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Wow, wat gaat het weer snel! Hopelijk kon je - net zoals wij de afgelopen maanden genieten van het mooie weer en de bijhorende vakantie. Onze batterijen zijn alvast helemaal opgeladen
om er samen met jou een fantastisch eindejaar van te maken!
Laat nu de herfst en winter maar komen met al hun ongeëvenaarde charme en hartvertederende warmte. We omarmen
opnieuw de momenten van gezellig keuvelen bij het haardvuur,
nippend van een heerlijk drankje. Gaat er trouwens iets boven het
genieten van een kommetje comfort food onder een fleece’ke?
En uiteraard verlangen we vanaf nu ongegeneerd naar het samenzijn bij de kerstboom (en alle kerstcadeautjes).
Je leest het. Wij zijn er he-le-maal klaar voor! En onze merken
ook! In deze eindejaarscatalogus vind je de nieuwste producten
gecombineerd met echte seizoenstoppers. Snuister door alle
leuke limited editions en neem zeker ook een kijkje naar onze
‘Cadeau Inspiratie’ op het einde van deze folder. We zijn overtuigd dat er heel wat leuks in staat dat bij je past!
Reserveer tijdig je eindejaarsassortiment via het bestelplatform
b2b.camellia-s.be of via mail naar info@camellia-s.be.
We wensen je een knallend eindejaar toe!

B E L GIA N BRA N D S

On tdek al onze merken op www.camellia-s.be
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GRANOLA

KOFFIE

Torrefactory Giftbox

#X Cranberry Cherry
Santa’s favorite granola

Zou je kiezen voor een intense koffie met een kruidig
aroma? Of een zachte met toetsen van chocolade?
Of toch eentje met aroma’s van bessen? Eén ding
is zeker: kiezen is verliezen. Geef daarom deze geschenkbox met de 4 koffieblends van Torrefactory!
Hiermee scoor je bij élke koffiedrinker.

Ho ho ho! Deze veenbessen, kersen en hartverwarmende kruiden loodsen je met gemak door de kille
winter. Dit is elke ochtend vol energie aftellen naar
de warmste dag van het jaar: Kerstmis.
Bevat 250g granola.

Beschikbaar in 2 uitvoeringen:
- 4 x 250g gemalen koffie
- 4 x 500g koffiebonen

Samenstelling: havervlokken,

pompoenpitten, zonnebloempitten, kokosschilfers, esdoornsiroop, kersen, veenbessen, olijfolie, specerijen, zeezout

It’s Coffee Time!

I Just Love Breakfast Kerstbox
Een geschenk om extra lang van te genieten. De
stevige box bevat naast de perfecte #X Cranberry
Cherry granola ook een handige ontbijt- / lunchbowl.
De bowl bestaat uit 2 aparte componenten om de
melk of yoghurt gescheiden te houden van de granola. Zo heb je overal heerlijk knapperige granola bij
de hand. Steeds inclusief bijpassende ‘spork’ en
elastiek. Het perfecte accessoire voor een ontbijtje
onderweg of een quick lunch.

Wist je dat je vanaf nu bij ons terecht kan
voor de aankoop van een Jura koffietoestel?
Jura biedt een gamma van volautomatische
koffiemachines voor iedereen die geniet
van een perfect gezette kop koffie. Op zoek
naar een toestel om je medewerkers en
klanten te verwennen of een machine
voor privé gebruik? Er is een Jura toestel
voor elke wens!
Wil je zeker zijn van je dagelijkse bakje
troost? Kies dan voor onze all-in service.
Onze technieker komt meteen ter plaatse in
geval van een technische storing. Met een
automatische (twee)maandelijkse levering
van je favoriete koffiebonen hoef je ook nooit
meer te stressen aan het koffie apparaat.
Contacteer ons voor meer info en een voorstel op maat.
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GingerBread Orange
Instant ho ho ho gevoel

Verhaal: het zachte maanlicht legt het mysterie van
de koude winternachten bloot. Betoverende sinaasappelschijven vallen uit de lucht en worden opgevangen door onze heldin. Binnenin wacht Gingerbread Man op z’n lekkere verrassing. Hij weet echter
niet dat z’n vriend uitgleed op het dak. Jammer... Of
gelukkig... Want zo hoeft hij de heerlijke kop niet te
delen.
Samenstelling: kaneel, gember, appel, pompoen, zoete

Mini Santa

De lekkerste kerstversiering ooit!
Wat als jouw cadeautje nu ook nog eens dienst
deed als versiering voor in de boom? Dan scoor je
dubbel, zeker met deze überschattige Mini Santa
verpakking. Mini Santa, een geschenkdoosje compleet met riem en gouden gesp, bevat 5 builtjes
Gingerbread Orange en hang je met het lusje in je
kerstboom.

braambladeren, zoethout, sinaasappel, amandel, zonnebloem
en natuurlijke aroma’s

Beschikbaar in:

Tin Canister (100g)

Refill (100g)

Mini Santa (5 zakjes)

Xmas Refill Combo
Wat is er beter dan één unieke Or Tea? eindejaarsblend? Ahja... Twee eindejaarsblends uiteraard!

Grandma’s Apple Tart

De appeltaart van je oma, maar dan nog unieker

Dit ultiem geschenk brengt de Refills van beide
eindejaarsblends samen in een winters jasje.

Verhaal: tijdens een winterse boswandeling ben je
diep in dromen verzonken. Tot je plots oog in oog
staat met een betoverend, gouden hert die je een
kop thee aanbiedt. Na het gezellige theekransje is er
maar 1 manier om de weg naar huis terug te vinden.
Volg de geur van de appeltaart die je oma net heeft
gebakken.
Samenstelling: appel, ananas, rozenbottelschil, stukjes

karamel (suiker, gecondenseerde melk, glucosestroop, volle
melkpoeder), peer, aroma, citrusschil, kaneel, rode bessen

Double Happiness - Xmas Tea
Twee keer zo veel thee. 3 keer zo veel plezier! De
oogstrelende rode geschenkbox bevat de 2 eindejaarsblends (Grandma’s Apple Tart & Gingerbread
Orange) én het mooiste bewaarblik ooit. Het tinnen
blik is perfect om de losse thee in te bewaren en
schittert ook nog lang na de feestdagen op je aanrecht!

Beschikbaar in:

Refill (100g)
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The Nutcrackers
Er was eens... een prachtduo ergens in Duitsland. Na hun triomfantelijke overwinning op het Leger der Muizen
kwamen Clara en haar machtige Prins Notenkraker aan in het Koninkrijk der Zoetigheden. Ze werden er verwelkomd door betoverende, dansende sneeuwvlokken en de legendarische Suikerboon Fee.
De fee beloonde de dapperheid van het paar met verschillende dansfestijnen: The Dance of Chocolate, The Dance of Coffee en The Dance of Tea. Laat ons vandaag genieten van de magische thee die ooit werd geserveerd
aan deze helden!

The Nutcrackers - Gingerbread Orange

The Nutcrackers - Winter Wonder Tea
Een klein doosje met verbazingwekkend grote impact: dit wonderlijke pakje bevat vijf verschillende
zakjes met winterse thee. Aan deze blends verwarm
je je tijdens de koude winteravonden: Gingerbread
Orange, Apfelstrudel, A Night at the Gentlemen’s
Club, The Secret Life of Chai en EnerGinger.

Biologische versie van de Or Tea? kerstklassieker

Deze delicate, zachte thee met de duidelijke toets
van gember en citrus is een instant favorietje. Bij
het zetten komt het zalige aroma van sinaasappelen
naar boven.
Samenstelling: kaneel, gember, appel, johannesbrood,

zoete braamblaadjes, zoethout, sinaasappelschil, natuurlijke
aroma’s

Tea of Christmas

Beschikbaar in:

Tin Canister (100g)

10-Sachet Box

Horeca Pack

De heiligeTea-vuldigheid bevat 15 zakjes thee die je
doen zinderen van geluk. De prachtige box bevat naast de 2 Nutcrackers blends - ook 5 zakjes The
Secret Life of Chai. Zet je waterkoker op, grijp dat
fleece’ke uit de kast en haal je beste Mariah Carey
maar boven. All I want for Christmas...

The Nutcrackers - Apfelstrudel
Biologisch stukje vloeibaar gebak

Dit drankje brengt de gezellige tinteling van een verwarmende glühwein op een winteravond. Maar dan
zonder de kater achteraf. Heerlijke, zoete appel in
een prachtig samenspel met kruidige kaneel, nootmuskaat en een toets van zoete honing.
Samenstelling: appel, kaneel, honingstruik, bessen,
chicorei, zoethout, natuurlijke aroma’s
Beschikbaar in:

Tin Canister (100g)
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The Nutcrackers - Duo Tin Set
Kerst, kerster, kerstest. Dit is de overtreffende trap
van elk kerstgeschenk. De twee Or Tea? limited editions zij aan zij in een prachtige rode geschenkbox.

10-Sachet Box
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Horeca Pack
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Behind the Rose Garden (geurkaars)
Winter Wonder Tea

Tijdens je trektocht naar het paradijs wandel je door
deze rozentuin die alle zintuigen prikkelt. Naar waar
was je nu weer op weg? Maakt niet uit. Dit is de plek
waar je wil blijven!

Dat leuke dingen niet per se groot moeten zijn, bewijst dit leuke geschenkboxje. Winter Wonder Tea
bevat 5 verschillende winterse smaken die je door
de koude winter loodsen. Bevat telkens 1 zakje van
EnerGinger, The Secret Life of Chai, African Affairs,
A Night at the Gentlemen’s Club en Gingerbread
Orange.

De exlusieve geurkaars met het aroma van wilde roos
neemt je gedurende 65 uur mee op ontdekkingstocht. Gegoten met milieuvriendelijke palmwas.

Large Stone Paper Bag
Het beste cadeau vinden is uiteraard belangrijk.
Maar ga je voor de ultieme klantenervaring? Kies
dan voor deze Large Stone Paper Bags.

Tea 2 The World Mailer

Deze flashy tassen zijn vervaardigd uit steengruis.
Jawel, steengruis! Geen verbruik van bomen, water of chemicaliën én een lagere CO2-productie.
De shopping bags zijn daarenboven ook een stuk
sterker én waterresistent. What not to love?

Dit is een wenskaart zoals geen ander! Met de
Tea 2 The World Mailer schenk je je geliefden maar
liefst 10 koppen tea- / me-time. Voeg een hartelijke
wens en 2 postzegels toe en doe op de post. Easy
peasy!

Afmetingen: 31 x 31 x 11cm

Or Tea? Gift Box
Combineer je favoriete Or Tea?-goodies tot een
prachtig geschenk met deze typerende cadeaubox.
Of kies voor een door ons gevuld exemplaar.
Afmetingen: 26 x 20 x 10.5cm

It’s a Very Merry Teas’mas
Kerstgeschenk met drie 10-Sachet Boxen. Goed
voor 30 koppen verwarmende thee. Bevat telkens
10 zakjes van Kung Flu Fighter, Duke’s Blues en The
Secret Life of Chai.

Gift Box: Behind The Rainbow
Tiffany’s Breakfast T’mbler + Rainbow Box
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Gift Box: 60 Sachets
6 verschillende 10-Sachet Boxes
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GLÜHWEIN / AMANDELEN

Glühwein siroop (35ml)
De absolute bestseller van vorig jaar is terug! Met
deze siropen brouw je deze winter je eigen glühwein
of ‘Gløgg’ zoals ze het in Denemarken noemen.

Chai True Cinnamon (45g)
De verwarmende eindejaarsblend van Mill & Mortar
is op basis van echte kaneel, gember, kruidnagel,
kardemom en zwarte thee. Voeg een koffielepel
thee toe aan heet water voor een klassieke chai of
mix met melk en suiker voor een extra verwarmende
chai latte.

De glühwein siropen zijn doordrenkt met de pittige
specerijen van Mill & Mortar en vormen de basis
voor deze kerstmarkt klassieker.
Verwarm 1 fles siroop (35ml) met 1,5 liter wijn en
werk naar wens af met amandelen, rum, witte porto
of calvados.
Op zoek naar een alcoholvrij, kidsproof alternatief?
Vervang de wijn eenvoudigweg door vruchtensap
en tadaaa: een aperitief voor jong en oud!
Golden Glühwein Siroop
Voor witte wijn
en appelsap

Ruby Glühwein Siroop
Voor rode wijn
en rode vruchtensap

Amandelen
Limited edition amandelen voor je gasten én voor
jezelf. Dit is hygge van de bovenste plank!
Caramelised Almonds (100g)
Gebrande amandelen die je doen wegdromen naar
gezellige kerstmarkten.
Almonds Raisins (100g)
Amandelen met rozijnen. Serveer bij het aperitief of
voeg toe aan de zelfgemaakte glühwein op basis
van de Golden Glühwein Siroop.
Almonds Cranberries (100g)
Amandelen met veenbessen. Serveer bij het aperitief of voeg toe aan de zelfgemaakte glühwein op
basis van de Ruby Glühwein Siroop.
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TREATS

APERITIEF

Mallow Hearts - Raspberry & White Choc
(90g)
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Vylmer Giftbox

Love at first sight is zo passé. Dit is love at first bite!
Er bestaat geen betere manier om je liefde te verklaren dan met deze vuurrode Mallows. Elke hartvormige Mallow is omhuld door een rijkelijke laag
witte chocolade en een verfrissend poeder van framboos. Wedden dat je hart een sprongetje maakt van
deze heerlijke, chewy harmonie van zoet en zuur?

Een flesje cadeau doen aan de gastheer of -vrouw
is altijd een goed idee. Maar voeg er nog een setje
unieke Vylmer glazen aan toe en je hebt een prachtig
geschenk dat iedereen gelukkig maakt.

Golden Hearts - Salt & Dulce Choc (90g)

Vylmer Mignonettes (10cl)

Hemelse gouden hartjes voor hemelse mensen met
een hart van goud. Verwen je geliefden met dit zoete
bedankje. Elke vanille Mallow is omhuld door een onweerstaanbare mix van gekarameliseerde witte chocolade en knapperige stukjes zeezout. Het laagje eetbaar
goudpoeder maakt dat elke Mallow er even lekker uitziet als deze smaakt.

C’est trop mignon! De schattige10cl Vylmer flesjes
zijn het perfecte extraatje om toe te voegen aan een
geschenkmand. Leuk, hip én vintage.
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Deze stevige cadeaubox bevat 1 fles van 75cl
Vylmer à l’Orange en 2 vintage Vylmer glazen (18cl).

De Vylmer Mignonettes zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen:
- Vylmer à l’Orange
- Vylmer Spritz
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Have a chiiiirpy Christmas
Chipke dabei

Met de KRIKET granola geef je deze kerst een
heerlijk, knapperig ontbijt én een goed gespreksonderwerp cadeau. Krekels bij het ontbijt...
Zou je tante gillen bij het idee alleen al? Geen
zorgen! Deze granola bestaat dan wel voor
5% uit krekels, pootjes tussen de tanden
hoeft niemand te vrezen. Door gebruik te
maken van krekelpoeder zijn de kriebelbeestjes helemaal onzichtbaar.

Knapperig, krakend en onweerstaanbaar
lekker! Geen feestelijk aperitiefje zonder een
goeie portie chips. Of 2. Of 3... Met de 4
verschillende Waltson Chips heb je de perfecte snack voor elke gelegenheid. Deze
handcooked chips worden ongetwijfeld
de ster van de apero!

KRIKET bestaat enkel uit natuurlijke ingrediënten, is duurzaam en de perfecte
bron van eiwitten.

Caramel baby

Beschikbaar in 3 verschillende smaken:
- The Original (hazelnoten & kaneel)
- The Chocolate Chirp (chocolade)
- The Double Date (dadel & pecan)

Er is karamel en er is Karamel.
Breng deze laatste samen met
Belgische chocolade en een
snuifje zout. Dompel vervolgens een heerlijk chewy Mallow in deze goddelijke drievuldigheid. Geloof ons, dit is zooo
next level dat
het bijna crimineel is!

Coffee please!
Voor een echte coffee addict is er
geen beter geschenk dan een goeie
portie Torrefactory. Deze Belgisch
gebrande koffie geeft je ‘s ochtends
zowaar zin om aan de dag te beginnen! Over een kerstmirakel gesproken... Hallelujah! Deze Costa Rica is
een 100% Arabica en de absolute
bestseller van het hippe merk. Zowel
beschikbaar in bonen als gemalen
koffie.

Look, looker, lookst
KISS proof

One Two Tea
4, 5, 6, ..., 20! Zoveel verschillende zakjes vind je in deze
prachtige Or Tea? Rainbow Box! Dit is het perfecte geschenk voor de theedrinker in je framily waarvan je eigenlijk niet weet of hij/zij zweert bij een fruitinfusie of een
échte thee. Misschien volgend jaar toch maar wat beter
luisteren? Ochja... Met dit geschenk scoor je sowieso!
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Een goed voorbereide M / V / X
is er twee waard! Met de Max’s
Mints ben je altijd voorbereid op
een spontane kus. Al dan niet
under the mistletoe. Al dan niet
met je lief of verre achtertante. De
Max’s Mints zijn er in 6 verschillende smaken. Naast klassiekers
als menthol en munt zijn er ook
instant favorieten als citroen en
gember. En wat dacht je van de
verrassende smaak van koffie of
zoethout in je favorietje muntje?
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Weinig smaakmakers zo geliefd in de keuken als een goeie
portie look. Mill & Mortar lanceert maar liefst 3 nieuwe producten met onze favoriete specerij! Bovendien is de look telkens
gedroogd. Dat spaart meteen een set ruikende handen en de
moeite om ze te schillen, hakken en persen. Het gedroogde
lookgranulaat uit Italië is de klassieker die niet in je kast mag
ontbreken. Ben je bekend met de boeken van Ottolenghi? Dan
is zwarte look je zeker niet vreemd. Deze gefermenteerde
versie heeft een duidelijke umami smaak en is heerlijk in marinades en pastagerechten. Mill & Mortar brengt beide specerijen
samen met een goeie portie peper en een toets chili en creëert
zo de Double Garlic Pepper. Deze all-round kruidenmix is
hemels bij vlees, dips, stoofpotjes en pasta’s. Een must-try!
Leuke bonus: die vervelende vampiers blijven vanaf nu ook op
een veilige afstand...
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Bye bye winterblues!

Mag het iets meer zijn?

Hou je vitaminen deze winter op peil met een dagelijkse portie knapperig fruit. Het gevriesdroogd
fruit van 5th Season is dé perfecte winterse
snack. Het bevat geen artificiële bewaarmiddelen,
smaakt naar puur fruit én behoudt meer dan 90%
van de voedingsstoffen en vitamines. Bovendien
bevat elke portie minder dan 50 kcal!

De XXL bekers van OGO Living zijn de ultieme theemokken. De theetas heeft namelijk een inhoud van maar liefst
475 ml - jawel, da’s bijna een halve liter! Elke XXL beker
komt met een XXL zeef (duh) voor het zetten van losse thee.
Het bijpassende acacia deksel geeft het ultieme me-time
momentje een zachte Scandinavische toets. De OGO Living theetassen zijn beschikbaar in 6 verschillende kleuren.

Kies voor één van de frisse smaken zoals ‘Mango
& Raspberries’ of ‘Banana & Blueberries’ en je voelt
je meteen al een heel stuk energieker!

Tea on the go

Ottolenghi all day, every day!
Nog op zoek naar een leuk geschenkje voor de
hippe keukenprins(es)? Ga dan voor een
heerlijke combinatie Mill & Mortar kruiden en
specerijen geïnspireerd door de keuken van
Ottolenghi! Za’atar en Rose Harissa zijn
dé grote smaakmakers uit de MiddenOosterse keuken en eigenlijk onmisbaar
in elke hedendaagse kruidenkast.
Daarnaast ben je bij Mill & Mortar aan
het goeie adres voor andere typerende
Ottolenghi smaakmakers als sumak,
ingelegde citroenen, rozenknoppen,
zwarte knoflook, kardemom, ras el hanout, gerookte paprika en Aleppo peper.
Alle Mill & Mortar referenties zijn biologisch
en hebben een sublieme
kwaliteit. Je smaakpapillen
zijn je nu al dankbaar! Pro tip
bij het geven van dit cadeau:
nodig jezelf subtiel uit voor een
etentje zodat je ook kan proeven
van de kruiden.
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Give me a P.
Give me an O.
Give me an M...
PomPomelo!
De nieuwste Or Tea? smaak is er
een om van te cheeren! De gebalanceerde mix van zwarte thee
en citrus geeft een verfrissende
en prikkelende explosie in de
mond. De robuuste zwarte thee
staat in perfecte harmonie met de
revitaliserende kick van citrusfruit.
PomPomelo is zowel beschikbaar
in blik met losse thee als in handige bio-afbreekbare zakjes.

De T’mbler theethermos van Or
Tea? is het ultieme hebbeding om
de hele winter te genieten van een
lekker kopje warme thee. De thermos heeft een inhoud van 460 ml
en houdt je kopje troost tot 6 uur
warm. In het deksel zit een geïntegreerde thermometer waardoor
je gemakkelijk de temperatuur van
het brouwsel opvolgt. Elke T’mbler
komt steeds met een inox filter zodat ook liefhebbers van losse thee
kunnen genieten van deze thee
must-have! Beschikbaar in 4 verschillende designs.
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