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GEMBERTHEE
Goed te weten!
Bereidingstijd: 5 minuten
1 liter water
8 a 10 dunne plakjes verse gember (8 voor
lichte gember smaak 10 tot 12 voor sterkere
gembersmaak).
Voor een nog intensere smaak rasp je een
geschild stukje gember

En nu?
Je kan het op 2 manieren maken, de
makkelijke manier is water koken en
vervolgens hier een paar plakken gember aan
toevoegen.
Wil je echter wat sterkere thee: zet een liter
water op en breng aan de kook. Snijd in de
tussentijd de verse gember in dunne plakjes
en verwijder de schil.Voeg de plakjes verse
gember toe aan het water en laat voor
enkele minuten zachtjes doorkoken. Haal van
het vuur en laat met een deksel erop voor nog
enkele minuten intrekken.Voeg eventueel een
beetje citroensap toe en schenk de thee nu
in.
Enjoy!

Gember

Vermindert stress -

Gemberthee heeft

een kalmerend effect op lichaam en
geest. Gember helpt stress te
verminderen en verbetert de stemming.

Gember is een bijzonder geschenk;
het is met haar lichte kick heerlijk in
smoothies, soepjes en curry’s. Maar
gember is nog voor veel meer dingen
goed. Het heeft namelijk een flink
aantal wetenschappelijk bewezen
gezondheidsvoordelen. Des te meer
reden om te weten wat het met je
lichaam doet en hoe je het zoveel
mogelijk in je voordeel kan laten
werken! De officiële naam voor
gember is zingiber officinale en maakt
deel uit van de wortelstok-familie.
Hoewel er kleine bloemetjes uit de
toppen groeien, is het de wortel die
voor de warme, pittige smaak én berg
aan gezondheidsvoordelen zorgt. Ik
zet er een paar op een rijtje:

Versterkt het immuunsysteem Studies hebben aangetoond dat
gemberthee het immuunsysteem kan
versterken en je beschermt tegen
infecties, verkoudheid en griep

Verbetert de doorbloeding -

Gember

bevat diverse vitamines, mineralen en
aminozuren die de bloedcirculatie in
het lichaam kunnen verbeteren. Dit
maakt het mogelijk zuurstof te leveren
aan alle cellen in het lichaam

Verlicht pijnlijke spieren -

Naast het

feit dat thee van gember de
doorbloeding verbetert, helpt het ook
bij gevoelige en pijnlijke spieren. Of je
nu hoofdpijn hebt, pijnlijke ledematen

Kalmeert de maag -

Gember staat

bekend om zijn vermogen de maag te
kalmeren. Ook kan het misselijkheid
door reisziekte en
ochtendmisselijkheid verlichten.

van de kou of spierpijn na een
intensieve training, de thee kan het
ongemak helpen te verlichten.

