Even voorstellen
Mijn naam is Timo Kleijwegt (23 jaar) en ik ben eigenaar van het bedrijf Plukkruidje. Op mijn 20ste
ben ik het bedrijf gestart nadat ik enkele eigen ervaringen had met verse muntthee in de horeca. De
negatieve punten waar ik in de horeca tegenaan liep waren:
-

Slechte hygiëne

-

Lage houdbaarheid

-

Niet uniform in uitserveren

-

Veelal luis problemen

-

Erg bewerkbaar

Hierop heb ik iets bedacht. Doordat wij onze kruiden per 9 gram (per portie) verpakken hebben wij:
-

Een hoge houdbaarheid (16 tot 19 dagen)

-

Hoge hygiëne (het zakje serveer je naast het glas zodat de klant het zelf kan -openmaken)

-

Altijd uniform (alle zakjes zijn precies 9 gram)

-

Makkelijk uit te serveren

-

Onderscheidend vermogen te overstaande je concurrenten

Sinds de start van ons concept was ik zoekende naar lokale stichting waaraan we een steentje
kunnen bijdragen. In 2019 is mijn droom uitgekomen. Op www.plukkruidje.nl/plukkruidje-helpt/ is er
meer te lezen over deze samenwerking. Met Plukkruidje thee, daar help je andere mee!
Wij laten door middel van onderstaand label goed zien dat wij maatschappelijk verantwoord
ondernemen!

Plukkruidje Thee,
daar help je anderen mee!
Sinds 2015 worden onze producten geteeld en
verpakt op de Plukkruidje kwekerij in Ethiopië.
Een prachtig land, maar helaas ook een land
met veel kinderen zonder toekomst. Bijna 8%
van de kinderen daar heeft namelijk een
lichamelijke beperking, meestal als gevolg van
polio. Deze kinderen worden vaak afgewezen
door hun hun familie, waardoor ze niet de
benodigde medische zorg en geen onderwijs
krijgen. Met andere woorden: zij maken geen
schijn van kans in de samenleving. En dat is
schrijnend om te zien.

Vanaf ons eerste bezoek aan Ethiopië is het dan ook altijd ons
doel geweest om met Plukkruidje een bijdrage te leveren aan
een betere leefsituatie voor deze kinderen. Zo begon de
zoektocht naar een geschikte partner om dit doel te bereiken.
En deze hebben we gevonden! Inmiddels werken we sinds
december 2017 samen met een lokale stichting die
gehandicapte kinderen, ouders en hulpverleners
samenbrengt om zo een beter leven voor deze kinderen te
creëren. Dit doen zij niet alleen door medische hulp te
bieden, maar ook door ouders in heel Ethiopië voorlichting te
geven over lichamelijke beperkingen en de oorzaak daarvan,
om daarmee het taboe te doorbreken.
Met onze bijdrage zorgen we ervoor dat jaarlijks meer dan
100 kinderen de juiste medische behandeling en goed
onderwijs ontvangen. Zo helpen we hen letterlijk de eerste
stappen naar een beter leven te zetten; de stappen naar het
leven dat zij verdienen!
Meer informatie op: www.plukkruidje.nl

Plukkruidje zakelijk
Als horecaondernemer wil je je gasten verrassen. Plukkruidje helpt jou daarbij. Met onze verse thee
melanges en bijzondere smaakcombinaties maak jij van die kop thee een echt verwenmoment voor
jouw gasten! Maar de producten van Plukkruidje bieden door onze unieke verpakkingswijze nog veel
meer voordelen voor de horeca. Ontdek ze nu!

Voordelen van Plukkruidje
Onze verse thee verpakken we in zakjes van 9 gram, precies genoeg voor één portie. Dit heeft voor
de horeca verschillende voordelen. Door deze unieke verpakkingswijze hebben de producten
namelijk een lange houdbaarheid van wel 16 – 19 dagen. De verpakking zorgt er ook voor dat je heel
hygiënisch werkt: geen gegraai meer in grote zakken, maar handige en hygiënische
portieverpakkingen. Wel zo fris voor de gasten! Daarnaast is dit heel handig voor jouw
medewerkers, want zij kunnen deze portie eenvoudig uitserveren naast het glas hete water, wat
weer een handeling scheelt.

Ervaar het zelf!
Wil je de voordelen van Plukkruidje zelf ervaren? Vraag dan nu een gratis proefpakket aan op
www.plukkruidje.nl en maak kennis met onze verschillende verse thee melanges!

Toonaangevende klanten die je voor gingen:

Onze thee melanges
Natuurlijk zetje

theekruidje
natuurlijk

zetje

Citroentijm, Echinacea en
Pepermunt

‘Natuurlijk zetje’ is een verse
thee melange van Echinacea,
citroentijm en pepermunt.
Deze thee helpt je om nare
griepjes en verkoudheden
buiten de deur te houden.

Even ontspannen

theekruidje
even

ontspannen
Appelmunt, Slaapmutsje
en Citroenmelisse

is een verse thee melange van
citroenmelisse, appelmunt en
het kruid ‘Slaapmutsje’. Zoals
de naam al doet vermoeden,
zorgt ‘Even ontspannen’
ervoor dat je alles om je heen

Echinacae is namelijk een kruid

even vergeet en je helemaal

dat het immuunsysteem

relaxed bent. Heerlijk na een

versterkt. Dus heb jij geen zin

drukke dag, of op andere

in een snotneus? Drink dan

moment dat je wel een beetje

dagelijks een kop ‘Natuurlijk

ontspanning kan gebruiken!

zetje’!

theekruidje
morgen

fris

groene munt, Appelmunt en
Onsterfelijkheidskruid

Morgen fris

In balans

‘Morgen fris’ is een verse thee

‘In balans’ is een verse thee

melange van Marokkaanse
munt, appelmunt en
onsterfelijkheidskruid. Je dag
goed beginnen? Dat doe je
gegarandeerd met een kop

theekruidje
in

balans
groene munt,
pepermunt en basilicum

melange van groene munt,
basilicum en pepermunt. Zoals
de naam al doet vermoeden,
helpt de thee je om in balans
te raken. Iets wat we

‘Morgen fris’! De munt zorgt

tegenwoordig allemaal wel

voor een lekkere oppepper en

kunnen gebruiken met ons

het onsterfelijkheidskruid

drukke bestaan!

geeft je een energie boost,
zodat je de hele dag vooruit
kan.

Groene munt

theekruidje
groene

munt

verse Marokkaanse munt

Dit populaire drankje Heeft
een kalmerende werking op de
maag en darmen. Tevens is

Goed buikgevoel

theekruidje
goed

verse groene munt goed

buikgevoel

tegen hoofdpijn!

Citroenmelisse,
Pepermunt en Venkelkruid

‘Goed buikgevoel’ is een verse
thee melange van venkelkruid,
citroenmelisse en pepermunt.
Kan jouw buik wel een beetje
extra liefde gebruiken? Drink
dan dagelijks een kop van deze
thee. Je zal merken dat je
spijsvertering verbetert en dat
je minder last hebt van
buikkrampen.

Reguliere prijslijst
Plukkruidje verse kruidenthee, de gezonde smaakmaker verkrijgbaar in 6 melanges en natuurlijk
groene munt
Het assortiment bestaat uit verschillende melanges met elk een lekkere eigen smaak en een
gezonde ‘boost’ voor lichaam & geest. De melanges zijn verpakt per portie van 9 gram. Elk zakje
heeft een eigen herkenbare gekleurde sticker met daarop de smaak en kruidencombinatie.
De beschikbare melanges zijn:
Natuurlijk zetje:

Citroentijm, Echinacea en Pepermunt

Even ontspannen:

Appelmunt, Slaapmutsje en Citroenmelisse

Goed Buikgevoel :

Citroenmelisse, Pepermunt en Venkelkruid

Morgen fris :

Marokkaanse munt, Appelmunt en Onsterfelijksheidkruid

In balans :

Groene munt, Pepermunt en Basilicum

Winterrust :

Groene munt en echte Salie (seizoensmelange)

Mix :

Een selectie van diverse soorten melange

Assortiment:
Theekist groene munt

30 stuks

€15,45

Theekist Natuurlijk zetje

20 stuks

€15,45

Theekist Goed Buikgevoel

20 stuks

€15,45

Theekist In balans

20 stuks

€15,45

Theekist Morgen Fris

20 stuks

€15,45

Theekist Even ontspannen

20 stuks

€15,45

Plukkruidje honing

100 stuks

€16,95

Bij grotere afnames werken wij met staﬀelkortingen.
Staﬀelkorting zakjes munt:
10 theekisten Groene munt

(circa 300 zakjes)

5%

15 theekisten Groene munt

(circa 450 zakjes)

10%

Staﬀelkorting zakjes munt in combinatie met onze melanges:
10 theekisten combi munt + melange.

(circa 250 zakjes)

10%

(circa 400 zakjes

20%

15 theekisten combi munt+ melange +
Plukkruidje honing doos 100 stuks a €14,50

