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Kurkuma Latte

Matcha Latte
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Chai Latte

www.chaiwallah.eu

http://www.chaiwallah.eu


Verkwikkend en sociaal verbindend
Inwoners van India drinken verschillende 
malen per dag een Chai bij hun geliefde 
Chai Wallah in de straat. Voor hen een 
rustpunt in het drukke Indiase leven. 
Even bijpraten met vrienden, buren en 
zakencontacten.  Ook geeft Chai energie en 
plezier. De Chai Wallah serveert de Chai in 
een klein kopje van klei.

Chai Latte 
een geschiedenis 
van meer dan 
5000 jaar 
genieten!

Een magistrale mix als levenselixer…
Chai Latte is een Indiase theedrank op basis 
van specerijen, zoals kardemom, kaneel, 
gember, anijs en kruidnagel in combinatie met 
zwarte thee, melk en honing.De eeuwenoude oorsprong van Chai latte

Het verhaal gaat dat een keizer in een oud 
Aziatisch keizerrijk zich onwel voelde. Eén van 
zijn hofartsen zat peinzend over een oplossing 
toevallig onder een theestruik.

Wanhopig plukte hij allerlei blaadjes en 
vruchten van struiken en kookte die met melk 
en honing. Na het drinken van de eerste “Chai 
Masala” voelde de keizer zich direct al beter. De 
arts werd rijkelijk beloond. Meer dan 100 jaar 
mochten alleen keizers Chai Latte drinken. Nu, 
5000 jaar laten, geniet de hele wereld ervan!

Inhoudsopgave

Zien hoe 
een echte Chai 

Wallah in India 
een Chai Latte 

maakt?

Chai Latte • historie India                Chaiwallah                Chai

https://www.youtube.com/watch?v=i5xfNnmXVJw
https://chaiwallah.eu/de-oorsprong-van-chai/
https://chaiwallah.eu/homepage/authentieke-bereiding-chai-latte/
https://chaiwallah.eu/shop/


Wat ben ik blij dat ik EINDELIJK na een 
zoektocht van jaren een lekkere chai 
latte thuis kan zetten!
Ik had een vermoeden dat dit wel eens de 
chai latte kon zijn die ik een keer in een 
brasserie had gedronken afgelopen herfst. 
Mijn liefde voor de chai latte gaat ver terug, 
in 2011 waren mijn man en ik in New York 
en toen heb ik hem ook verslaafd gekregen 
aan de chai latte. Samen zijn we sindsdien 
op zoek naar de perfecte chai. 

Bijgevoegd een foto van onze dochter van 
17 maanden. Gelukkig is zij ook een grote 
chai latte liefhebber. Bij de Starbucks wil 
ze altijd met een lepeltje mee proeven. En 
zoals jullie kunnen zien heeft jullie chai 
latte ook haar test doorstaan!

EINDELIJK 
EEN LEKKERE 
Chai Latte 
VOOR THUIS!

Groetjes Chalana

Een lekkere Chai Latte bij jou in de buurt!
We zijn op bezoek bij Maarten van PUUX in 
Nijmegen. Puux staat in de buurt bekend om 
het gebruik van natuurlijke ingrediënten en 
zijn heerlijke Chai Latte.

Maarten: “Het zijn al lang niet meer de 
jongeren uit de stad die Chai latte drinken, 
maar steeds meer mensen hebben onze 
Chai latte ontdekt als alternatief voor een 
koffie. Of zij variëren tussen koffie en Chai.  
Wij schuimen de Chai op met het stoompijpje 
met een melk naar keuze. En natuurlijk in een 
mooi glas gepresenteerd met een koekje.” 

Maarten
PUUX, Nijmegen

Klik hier voor 
een Chai latte 
aan het strand

InhoudsopgaveChai Latte • testimonials Thuis                Horeca                PUUX

https://www.youtube.com/watch?v=WDlmKHlSgZM
https://chaiwallah.eu/reactie-van-een-lieve-klant-de-lekkerste-chai-latte-voor-groot-en-klein/
https://chaiwallah.eu/horeca-zet-chai-latte-prominent-op-de-kaart/
https://www.puux.nl/


Bereiding
Bereid de Chai Latte door de mix, indien 
nodig aangemaakt met een beetje warm 
water, samen met een melk naar keuze op 
te schuimen met een stoompijpje. Gewoon 
verwarmen in de magnetron of warme melk 
opgieten kan ook. 

Ingrediënten
• Chai latte mix
• Water
• IJsklontjes 
• Melk (naar keuze)

Bereiding
Doe de Chai Latte mix met een beetje warm water in 
een glas en mix dit tot een pasta. Voeg vervolgens de 
ijsklontjes en koude melk toe. Maak indien gewenst een 
Frappé door alles in de blender te mixen. 

ICED CHAI 
Latte
FRAPPÉ

Ingrediënten
• Glas bereide Chai Latte 
• Dubbele espresso

Bereiding
Giet de espresso of ristretto in het midden van de 
Chai Latte voor een heerlijke opkikker. Eerst proef je 
de zoete smaak van de Chai Latte, gecombineerd met 
het aroma van de koffie. Daarna ervaar je de stevige 
afdronk van een espresso.

DIRTY CHAI 
Chaiesso

SPICY HOT 
CHAI LATTE

InhoudsopgaveChai Latte • recepten Chai Latte                Dirty Chai                Iced Chai

Chilled Dirty Chai Latte Frappé

Ingrediënten
• 15 gram Chai Latte mix
• 120 ml melk naar keuze
• Een mok ijsklontjes

Bereiding
Maak Chai Latte mix aan met een beetje heet 
water. Doe de Chai Latte mix samen met 
de ijsklontjes en de melk in een blender en 
blend tot het lekker romig is. Giet vervolgens 
de dubbele espresso in de Chai latte en 
garneer met slagroom en wat kaneelpoeder.

• Dubbele espresso
• Slagroom
• Kaneelpoeder

https://chaiwallah.eu/is-chai-gezond/
https://chaiwallah.eu/dirty-chai-latte/
https://chaiwallah.eu/zo-maak-je-snel-iced-chai-tea-latte/


Japanse Samurai 
ontdekten de Matcha

Samurai meer mans met Matcha
In de 13e eeuw ontdekten Japanse Samurai, de 
onverschrokken krijgsheren, de Matcha. Het 
waren Japanse Boeddhistische monniken die de 
drank bereidden voor hun ceremonie. De Samurai 
wisten het zeker: door het drinken van de Matcha 
stonden ze supersterk in de strijd.

Matcha ritueel: jouw dagelijkse 
meditatieve moment

Matcha maakt al eeuwenlang deel uit van de Japanse cultuur. 
Zij zien het ritueel, de Chanoyu, van bereiden en drinken van 

Matcha als een transformatieve en meditatieve ervaring. 

Schep jouw dagelijkse meditatieve moment
Nodig: schaal, bezem, Matcha lepel

Verwarm de schalen met heet water.
•

Doe de top van de bezem ongeveer 10 seconden in de schaal 
met heet water.

•
Gooi het water weg en droog de schaal met een papieren doek.

•
Doe 2 lepels Matcha in de schaal (2 x 2 gram).

•
Doe 1/3 van een glas heet water in de schaal en  

dompel alle Matcha onder.
•

Klop de Matcha heen-en-weer totdat het  
schuimig wordt. Japanners drinken de Matcha  

traditioneel in 3 teugen.

InhoudsopgaveMatcha Latte • historie Japan                Superfood                Latte art

https://chaiwallah.eu/matcha-japan/
https://chaiwallah.eu/matcha/
https://chaiwallah.eu/matcha-video-latte-art/


Ingrediënten per glas 
• 5 gram Matcha Latte
• Water
• Melk (naar keuze)
• 4 ijsklontjes

Bereiding
Doe de 5 gram Matcha Latte in een glas, 
voeg een beetje heet water toe en mix dit tot 
een pasta. Voeg vervolgens 200 ml koude 
melk en de ijsklontjes toe. Heerlijk fris!

Ingrediënten (per glas) 
• 5 gram Matcha Latte
• Water
• 200 ml melk (naar keuze)

Bereiding
Doe de 5 gram Matcha Latte in een glas, voeg een beetje 
heet water toe en mix dit tot een pasta. Voeg vervolgens 200 
ml warme opgeschuimde melk toe in de gewenste latte art.

HOT 
MATCHA 
LATTE

Matcha smoothie

Ingrediënten
• 1 glas ijsklontjes
• ½ glas melk naar keuze (We kiezen kokosmelk)
• ¼ glas yoghurt (plantaardig of koemelk)
• 1 banaan
• ½ glas baby spinazie (mag diepvries zijn)
• 2 theelepels Simara Matcha mix

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een blender en blend 
gedurende 60 seconden tot het geheel romig 
is. Voeg eventueel een toefje yoghurt en een 
paar druppels honing toe voor een beetje 
zoet. Mmmmm….Matcha!

Deze smoothie kun je 
ook serveren als Matcha 

Smoothie Vijgen en 
Meloen Bowl door deze 

te garneren met vijgen en 
stukjes meloen. 

Tip!

Iced 
MATCHA 
LATTE

Ingrediënten voor 10 pannenkoeken
• 150 gram pannenkoekenmeel
• 2 eieren
• 350 ml melk (naar keuze)
• Water
• 50 gram boter
• 20 gram Matcha Latte Mix

Bereiding
Bereid het pannenkoekenbeslag 
met de eieren en de melk volgens de 
bereidingswijze op het pak. Doe de 20 gram 
Matcha Latte Mix in een kom en voeg een 
beetje heet water toe en mix dit tot een 
pasta. Voeg de Matcha pasta toe aan het 
beslag en bak vervolgens de pannenkoeken, 
dun en niet te heet opdat de Matcha een 
mooie groene kleur behoudt. 

Matcha pannenkoeken

InhoudsopgaveMatcha Latte • recepten Cheesecake                Tiramisu                Panna cotta

https://chaiwallah.eu/matcha-recepten/
https://chaiwallah.eu/matcha-recepten/
https://chaiwallah.eu/matcha-recepten/


Bron voor Gouden melk

Kurkuma is al duizenden jaren een veelgebruikt 
ingrediënt in zowel de Aziatische keuken als in de 
geneeskunde. Al sinds ongeveer 3000 jaar voor 
Christus is kurkuma onmisbaar voor kleur, smaak en 
vooral de geneeskrachtige werking in maar liefst twee 
geneeskundige filosofieën: de Indiase Ayurveda en 
Siddha én in de traditionele Chinese geneeskunst. 

Golden milk
Golden milk is een traditionele Ayurvedische drank, 
bereid met kurkuma, peper of andere specerijen en melk. 
Een heerlijke boost voor zowel body als geest.

Andere mogelijke 
gezondheidsvoordelen? 

Het voorkomen van 
kanker, dementie en 

hartfalen. Kurkuma bevat 
een hoge dosis vitamine 
c en de werkzame stof 

Curcumine (3%).

Het geheim: curcumine          
Kurkuma bevat de werkzame stof curcumine. 100 
gram kurkuma poeder bevat ongeveer 2-4 gram 
curcumine. De werking van curcumine versterken we 
door peper of olie toe te voegen aan de kurkuma.  

Acht keer geneeskrachtige werking
Kurkuma biedt maar liefst acht gezondheidsvoordelen 
(volgens Nederlandse richtlijnen KOAG/KAG):

• Ontstekingsremmend
• Cholesterolverlagend
• Helpt meer vrij ademhalen door de neus
• Bevat antioxidanten, afweerstoffen
•  Versterkt herstel van de huid en onderhoudt 

gezonde cellen
• Verhoogt mentale energie voor een heldere geest
• Helpt de spijsvertering
• Ondersteunt reiniging van de lever

Kurkuma
een lange 
geneeskrachtige 
geschiedenis

InhoudsopgaveKurkuma Latte • historie Specerijen                Ayurveda                Gezondheid

https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/
https://chaiwallah.eu/kurkuma-ayurveda/
https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/


Een koud kunstje…  

Bereidingswijze koud
•  Voeg 2 tot 5 gram Kurkuma Latte mix toe aan een 

beetje warm water.
• Maak dit tot een pasta.
• Voeg 200 ml koude melk en een paar ijsklontjes toe.
• Eventueel versieren met een snufje kaneelpoeder.

Kurkuma Latte
HOT OR COLD?

Warm aanbevolen…

Bereidingswijze warm
•  Voeg 2 tot 5 gram Kurkuma Latte mix  

toe aan een beetje warm water.
• Maak dit tot een pasta. 
•  Verwarm 200 ml melk naar keuze (koemelk of 

mylk zoals soja-, rijst-, amandel- of kokosmelk). 
Wij vinden kokosmelk erg lekker omdat het de 
scherpe randjes van de kurkuma haalt. 

•  Voeg de melk al roerend toe aan de Kurkuma 
Latte mix. 

• Eventueel zoeten met honing.

InhoudsopgaveKurkuma Latte • recepten Recepten                Paddenstoelen                Vegan

https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/
https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/
https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/


Brabander Jos Valentijn: “De Serre is het 
lunchcafé om lekkere Kurkuma latte 
te drinken.” In het lunchcafé staat de 
menukaart vol met verschillende Lattes, 
zoals Chai latte, Matcha Latte, de kurkuma 
Latte en ook de gekleurde Lattes.
De Kurkuma Latte wordt vooral besteld 
door dames tussen de 25 en 45 jaar. De 
Kurkuma Latte staat duidelijk uitgelegd op 
de speciale kaart. Jos laat ook regelmatig 
proeven zodat de gasten weten welke 
smaak Kurkuma heeft. “Meestal zijn zij 
aangenaam verrast als de gasten onze 
opgeschuimde kurkuma latte proeven”. 
Zegt Jos. Voor de Nijmegenaren past er een 
lekkere pannenkoek altijd bij.

Jos Valentijn
De Serre 

“Ik heb net de Kurkuma Latte 
geprobeerd, ik heb hem dirty 
gemaakt met amandelmelk 
en een snuf ceylon kaneel on 
top. Lekker pittig drankje!”

Taylor

MEESTAL ZIJN ZIJ 
AANGENAAM VERRAST 
ALS DE GASTEN ONZE 

OPGESCHUIMDE  
kurkuma latte 

PROEVEN

Zien hoe een horeca barista een Kurkuma Latte maakt?

InhoudsopgaveKurkuma Latte • testimonials Thuis                Horeca                Bestellen

https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/
https://chaiwallah.eu/kurkuma-ayurveda/
https://chaiwallah.eu/turmeric-latte/
https://chaiwallah.eu/product/turmeric-kurkuma-latte/
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OMARM Amazing 
Lattes IN JOUW LEVEN!

www.chaiwallah.eu

Zin om onze Amazing Lattes voordelig in 
jouw leven te verwelkomen? Bestel met de 
promocode amazinglattes onze Amazing 

Lattes en ontvang 15% korting op je bestelling. 
En maak direct een account aan om nog meer 

te profiteren van onze aanbiedingen.

Onze Amazing Lattes maken 
hun belofte waar….Amazing! 
Lekker, verfrissend, verwarmend 
en ook een supersociale drank, 
want voor je het weet zijn al je 
vrienden fan van Amazing Lattes. 
Benieuwd? Neem je de proef op de 
(voordelige) som. Bezoek nu onze 
website en dompel je onder in de 
wonderlijk lekkere wereld van de 
Amazing Lattes van Chaiwallah!                                 
 

15%
korting

met promocode
amazinglattes

http://www.chaiwallah.eu

