme apple crumble op

een regenachtige dag? In Apple Pie Pool kinderthee zit

naast rooibos ook appel, kaneel, venkel, kruidnagel en

zoethout, wat deze apple crumble extra veel smaak

geeft. Hij is hartstikke verantwoord en snel te maken en

kan daarom ook prima als ontbijt!

Heerlijk op 
een

regenachtige
dag

DIT  HEB  JE  NODIG

• 2 zakjes Apple Pie Pool 

• 2 appels

• 75 gram amandelmeel

• 1 el honing

• 2 el kokosolie

• 1 tl kaneel

• handje rozijnen

• 2 ovenvaste pannetjes

 

Kook circa 200ml water en gebruik daarvan 50ml en 1 theezakje om

extra sterke thee te zetten die straks door de crumble gaat. Doe de

rest van het water in een kommetje met het andere theezakje en laat

wat afkoelen. Vervolgens voeg je hier de rozijnen aan toe om ze te

wellen in de thee. Verwarm ondertussen de oven op 190 graden.

 

Schil en snij de appels  in stukjes en meng de kaneel en gewelde

rozijntjes er door. Verdeel dit over de 2 pannetjes en giet de 50 ml

sterke thee over het mengsel.

 

Schenk de honing en gesmolten kokosolie over het amandelmeel en

meng het tot een klonterig geheel. Verdeel ook dit over de 2 pannetjes

 

Zet de crumble 15 à 20 minuten in de oven en genieten maar!

 

ZO  MAAK  JE  DE  CRUMBLE

1

2

3

4



Okae Kinderthee kan ook heel goed mee worden genomen

naar school of wanneer je een dagje uit gaat. Wil je de thee

graag warm mee geven, denk er dan aan dat je de thee

niet te heet in een thermosfles doet, want dan blijft hij té

warm voor kinderen. Je kan de thee natuurlijk ook warm in

een gewone beker mee geven; dan koelt hij wel af maar

koud is de thee minstens zo lekker! 

OKAE ONDERWEG

Wist je dat onze theezakjes vrij zijn van (micro)plastics? Ze

zijn ongebleekt en gemaakt van onder andere maïszetmeel.

Hierdoor zijn ze 100% biologisch afbreekbaar. De extra

grote zakjes zorgen voor een optimale afgifte van geur,

kleur en smaak, wat overeenkomt met het zetten van losse

thee. Gooi je zakje trouwens niet direct weg,  je kan hem

gerust nog een keer gebruiken!

Nog een leuke tip: kook je rijst eens in thee! Je rijst krijgt er

extra smaak van en bovendien een subtiel kleurtje. Je

voegt simpelweg 1 of 2 zakjes thee toe aan het water

alvorens je de rijst er bij doet. Lemon Lagoon is een echte

aanrader; hij combineert ook heerlijk met kokosmelk. Let er

wel op dat je het zakje in zijn geheel in de pan doet zodat

het touwtje niet in het vuur (indien gas) kan komen. 

PLASTICVRIJE ZAKJES

RIJST MET EEN SMAAKJE
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THEE WEETJES EN IDEETJES



HANDGEPLUKTE
STUKJES FRUIT 

EN KRUIDEN
u i t  b i o l og i s che  t h ee tu i nen



CHEESECAKE IN GLAS

MET STRAWBERRY SPA
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Toegegeven, dit recept duurt het langst

door de verschillende lagen die telkens

eerst weer op moeten stijven in de koelkast.

Maar erg lekker is het wel én het ziet er

super leuk uit! Je kunt er 3 grotere glaasjes

of bekers mee vullen of 6 kleine glaasjes. 

DIT  HEB  JE  NODIG  VOOR  DE  BODEM

• 50 gram geblancheerde amandelen,

een uur geweekt in heet water

• 50 gram dadels (ontpit)

• 50 gram kokosolie

 

DIT  HEB  JE  NODIG  VOOR  DE  VULLING

• 200 gram monchou

• 25 gram kokosbloesemsuiker

• 125 gram Griekse yoghurt

• Het sap van halve citroen

DIT  HEB  JE  NODIG  VOOR  DE  TOPPING

• 2 zakjes Strawberry Spa

• 200 ml gekookt water

• 1 eetlepel honing

• 2 gram agar agar 

 

• glaasjes voor de cheesecake

• keukenmachine



1

ZO  MAAK  JE  DE  CHEESECAKE

Allereerst maak je de bodem. Verwarm de kokosolie totdat het gesmolten is en voeg samen met de
geweekte amandelen en dadels in een kom. Mix het met behulp van de staafmixer tot een glad

mengsel. 

2
Vul de bodem van de glaasjes nu met het mengsel en druk aan met de achterkant van een lepel of

stampertje. Zet het geheel circa 30 minuten in de koelkast.

3
Nu is het tijd voor de vulling. Doe de monchou en Griekse yoghurt in een kom en mix dit tot een
glad mengsel. Voeg nu de kokosbloesemsuiker en het citroensap toe en mix of roer ook dit nog

even goed door. Nu kan je het mengsel verdelen over de glaasjes. Zet ze vervolgens weer terug in
de koelkast voor minstens een half uur. Je kan ondertussen al wel aan de slag met stap 4.

4

5
Na het koken laat je het mengsel heel even afkoelen, anders week je vulling van je cheesecake

weer los. Let op dat je ook niet te lang wacht, anders begint het al op te stijven. Giet het mengsel
als toplaag in de glaasjes en laat ze nu nog 2 uur in de koelkast staan. 

6

Kook 200 ml water en voeg daar de 2 zakjes Strawberry Spa aan toe. Laat dit vervolgens
minstens 20 minuten trekken en voeg dan de honing en agar agar toe. Zet dit op het vuur en laat

het ongeveer 2 minuten doorkoken. 

Serveer met een leuk lepeltje en dan is het ein-de-lijk tijd om te proeven! Eet smakelijk!



ROOIBOS MANGO MUFFINS
MET MANGOES TEA TUB 
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Deze heerlijke muffins maak je in een

handomdraai en zijn ook ideaal als ontbijt of

voor in de broodtrommel naar school.

Natuurlijk maak je het helemaal af met een

kopje Mangoes Tea Tub er bij!

DIT  HEB  JE  NODIG  (CA .  10  MUFFINS)

Verwarm de oven op 180 graden. Mix allereerst

de natte ingrediënten door elkaar tot een

smeuïge massa. 

 

Knip de Mangoes Tea Tub zakjes open en voeg

de thee toe aan het mengsel, gevolgd door alle

andere droge ingrediënten. Mix vervolgens

door elkaar. 

 

Doe de muffin papiertjes in de bakvorm en

verdeel het beslag over de vormpjes. Bak de

muffins in circa 30 à 35 minuten gaar. Laat ze

even afkoelen en eet ze samen als ontbijt, bij de

lunch of als tussendoortje! 

 

 

• 2 à 3 zakjes Mangoes Tea Tub

• 150 gram havermout

• 1 mango

• 2 eieren

• 100 ml plantaardige melk

• 1 eetlepel honing

• 8g bakpoeder

• muffin bakblik en vrolijk gekleurde muffin

papiertjes

ZO  MAAK  JE  DE  MUFFINS

1

2

3



Ontdek
onze
unieke
thee

 

Okae Kinderthee is dé nieuwe limonade: net zo
smaakvol  en met echte stukjes fruit en kruiden, maar
zonder suikers of zoetstoffen en natuurlijk cafeïnevrij. 

Apple Pie Pool is een smaakvolle biologische
rooibos thee van hoge kwaliteit, met echte
stukjes appel en kaneelstokjes. De zachte,
zoete smaak van rooibos in combinatie met
heerlijke kaneel zorgen voor het echte
najaarsgevoel. 1 doosje bevat 15 extra grote,
biologisch afbreekbare piramidezakjes. 



DE PURE, BIOLOGISCHE THEE IS SPECIAAL

ONTWIKKELD VOOR KINDEREN EN KAN ZOWEL WARM

ALS KOUD GEDRONKEN WORDEN. 
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Strawberry Spa is een zoete biologische
fruitthee, met bourbon vanille en echte
stukjes aardbei en appel. Deze thee lijkt het
meest op de bekende ‘ranja’, zowel door de
rode kleur als de zoete smaak.
 
Deze thee is dan ook erg geschikt voor
kinderen die gewend zijn aan ranja en
wellicht wat moeite hebben om over te
stappen op suikervrije thee. Ook vriendjes
en vriendinnetjes die komen spelen zijn
gegarandeerd enthousiast over deze
limonade!

LESS SUGAR FOR YOUR SWEETS



MANGOES TEA TUB
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Mangoes Tea Tub is een heerlijke

biologische rooibosthee en zit vol met

echte stukjes mango en abrikoos. 

 

Samen met Strawberry Spa is het de

meest zoete smaak kinderthee en dat

komt door het fruit dat erin zit in

combinatie met de zachte, zoete smaak

van rooibos. Heerlijk én gezellig om te

drinken als je kind(eren) uit school

komen!

 
Tip: wil je Okae kinderthee koud schenken en
verwacht je wat meer nodig te hebben? Maak
een hele kan en bewaar deze tot wel 3 dagen
in de koelkast! Zo kan je altijd direct limonade

schenken.



Ook favoriet
onder 

zwangeren!
Lemon Lagoon is een frisse biologische kruidenthee van

hoge kwaliteit, met onder andere citroengras,

kaneelstokjes en rozemarijn. 

 

Door de ontspannende werking van lavendel is het de

perfecte thee om een rustmoment te pakken na

bijvoorbeeld een drukke (school)dag of voor het slapen

gaan. 

 

Als je hem niet al te sterk zet is hij ook erg fijn voor

onrustige buiken of kinderen die de griep te pakken

hebben.



SUIKERVRIJE APPELTAART CAKE 
MET APPLE PIE POOL
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•  1 piramidezakje Apple Pie Pool

kinderthee voor de cake en evt. 1 zakje

voor een lekker kopje thee bij het eten

van de taart :) 

•  100 ml water (gekookt) 

•  100 gram amandelmeel 

•  75 gram rozijnen 

•  50 gram witte hazelnoten

(ongezouten) 

•  25 gram kokosolie

•  1 appel 

•  1 ei 

•  1,5 tl kaneel

 •  0,5 tl bakpoeder 

•  snufje zout

 

DIT  HEB  JE  NODIG

•  kleine springvorm, 2 mini pannetjes of een

ovenvast schaaltje 

•  1 vel bakpapier of wat boter om in te vetten

•  2 kommen (een grote en een kleine)  

•  een rasp

 •  staafmixer voor het malen van de noten 

(evt. kan je deze ook fijnhakken met een mes)



1

ZO  MAAK  JE  DE  APPELTAART  CAKE

Allereerst voeg je het theezakje toe aan het gekookte water. Laat de thee minimaal 20 minuten
trekken zodat hij extra sterk van smaak is. 

2
Verwarm de oven voor op 180 graden •  Schil de appel en rasp deze boven de grote kom. Voeg

daar vervolgens de rozijnen, de kaneel, bakpoeder en zout aan toe en roer dit door elkaar met een
lepel.

3
Maal of hak de hazelnoten fijn met een staafmixer of mes (niet te dicht bij kinderen!) en voeg ook
dit samen met het amandelmeel aan het mengsel toe en zet dit even apart. Smelt nu de kokosolie

(magnetron of pannetje) en meng dit in het kleine schaaltje met de thee en het ei tot een glad
mengsel. Zodra dit klaar is kan het toegevoegd worden aan het mengsel in de grote kom.

4
Zorg nu dat je de springvorm, pannetje of schaaltje invet of voorziet van bakpapier en schep de

mix erin.

5
Zet de cake nu in de oven voor ongeveer 40 minuten en controleer deze tussendoor even. Als je

twijfelt of je cake gaar is kan je de satéprikker-test doen: als er nog stukjes aan de prikker blijven
kleven is je cake nog niet gaar.

6
Na het afkoelen van de taart is het natuurlijk tijd om hem te proeven! Maak er een gezellig

momentje van samen door de taart op een leuk bordje te zetten en door je kind in stukjes te laten
snijden (met een kindermes). Kopje Apple Pie Pool thee er bij en genieten maar!



Okae Kinderthee
D E  N I E U W E  L I M O N A D E

V E E L  P L E Z I E R

M E T  B A K K E N !  


