
Niet	  stoned,	  wel	  lekker	  
Deze	  thee	  is	  gemaakt	  van	  EU	  
gecer3ficeerde	  hennep.	  De	  thee	  
bevat	  geen	  THC	  en	  gee<	  dus	  geen	  
psychoac3ef	  effect.	  	  
	  	  

Duurzaam	  &	  lokaal	  
Onze	  hennep	  komt	  van	  eigen	  bodem.	  Ze	  groeit	  in	  de	  zomer	  op	  de	  akkers	  in	  
Oude	  Pekela,	  waar	  ze	  in	  100	  dagen	  ruim	  3	  meter	  hoog	  wordt.	  Ze	  hee<	  geen	  
bestrijdingsmiddelen	  nodig,	  neemt	  veel	  CO2	  op	  en	  is	  goed	  voor	  de	  bodem.	  	  
	  	  	  

Hier	  verkrijgbaar:	  	  

Hennep	  thee	  van	  Nederlandse	  bodem	  
	  	  	  

Herontdekking	  
Hennep	  thee	  is	  een	  heerlijke	  pure	  
thee	  die	  al	  duizenden	  jaren	  in	  vele	  
culturen	  gedronken	  werd.	  Tijd	  om	  
haar	  opnieuw	  te	  ontdekken!	  
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Informa?e	  Dutch	  Harvest	  	  
	  
Hennep	  verbouwen,	  mag	  dat	  wel?	  
Ja,	  de	  hennep	  rassen	  die	  voor	  Dutch	  Harvest	  gebruikt	  worden	  mogen	  gewoon	  geteeld	  worden	  in	  Europa.	  
Het	  zijn	  namelijk	  rassen	  van	  de	  zogeheten	  ‘vezelhennep’,	  die	  vallen	  onder	  de	  EU	  voorgeschreven	  
maximum	  norm	  van	  0,2%	  THC	  (THC	  is	  de	  psychoac3eve	  stof	  die	  in	  ‘marijuana’-‐hennep	  vaak	  wel	  zo’n	  5	  tot	  
20%	  voorkomt).	  Van	  onze	  rassen	  kun	  je	  dus	  absoluut	  niet	  stoned	  worden.	  	  
	  
Hoe	  smaakt	  de	  hennep	  thee?	  
Hennep	  thee	  is	  een	  milde,	  frisse,	  lichtzoete	  thee	  met	  een	  ietwat	  prikkelende	  nasmaak.	  Sommige	  mensen	  
vergelijken	  de	  smaak	  met	  die	  van	  groene	  thee,	  maar	  dan	  minder	  biZer.	  Anderen	  noemen	  het	  weer	  een	  
frisse	  variant	  van	  een	  kamillethee.	  Hoe	  dan	  ook,	  hennep	  thee	  hee<	  een	  hele	  eigen	  smaak	  en	  hiervoor	  
geldt:	  één	  slok	  zegt	  meer	  dan	  honderd	  woorden.	  Probeer	  ‘m	  dus	  en	  oordeel	  zelf!	  
	  
Hoe	  moet	  ik	  de	  hennep	  thee	  bereiden?	  
Ieder	  bereidt	  thee	  op	  zijn	  eigen	  manier,	  en	  dat	  is	  prima.	  Als	  richtlijn	  geven	  wij	  mee:	  doe	  Dutch	  Harvest	  in	  
een	  thee-‐ei	  of	  theefilter	  (houd	  ongeveer	  2	  theelepels	  voor	  een	  kop	  thee	  aan),	  zorg	  dat	  er	  genoeg	  ruimte	  is	  
voor	  de	  ingrediënten	  om	  zich	  te	  kunnen	  ontvouwen.	  Laat	  water	  koken	  en	  giet	  het	  er	  overheen.	  Laat	  de	  
thee	  ongeveer	  5	  minuten	  trekken.	  Wij	  raden	  aan	  het	  thee-‐ei	  of	  thee-‐filter	  vervolgens	  te	  verwijderen	  zodat	  
de	  thee	  niet	  te	  sterk	  wordt.	  

	  	  
Kan	  hennep	  thee	  helpen	  bij	  het	  behandelen	  van	  een	  aandoening?	  	  
Hennepblad	  bevat	  het	  bestanddeel	  Cannabidiol	  (CBD).	  Al	  eeuwenlang	  werd	  de	  plant	  daarom	  gebruikt	  als	  
medicijn	  tegen	  verschillende	  aandoeningen,	  en	  nu	  wordt	  deze	  werkzaamheid	  herontdekt.	  Er	  zijn	  steeds	  
meer	  studies	  die	  de	  posi3eve	  invloed	  van	  CBD	  op	  het	  immuunsysteem	  en	  het	  centrale	  zenuwstelsel	  
aantonen.	  Inmiddels	  wordt	  dan	  ook,	  vooral	  in	  de	  VS,	  de	  CBD	  uit	  de	  bladeren	  en	  bloemen	  van	  de	  plant	  
geëxtraheerd	  en	  gebruikt	  voor	  het	  behandelen	  van	  onder	  andere	  spierziekten,	  depressie,	  slapeloosheid	  en	  
ontstekingsziekten	  zoals	  reuma	  en	  artrose.	  
De	  hennep	  thee	  bevat	  slechts	  een	  zeer	  lage	  concentra2e	  CBD	  waardoor	  het	  niet	  als	  medicijn	  kan	  worden	  
aangemerkt.	  	  
	  
Hoe	  kan	  ik	  Dutch	  Harvest	  hennep	  thee	  het	  beste	  bewaren?	  
Je	  kunt	  Dutch	  Harvest	  gewoon	  bewaren	  in	  de	  verpakking	  waarin	  je	  het	  gekocht	  hebt,	  dat	  beschermt	  de	  
thee	  voldoende.	  Natuurlijk	  kun	  je	  de	  thee	  ook	  in	  een	  luchtdicht	  blik	  bewaren.	  Zorg	  in	  ieder	  geval	  dat	  de	  
thee	  niet	  in	  de	  buurt	  van	  andere	  kruiden	  en	  specerijen	  met	  een	  sterk	  aroma	  staan.	  Zo	  neemt	  de	  thee	  geen	  
andere	  geuren	  en	  smaken	  op.	  Bewaar	  de	  thee	  al3jd	  op	  een	  donkere,	  koele	  en	  droge	  plaats	  (maar	  niet	  in	  
de	  koelkast!).	  
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