
Doe iets samen IN - VOOR - MET de natuur!    

Theeleuten met munt

Wat is er leuker dan eten uit eigen tuin?
Plant muntplanten in pot of tuin en je kunt daarna iets 
lekkers maken. Muntplanten zijn sterke groeiers, dus je 
kunt er volop van plukken en lekker genieten. Als je een 
stukje afknipt, groeit de plant gewoon weer verder.
Munt staat het liefst in de schaduw of een beetje in de 
zon.

Zo maak je munt thee
Knip een takje af van de muntplant.
Spoel dit af met koud water.
Zet een kopje heet water.
Hang het takje munt op z’n kop in het water.
Laat een paar minuutjes trekken.
Proef maar eens. Vind je het lekker?

Kijk op de achterkant van deze kaart voor nog meer 
lekkere dingen met munt.

Dit heb je nodig
• Muntplant
• Kopje heet water
• Schaar

• Plekje in pot of tuin
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Eten uit eigen tuin

  
Weetje: vol met 

Vitamine C



Nog meer met Munt
Zomers drankje
Zo maak je het:
Pak een glazen kan en vul die 
halfvol met koud water. Voeg een 
paar takjes munt toe. Vul de rest 
van de kan aan met ijsklontjes. 
Voeg evt. een schijfje citroen of 
een paar aardbeitjes toe.

Een heerlijk verfrissend drankje, 
gezellig op tafel en supergezond!

Frisse salade
Zo maak je het:
De blaadjes van munt geven een frisse 
smaak aan jouw salade. Het is een 
mooie combinatie met bijvoorbeeld 
watermeloen en feta. 

Maar ook gekookte bietjes, Hutenkaas 
en munt is een lekkere combinatie.

Muntsausje
Zo doe je het:
Pluk de blaadjes van de munt en 
snijd in stukjes.
Doe dit in een maatbeker.
Giet er een scheutje olijfolie bij en 
maal dit fijn.
Voeg yoghurt en honing toe.
Evt. wat peper en zout voor de 
smaak.

Heel lekker voor bij de barbecue!

Voor Vlinders en Bijen
Zo doe je het:
Maak vlinders en bijen blij en 
plant munt in een pot of bak in 
jouw tuin of op je balkon. Vlinders 
en bijen drinken nectar uit de 
bloemen.


