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Hi!
Ik ben Josie & I love tea!

Goede koffie was makkelijk te vinden maar een prachtige thee, 
dat vond ik minder makkelijk. Daarom besloot ik mijn eigen 
theemerk op te zetten. Dus, Tea by Numbers ontstand in 2012.

Nu, Tea by Numbers is een klein team en met trots, toevoeren 
we de thee naar klanten in Nederland die we van houden.
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Witte & Oolong Thee

Jasmine Dragon Pearls Groene Thee
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Zwarte Thee 

Chai

Rooibos 

Kruiden en Fruit Melanges 

Thee Accessoires

“This is the year for great coffee  
and even better tea ! ”
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JADE TUNG TING OOlONG TEA
No3

Mild, romig & bloemrijk. Op de achtergrond een beetje plantaardig.  

In de wereld van thee is Oolong een kunstvorm. Tijdens het hele 
proces van oogsten tot drogen wordt de thee behandeld door de 
theemeester tot de gewenste smaak is gecreëerd. Het succes van  
de smaak hangt af van de kennis en het instinct van de theemeester. 

PAI MU TAN WITTE THEE

licht honingzoet, grasachtig en bloemrijk. 
Verfrissend en perfect voor een warme, zomerse dag. 

Witte thee is de minst behandelde thee van alle theesoorten.  
Wat je proeft is een thee in haar meest pure vorm. 

No1

Biologisch

INGREDIëNTEN: 25-45% geoxideerde thee bladeren 

ORIGIN: Berggebiede van Nantou, Taiwan

INGREDIëNTEN: 5% geoxideerde theebladeren. Biologisch. 

ORIGIN: China



JASMINE DRAGON PEARlS GROENE THEE
No6

         Hoe is deze thee gemaakt?

In het voorjaar, wanneer de theeblaadjes nog jong zijn worden deze geoogst.  
Voorzichtig worden de blaadjes met de hand gerold tot parels. De theeparels 
worden gedroogd, zoals gebruikelijk bij een groene thee. Echter wordt tijdens het 
droogproces het jasmijn aroma aan de thee toegevoegd.
 
Omdat de jasmijnbloem de meeste geur af ‘s nachts geeft. De verse Jasmijn-
bloesem wordt zes nachten op rij onder de theeparels gelegd. Iedere ochtend 
worden de bloesems weer verwijderd om ‘s avonds weer vervangen te worden 
door verse bloesems. Op deze manier zijn alleen de beste aroma’s in de thee te 
proeven.

Een handgerold, premie groene thee met de heerlijke geur van jasmijn bloemen.
Wanneer de thee gezet wordt ontvouwen de parels zich langzaam en verspreiden 
hun heerlijke smaak.
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INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde groene thee. Geur van verse jasmijn bloemen. 

ORIGIN: China
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Een delicaat handgeplukte groene thee, vers en mild.

In het voorjaar, wanneer de theebladeren nog jong zijn en  
soms zelfs nog in knop, wordt deze bijzondere thee geoogst.  
Deze thee is een echte aanrader voor groene thee liefhebbers.

WHITE MONKEY GROENE THEE
No10

INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde thee. De handgeplukte thee  
bestaat uit de knop en bovenste twee bladeren. 

ORIGIN: Berggebieden van Fujian, China
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Groene thee geïnfuseerd met de natuurlijke aroma’s van jasmijn  
bloemen, zal altijd een van de favoriete theeën in de wereld  
blijven. Chung Hao heeft de perfecte balans tussen een delicaat  
en rijk karakter. 

JASMINE CHUNG HAO GROENE THEE
No7

INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde theebladeren (groene thee)  
met natuurlijk jasmijn aroma. 

ORIGIN: China

Een verfrissende groene thee gecomplementeerd met een  
natuurlijk kers aroma.

Deze thee is een eerbetoon aan de kersenbloesem die elke lente 
alle parken in Japan, China en Taiwan met roze en witte bloemen 
bedekt. Een prachtig uitzicht dat iedereen even laat ervaren hoe 
mooi de natuur is en hoe mooi die smaakt.

JAPANESE SAKURA CHERRY GROENE THEE
No9

INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde thee uit China, gecombineerd  
met rozenbladeren en het natuurlijke aroma van kers . 

ORIGIN: China

lEMON VERBENA GROENE THEE
No11

INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde thee met citroen verbena. 

ORIGIN: Satamwa Tea Estate. Malawi, Afrika.Biologisch

Een zachte groene thee met Citroen Verbena voor een  
natuurlijke citroenachtige smaak.

Thee uit Malawi groeit in de lage landen van Mulanje 
en Thyolo.

ORGANIC GUNPOWDER GROENE THEE
No12

INGREDIëNTEN: 0% geoxideerde thee gerold tot parels. 

ORIGIN: China.

Een wereldberoemde thee voor de krattig, kruidig en  
licht rokerig tonen.

De grotere en oudere theebladeren zijn gebruikt voor de robuuste 
smaak die heel anders is dan andere groene thee soorten.

Biologisch



Intens met mooie, bloemrijke aroma’s, sinaasappelfruit en aardse 
ondertonen. De lange theebladeren zijn met de hand gerold. 
Deze pure zwarte thee is zeldzaam, biologisch en heerlijk!  

NEPAl JUN CHIYABARI ZWARTE THEE
No17

Biologisch

INGREDIëNTEN: 95% geoxideerde theebladeren. 

ORIGIN: Jun Chiyabari Tea Estate. Nepal.

Deze zwarte thee is diep van smaak en is het perfect basis voor 
de bekende bergamot citrus smaak die jij van een Earl Grey thee 
wilt. Vanaf het moment dat je de theebladeren ruikt, totdat de thee 
helemaal is opgedronken, word je meegevoerd door het heerlijke 
bergamotaroma.

EARl GREY ZWARTE THEE
No18

Biologisch

INGREDIëNTEN: 95% geoxideerde theebladeren en 
Italiaanse bergamotloie.

ORIGIN: Zwarte thee China. Bergamotolie Italia.

De tonen van de bergamot dansen met verfijnde aroma’s van 
lavendel. De zwarte thee geeft balans en een diepe dimensie 
aan de smaak.

EARl GREY & lAVENDER ZWARTE THEE
No19

Biologisch

INGREDIëNTEN: 95% geoxideerde theebladeren,  
Italiaanse bergamotloie en Franse lavendel. 

ORIGIN: Zwarte thee China. Bergamotolie Italia. Franse lavendel.
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ENGlISH BREAKFAST ZWARTE THEE
No20

Een zachte classic. Prima met of zonder melk.

INGREDIëNTEN: 95% geoxideerde theebladeren.  
Assam en Java theebladeren.

ORIGIN: Sri lanka.



Rijk kruidige aroma’s door de toevoeging van  
kardemom, kruidnagel en kaneel met een zoete kant, 
door ingrediënten zoals anijszaden. De melange wordt in 
balans gebracht door een speciaal geselecteerde zwarte 
thee.

INGREDIëNTEN: Zwarte thee {44%}, kaneel, anijszaden,  
gember stukjes, zwarte peper, kruidnagel, cichoreiwortels, 
kardemomzaden en hele kardemom. 

CHAI ZWARTE THEE
No22

TURMERIC CHAI ZWARTE THEE
No23

Chai latte 
lekker maken met No22

ORIGIN: Indonesia. 100% natuurlijk.

INGREDIëNTEN: Zwarte thee {36%}, kukuma, kaneel,  
anijszaden, gember stukjes, zwarte peper, kruidnagel,  
kardemomzaden, hele kardemom en rode peper. 

ORIGIN: Indonesia. 100% natuurlijk.
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Een opwindende mix van zwarte thee en kruiden 
met Indiase Ayurvedische invloeden. Een kalmerende 
verwarmende Chai, geweldig op zichzelf of met een 
scheutje melk.
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De combinatie van rabarber en vlierbessen is een droom thee 
melange in de voorjaar- en zomer seizonen.   
 
Deze melange zit boordevol smaak die helemaal uit de natuur 
komt. Je ruikt eerst de zoetheid van het fruit, je wordt verrast door 
de rabarber, en direct worden die geuren gekalmeerd door het 
houtachtige van de rooibos. Prachtig!

ElDERBERRY & RHUBARB ROOIBOS
No27

INGREDIëNTEN: Geoxideerde rooibos uit Zuid-Afrika, vlierbessen, 
heidebloesem, natuurlijk aroma, gedroogd rabarber, rozen & 
vlierbloesem.

ORIGIN: Zuid-Afrika

Fruitig, zoet en een beetje pikant met een diepe aardse smaak.
Heerlijke, warme, diep aardse, aroma’s komen vrij tijdens het 
brouwen van Rooibos. 

De natuurlijke bekende smaak van Rooibos is onderscheidend en 
steeds meer mensen laten zich hierdoor betoveren. 

ORGANIC & NATURAl ROOIBOS
No25

INGREDIëNTEN: Geoxideerde rooibos uit Zuid-Afrika. Grade A. 

ORIGIN: Zuid-AfrikaBiologisch

Biologisch

Na het opschenken van de thee komt de subtiele houtachtige geur van 
rooibos vrij. Die maakt plaats voor de zoete geuren van venkel & anijs.  
Met deze thee laad je weer op.

WEll-BEING ROOIBOS BlEND
No28

INGREDIëNTEN: Geoxideerde rooibos, honeybush, venkel- & anijsza-
den, kamillebloemen.

ORIGIN: Zuid-Afrika



Fris! Fris! Fris! Pepermunt is fris! Deze melange is een echte  
oppepper. 

Citroengras, brandnetel & sinaasappelschil geven deze thee de 
diepte die het nodig heeft. Bij het opschenken van de thee krijg je 
door de aroma’s die vrijkomen; direct een zomers gevoel. 
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Kamillethee is een van de vijf populairste theeën in de wereld. Kamille is 
een heel geliefde en mooie bloem. Een veld vol kamille is een prachtig 
gezicht. Dit vind je ook in de verpakking, puur natuur. 

CHAMOMIlE
No32

CHAMOMIlE & lEMONY HERBS
No33

Onze house-blend, kamillethee krijgt een frisse boost door de 
toegevoegde citroen verveine en citroen melissa. 

Bij koud weer, vermoeidheid of na een lange dag is een heerlijk 
kopje thee van deze gember kruiden melange altijd opwekkend. 
De zoete smaak van venkel- & anijszaad geven ze een ontspan-
nen gevoel, terwijl het vleugje munt net dat beetje energie geeft 
dat je nodig hebt.  

HERBAl GINGER TEA
No30

INGREDIëNTEN: Gember, venkel- & anijszaden, aroniabes-
sen, zoethout, saliebladeren, citroengras, pepermunt, steranijs & 
rozenblaadjes.

Biologisch

INGREDIëNTEN: Brandnetelbladeren, pepermunt, citroengras, 
sinaasappelschil, zoethoutwortels, rozen & mallowbloemen. 

PEPPERMINT & lEMONGRASS KRUIDEN THEE
No35

Deze kruidenmelange is gemaakt om rust te brengen. 

Hop en valeriaanwortel staan bekend om hun rustgevende 
werking. Citroenmelisse, rozenbladeren en kamille zorgen voor 
rust tijdens een drukke dag.

RESTFUl NIGHT KRUIDEN THEE
No37

INGREDIëNTEN: Pepermunt, citroenmelisse, valeriaanwortel, 
hop, duizendblad, kamille & rozenblaadjes. 

Een prachtige en kleurrijke melange. De thee is zichtbaar een 
regenboog van kleuren, met daarin het rood van fruit, naast het 
geel en blauw van de bloemen. Deze melange is puur natuur, en 
toch komt er zo veel smaak uit.

De fruitige, zoete smaak komt van het fruit en de bloemen (zonder 
suikers of toevoegingen).  

INGREDIëNTEN: Appel- & peerstukjes, rozenknop, natuurlijk aard-
beienaroma, aardbei- & frambozenstukjes, zwarte besbladeren, 
korenbloesem, calendulabloesem, rozenblaadjes & roomse kamille. 

APPlES. PEARS & FlOWERS FRUIT THEE
No40

HIBISCUS BERRY FRUIT THEE
No39

Een uitstekende fruit melange van biologisch rodevruchten en 
hibiscus bloesems. Vol met smaak.

Biologisch

INGREDIëNTEN: Rozenbottelschil, appelstukjes, hibiscusbloesems, 
sinaasappelschil, natuurlijke aardbei aroma, frambozenblaadjes, 
rode aalbessen & aardbeien stukjes.



Onze theezeefjes zijn speciaal gekozen om diep in het water te zakken, zo geven ze genoeg 
ruimte aan de theebladeren. Wij vinden het belangrijk dat de bladeren alle ruimte krijgen en met 
hun totale oppervlak in contact komen met het water.  
 
Alle smaak wordt uit de theebladeren opgenomen in het water en er gaan geen aroma’s verlor-
en. Heerlijk!

THEEZEEFJES

Blikken helpen om de aroma’s vast te houden en je thee blijft langer vers.  
Ze hebben een grote opening, zodat je de thee er gemakkelijk uit kunt scheppen.

THEEBlIKKEN 

lOSSE THEEZAKJES

Medium Size
 
Wij raden deze ruime theefilters aan als je de voorkeur geeft aan 
wegwerpzakjes.

MAATlEPEl

Perfect voor losse thee. 
Met ‘The Perfect Cup’ theelepel maak je zorgeloos kopjes thee. 

MODERN

DECORATIVE
met onderzetter
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Wij beantwoorden graag  
al je verdere vragen

info@teabynumbers.com 
06 2301 8966

Have a tealicious day!

Josie Akers | Tea by Numbers | A:  Zomerhofstraat 71, 3032CK  Rotterdam 
M: 06 2301 8966 | E: info@teabynumbers.com | W: www.teabynumbers.com


