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North American Mint 
The real deal 
Munt. Punt! Zo kan je kort en krachtig North American Mint beschrijven. Dit is een zakje met 100% van 

de krachtigste muntbladeren die je op de wereld kan vinden. Die kracht zal je snel ontdekken. Open de 

verpakking, breng je neus dichter en… BANG. De gekende weldadige kracht van de menthol komt op een 

overweldigende manier binnen. Geen twijfel mogelijk: dit is een muntthee buiten categorie. En zo 

presenteert deze thee zich ook in de tas en in je mond. Het frisse van de munt proeven is telkens opnieuw 

een belevenis. 

Verfrissend en verkwikkend 
Deze thee laat zich drinken op zowat elk moment van de dag. Altijd zal je het verkwikkende gevoel van 

de munt ervaren. Niet alleen verspreidt je tas een frisse geur. Elk zakje bevat precies 1,1 gram van de 

beste munt ter wereld. Daarom blijft ook na het drinken de frisse smaak nog lang in je mond en adem 

aanwezig. Na een tas weet je meteen weer waarom dit plantje zo populair is in veel culturen.  

“Elk zakje North American Mint bevat precies 1,1 gram van de 

beste pepermunt die er op de wereld te vinden is.” 

Al bij de eerste slok proef je meteen ook het verschil met wat je doorgaans als ‘muntthee’ geserveerd 

krijgt. Dit is geen blend van verschillende ingrediënten waar ook munt is aan toegevoegd. Dit is ‘the real 

deal’: een theezakje vol pure en krachtige gedroogde muntblaadjes dat je lichaam en geest op elk 

moment van de dag een boost geeft.   

Kwaliteit uit Canada 
North American Mint? Yes sir! In onze zoektocht naar de beste ingrediënten konden we niet rond de 

Canadese pepermunt. De plantages bevinden zich net boven de grote meren, in de streek rond Ottawa. 

De kwaliteit van de munt is daar super. Hoe donkerder de kleur, hoe meer pepermuntolie de plant bevat. 

Deze Canadese munt is dan ook donker van kleur en geeft dus een forse muntsmaak in je tas. De 

kwaliteit van deze munt ruik je, voel je en – vooral – proef je bij elke slok. 

“De kwaliteit van deze munt ruik je, voel je en – vooral – proef 

je bij elke slok.” 
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Krachtiger dan vers 
De muntblaadjes worden eerst gedroogd en in kleinere stukjes gehakt voor ze naar België worden 

verscheept. En dat is een goede zaak voor wie houdt van een krachtige muntthee. Het lijkt misschien 

tegenstrijdig, maar bij verse muntblaadjes komt de pepermuntolie niet zo makkelijk vrij. Bij gedroogde 

munt zijn de poriën van de bladeren daarentegen veel meer open zodat de volle weldaad van de menthol 

zich helemaal kan verspreiden in je tas.  

“Bij gedroogde munt zijn de poriën open zodat de menthol 

zich helemaal kan verspreiden in je tas.” 

Tip van Pip 

Hatchie! 

Zeker als je – hatchie - verkouden bent, is North American Mint een godendrankje. Het helpt om je beter 

te voelen en om je luchtwegen te openen. Bovendien zit er in onze muntthee heel wat vitamine C die ook 

vrijkomt in de tas. Dat is meteen ook een flinke boost voor je weerstand.  

Zo zet je de munt op punt 

Deze infusie bevat enkel munt, dus geen cafeïne! En hoe langer je de munt laat trekken, hoe sterker de 

smaak wordt. Dus laat het zakje gerust een paar minuutjes langer met rust voor de sensatie begint. 

 


