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Ingrediënten:
125 ml Alpro Oat For 
Professionals / 125 ml groene 
thee kombucha (bijvoorbeeld 
Mattisson Green Tea Kombucha 
of Captain Kombucha) /
ijsblokjes

Bereiding:
1. Doe de ijsblokjes in een glas
2. Voeg de kombucha toe
3.  Top af met Alpro Oat For 

Professionals 

alpro.com

Recept
 Oat Kombucha 

 Latte 

Na een succesvolle eerste editie is 
het boek Puur Thee herzien met de 
laatste trends en (r)evoluties binnen de 
theewereld. Auteur en theesommelier 
Veerle Stoffels van Tasting Tea neemt 
je mee door de rijke geschiedenis van 
thee en deelt al haar kennis die ze 
door de jaren heen heeft verzameld. 
Haar verhaal start met het oogsten 
van de theeplant en eindigt bij het 
bereiden en drinken van thee. Zowel 
theeprofessionals als -liefhebbers 
kunnen met dit boek hun kennis 
bijspijkeren over de verschillende 
theesoorten, herkomst, smaak, 
medicinale werking en bereidingswijze 
van thee. Bovendien geeft Veerle 

EMS, een joint venture van First 
Data en Abn Amro, heeft een nieuw 
betalingssysteem gelanceerd dat 
ondernemers helpt met slim, efficiënt 
én coronaproof afrekenen. Clover is een 
betaalautomaat en een kassasysteem 
ineen dat met de slimme apps in 
de Clover App Market eenvoudig is 
uit te breiden met het stroomlijnen 
van administratieve handelingen. Zo 
kunnen ondernemers bijvoorbeeld hun 
planning, urenregistratie, voorraad en 
klantgegevens beheren via Clover. 

EMS heeft twee verschillende versies 
gelanceerd van de Clover. De Flex en 
de Mini. De Clover Flex is een veelzijdig 

 Theebijbel 

heerlijke recepten weg voor ijstheeën, 
theecocktails en theesmoothies en tips 
en tricks om zelf aan de slag te gaan 
met foodpairing. Thee is immers een 
fantastisch alternatief voor wijn bij een 
diner!

Prijs € 35,99
ISBN 978 94 014 6349 2

CLEVER CLOVER en compact apparaat, dat je makkelijk 
in één hand vasthoudt. Door de wifi 
en 4G-verbinding kun je op afstand 
afrekenen, handig op het terras. De 
Clover Mini is, ondanks zijn naam, een 
slag groter: het is een kassa-oplossing 
voor op de toonbank. Beide apparaten 
zijn niet alleen heel praktisch, maar 
hebben een strak design met een 
volledig glad glazen oppervlak. 
Makkelijk schoon te houden dus! Ook 
fijn: ondernemers hoeven geen fysieke 
pinbonnen meer te overhandigen. Deze 
kunnen eenvoudig per e-mail of sms 
naar de klant gestuurd worden.   

emspay.nlemspay.nl
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