
THINK YOUR WATER. 
MET BRITA FILL&ENJOY STYLE.

KOFFIE & THEE 
MOCKTAILS BY  
MANUEL WOUTERS

ONTDEK DE VOORDELEN VAN GEFILTERD WATER.
•  Beter smakende thee, koffie, koud drinkwater en water 

om mee te koken
•  Gemak - fris water op elk moment: thuis, op kantoor, 

waar je ook bent
• Ecologisch, handig en geld besparend alternatief voor 

flessenwater
•  Kalkreductie - bescherming van huishoudelijke apparaten
•  Vermindert smaakverstorende stoffen

NIEUWE POWERFILTER MAXTRA+.
Dankzij de MicroFlow® Technologie 
voorziet de BRITA MAXTRA+ 
powerfilter je van een nog betere 
filtratie en verhoogde capaciteit.
• 25% smaakverbetering*

• 30% groter, krachtiger oppervlak
• op basis van natuurlijke  

kokosnootschalen

* Vergeleken met het MAXTRA filterpatroon, gebaseerd op interne testen

De nieuwe BRITA fill&enjoy Style combineert minimalistisch, 
modern design met de allernieuwste innovaties in BRITA  
waterfiltertechnologie. Ontdek zelf hoe heerlijk en stijlvol  
genieten van water kan zijn.

NIEUWE LED VERLICHTING.
De BRITA Smart Light maakt je duidelijk wanneer je het filter-
patroon moet vervangen. De verstreken tijd en hoeveelheid 
gefilterd water worden geregistreerd om je van een optimale 
filtratie te voorzien.

PUUR, MINIMALISTISCH DESIGN
Strakke lijnen, zachte vormen, subtiele kleuren en een glazen 
´look en feel´. De Style kan heeft een elegante uitstraling zonder 
breekbaarheid en een stijlvolle siliconen lus om de vuldeksel te 
openen. Ontworpen om in je koelkastdeur te passen.

STYLE 
CARDAMOM 
COFFEE
BENODIGDHEDEN:
Delmonicoglas, stamper (muddler), maatbeker, shaker, 
fijne zeef (strainer)

INGREDIËNTEN:
3 kardemompeulen, 1 tl griessuiker, 3 cl BRITA gefilterd 
water, 2 cl honing/chili siroop, 5 cl sterke koffie (gemaakt 
met BRITA gefilterd water). Garnering: zeste van citroen.

BEREIDING:
Neem een mixglas. Doe er de kardemom en de griessuiker 
in. Kneus met een muddler. Voeg er de overige ingrediënten  
aan toe. Sluit de shaker en schud de ingrediënten krachtig. 
Zeef de mocktail in het delmonicoglas via een fijne zeef, 
zodat er geen kardemom meekomt.  
Benevel met een zeste van citroen. 

MAAK HET JE 
GEMAKKELIJK.

ELEGANTE VORM 
– OPTIMALE 
PRESTATIE.

JE GEBRUIKT DE BESTE 
  INGREDIËNTEN. 
         WAAROM GEEN 
  GEFILTERD 
       WATER?

Producent: BRITA GmbH,
Heinrich-Hertz-Straße 4,
D-65232 Taunusstein, Duitsland
www.thinkyourwater.com
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Met de komst van de nieuwe generatie MAXTRA+  
waterfilteroplossingen én de zomer in aantocht, vroegen we 
Manuel Wouters om een paar heerlijke mocktails te creëren, 
met onze nieuwste Style waterfilterkan. 

Na de enthousiast ontvangen Fun mocktails is het nu tijd  
voor nieuwe stijlvolle mocktails met een zeer intense smaak-
sensatie. Lees snel verder en ontdek 4 mocktailrecepten op 
basis van koude thee en koffie. Of je nu van gember, kaneel 
of limoen houdt, elk recept is uniek en het proberen waard!

Enjoy in Style ! Cheers !

Manuel Wouters en je BRITA team

STYLE GREEN 
TEA
BENODIGDHEDEN:
Tumblerglas, maatbeker, shaker, fijne zeef (strainer)

INGREDIËNTEN:
1 tl Matcha Groene Thee (poeder), 3 cl BRITA gefilterd water, 
2 cl limoensap, 2 cl gembersiroop, ginger beer  
Garnering: zeekraal

BEREIDING:
Neem een mixglas. Doe er alle ingrediënten in, met  
uitzondering van het ginger beer. Sluit de shaker en schud de 
ingrediënten krachtig. Zeef de mocktail in een met ijsblokjes 
gevuld tumblerglas. Voeg het ginger beer langzaam bij de 
mocktail. Serveer met een rietje. Garneer met zeekraal.

STYLE LAVENDER 
TEA

BENODIGDHEDEN:
Tumblerglas, stamper (muddler),  
maatbeker, shaker, fijne zeef (strainer)

INGREDIËNTEN:
2 tl verse lavendelbloempjes, 2 tl griessuiker, 5 cl BRITA 
gefilterd water, 3 cl vers limoensap, 2,5 cl jasmijntheesiroop 
Garnering: lavendeltakje

BEREIDING:
Neem een mixglas en doe er de lavendelbloempjes en de 
griessuiker in. Kneus deze ingrediënten met een muddler. 
Voeg de overige ingrediënten toe. Sluit de shaker en schud 
alles krachtig met veel ijs. Zeef de mocktail dubbel in het  
tumblerglas. Serveer met een grote ijsbal.  
Garneer met een vers  
lavendeltakje.

BENODIGDHEDEN:
Tumblerglas, stamper (muddler), maatbeker, shaker, fijne 
zeef (strainer)

INGREDIËNTEN: 
2 à 3 kruidnagels (naar smaak), 1 tl griessuiker, 2 tl sinaas-
appelmarmelade, 3 cl BRITA gefilterd water, 2 cl kaneel- 
siroop, 5 cl sterke koffie (gemaakt met BRITA gefilterd water)  
Garnering: zeste van sinaasappel, kruidnagel

BEREIDING:
Neem een mixglas. Doe er de kruidnagels en de gries- 
suiker in. Kneus met een muddler. Voeg er de koffie,  
de kaneelsiroop en het BRITA gefilterd water aan toe.  
Sluit de shaker en schud de ingrediënten krachtig met  
veel ijs. Doe in het tumblerglas de sinaasappelmarmelade, 
een laagje crushed ice en zeef dan langzaam de mocktail 
op het ijs. Garneer met sinaasappelzeste en kruidnagel. 
Serveer met een rietje en een lepeltje.

WAAROM 
GEFILTERD WATER?
Kraanwater kan smaak- 

verstorende elementen, zoals kalk  
en andere onzuiverheden bevatten.  
Door het water te filteren, laat je de 
natuurlijke smaken en kleuren van 

je ingrediënten nog meer tot 
hun recht komen. Puur 

genieten!

HOE MAAK JE 
JASMIJNTHEESIROOP?

BEREIDEN:
Neem een steelpan en los 500 g suiker op in 

250 ml BRITA gefilterd water. Voeg 1 theezakje 
jasmijnthee toe en warm langzaam op tot tegen  

het kookpunt. Laat afkoelen, zodat de siroop  
stroperig wordt.

BEWAREN:
Bewaar in een fles of bokaal met 

dop op een koele, donkere 
plaats.

STYLE ORANGE 
COFFEE 

Filter de kalk  
   en ontdek  
de pure  
  smaak. 


