
Olee! 
Thee voor 
in de winkel



Vatille is opgericht in 2014 door Marja en Sylvia 

(moeder en dochter en ware theefanaten) en is 

begin 2015 live gegaan. 

Heel veel liefde 
Het basisconcept van Vatille is simpel: lekkere losse thee, 
zonder nader verklaarbaar toegevoegde aroma’s. Online kun 
je zelf thee samenstellen en in de winkel maak je kennis met 
creaties waar we zelf heel veel liefde in hebben gestopt. 

We hebben een uitgebreid assortiment aan ingrediënten 
tot onze beschikking: van sinaasappel tot karamel en van 
rozenblaadjes tot suikerhartjes. 

De melanges stellen we altijd zelf samen, we scheppen deze 
ook zelf in blikjes of zakjes en dat maakt het een echt liefdevol 
en handmade product. 

Ons concept
Let’s partea! Dat is ons verhaal kort samengevat. Vatille tovert 
een moment om tot een feestje. Of je nu een vrolijke, een 
stressvolle of een verdrietige dag hebt, het moment dat je je 
kop Vatille-thee klaar maakt, de tijd die je neemt om deze te 
drinken en uiteraard de smaak van de melange is een feest!

Op naar de winkel! 
Naast online willen we onze producten ook in winkels uitzetten. 
We willen graag dat nog meer mensen de mogelijkheid hebben 
om kennis te maken met onze lekkere, creatieve thee die net 
even anders is dan de smaken die al bekend zijn.

Dit zijn wij 
en dit doen we

Sylvia
Ma

rja



Ons huidige assortiment



Cha Cha Chai

Cha Chai Chocola
Zwarte thee (Ceylon), Cacaonibs, 
Kaneel, Gember, Kruidnagel, 
Venkelzaad, Pure Chocola (suiker, 
cacaomassa, cacaoboter, emulgator: 

sojalecithine)

Cha Chai Gember
Zwarte thee (Ceylon), Gember, 
Anijszaad, Peper, Kaneel, 
Kruidnagel

Chai Classica
Gember, Kaneel, Kardemom, 
Nootmuskaat, Kruidnagel, 
Venkelzaad, Anijszaad

Groene Chai
Groene thee, Peper, Kruidnagel, 
Kardemom, Nootmuskaat, 
Kaneel, Gember



Geboorte / Kraamcadeaus

Hoera, een meisje!
Zwarte thee (Ceylon), Hibiscus, 

Rozenblaadjes, Anijszaad, Suikerhartjes (suiker, 

rijstmeel, geharde pindaolie, aardappelzetmeel, kleurstof: E120, 

E160a, aroma)

Hoera, een jongen!
Zwarte thee (Ceylon), Korenbloem, Lavendel, 

Anijszaad, Suikersterretjes (suiker, rijstmeel, geharde 

pindaolie, aardappelzetmeel, kleurstof: E132, aroma), 

Welkom Kleine Zonneschijn
Groene thee, Anijszaad, 

Goudsbloem, Citroen, Karamel (suiker, glucosestroop, 

gecondenseerde melk, plantaardige olie(palm), boter, 

emulgator:sojalecithine, natuurlijk aroma, zout)



Lekker Hollands

Appeltaartthee
Zwarte thee (Ceylon), Appel, 

Kaneel, Kandij, Rozijnen, 
Oranjebloesem

Speculaasthee
Zwarte thee (Ceylon), Gember, 

Kruidnagel, Kaneel, Kardemom, Karamel 
(suiker, glucosestroop, gecondenseerde melk, 

plantaardige olie(palm), boter, emulgator:sojalecithine, 

natuurlijk aroma, zout)

Stroopwafelthee
Rooibos, Kaneel, Karamel 

(suiker, glucosestroop, gecondenseerde 

melk, plantaardige olie(palm), boter, 

emulgator:sojalecithine, natuurlijk aroma, zout)



Lief voor je lijf

Anti Griep
Groene thee, Eucalyptus, 

Citroen, Echinacea, Gember

Lekker Slapen
Witte thee, Valeriaan, 

Anijszaad, Lindebloesem

Zennnsationeel
Groene thee, Valeriaan, 

Zoethout, Sinaasappel, Kamille



Liefde en huwelijk

Be mine this Valentine
Zwarte thee (Ceylon), 

Rozenblaadjes, Kruidnagel, 
Peterselie, Pure Chocola (suiker, 

cacaomassa, cacaoboter, emulgator: 

sojalecithine), Suikerhartjes (suiker, 

rijstmeel, geharde pindaolie, aardappelzetmeel, 

kleurstof: E120, E160a, aroma)

You’re my sweetheart
Zwarte thee (Ceylon), Hibiscus, 

Ginseng, Basilicum, Suikerhartjes 
(suiker, rijstmeel, geharde pindaolie, 

aardappelzetmeel, kleurstof: E120, E160a, 

aroma)



Wie zoet is drinkt lekkers

Karamel Brownie
Zwarte thee (Ceylon), Cacaonibs, 

Kaneel, Geschaafde amandel, 
Pure Chocola (suiker, cacaomassa, 

cacaoboter, emulgator: sojalecithine), 
Karamel (suiker, glucosestroop, 

gecondenseerde melk, plantaardige olie(palm), 

boter, emulgator:sojalecithine, natuurlijk aroma, 

zout)

Let’s Get Nuts
Rooibos, Amandel, Appel, Karamel 

(suiker, glucosestroop, gecondenseerde 

melk, plantaardige olie(palm), boter, 

emulgator:sojalecithine, natuurlijk aroma, zout), 

Nougatine (suiker, pinda’s, glucosestroop)



Cacao Polonaise
Zwarte thee (Ceylon), Cacaonibs, 
Kaneel, Pure Chocola (suiker, cacao-

massa, cacaoboter, emulgator: sojalecithine)

Gefelicithee
Rooibos, Rozenbottel, 

Goudsbloem, Suikerconfetti (suiker, 

rijstmeel, geharde pindaolie, aardappelzetmeel, 

kleurstof: E120,E132, E133, E141, E160a, aroma)

Hip Hop Drop
Zwarte thee (Ceylon), Anijszaad, 

Zoethout, Brandnetel

Sinaasappel Tango
Zwarte thee (Ceylon), Sinaasappel, 

Oranjebloesem

Tijd voor een feestje!



Voor ‘s avonds lekker op de bank

Sneeuwwitje
Witte thee, Jasmijn, 

Kokos, Zoethout

Tropical Jungle
Groene thee, Munt, 

Rozenbottel, Sinaasappel

Warme Avond
Zwarte thee (Ceylon), Vlierbes, 

Gember, Kaneel



Zomaar cadeaus

Bedankt
Rooibos, Jeneverbes, 

Zoethout, Hibiscus, Peterselie

Keep It Cool
Groene thee, Munt, 

Sinaasappel, Rozenbottel, Dille

Proost!
Zwarte thee (Ceylon), Vlierbes, 

Jasmijn, Lavendel, Citroenmelisse

You Are Tea Best
Zwarte thee (Ceylon), Goudsbloem, 
Korenbloem, Anijszaad, Venkelzaad



De verpakking

Blikje 12 tot 20 gram

Blik 25 tot 40 gram

We hanteren voor retail twee formaten: een blikje waar 12 tot 20 gram 
thee in past en een blik waar 25 tot 40 gram thee in gaat. 

Elke melange heeft een ander label. Het leuke aan deze blikken is 
dat men aan de bovenkant, door het venster heen, de thee kan zien. 
Daarnaast zijn de blikken prima geschikt om mee te nemen in een 
handtas, deze thee kun je dus óveral waar je gaat drinken.



Vatille in de media

Je hebt over ons kunnen lezen in deze tijdschriften:

Dit zeggen bloggers over ons:

‘Afgelopen week, genoot ik van een heerlijk 
kopje thee. Toen ik het zakje openmaakte, rook 
ik vooral heel erg veel lavendel. Een zachte 
en rustgevende geur voor een lekker kopje 
thee voor het slapen gaan. Eenmaal in het 
water, rook ik, behalve de lavendel, ook de 
basilicum erg goed. Wat een verassend lekkere 
combinatie is dat zeg!’ 

Céline van Without Elephants

‘Maar waar ik nog het aller hardste om 
moest lachen zijn de tijd voor een feestje 
theeën: Hiphopdrop, sinaasappeltango en 
cacaopolonaise. Hoe gaaf klinkt dat? En naast 
de super originele namen en beschrijvingen van 
de theeën, zijn de combinaties ook nog eens  
spannend te noemen. Buiten de gebruikelijke 
groene, zwarte of witte thee worden er allerlei 
andere pure en soms verassende ingrediënten 
gebruikt.’ 

Julia van Julia Flynn

‘Een hele frisse en fruitige thee! Je proeft 
echt goed dat dit verse thee is en zo leuk dat 
deze 3 ingrediënten zo´n combinatie kunnen 
vormen. Ik vind dat toch wel knap als je dat zo 
goed voor elkaar kan krijgen. En je weet dat 
je een gezonde en pure thee drinkt zonder 
toevoegingen en dat is tegenwoordig best 
zeldzaam, dus een extra verwenmomentje!’ 

Lieke van Buuf en Buuf



Tot slot

Hebben we je aandacht getrokken met onze producten? Leuk! Stiekem 
was dat ook de bedoeling. 

Prijzen
Ben je benieuwd naar de inkoopprijzen van onze thee? We sturen je graag 
de prijslijst toe. Mail gewoon even naar post@sysch.nl.
 
Wil je onze thee verkopen?
Ben je geïnteresseerd in het verkopen van onze producten? Vraag dan 
een bestellijst aan via post@sysch.nl.

Samples
We kunnen ons voorstellen dat je eerst wat thee wilt proberen voor je tot 
een aankoop overgaat. Ook samples kun je aanvragen via post@sysch.nl.

Bedankt

groeten, 
 Marja en Sylvia

         voor het lezen en mail of bel ons 
gerust voor meer informatie of wanneer je 
vragen hebt!

06 14 99 54 10



vatille.nl


