
TIJD VOOR IJS!
Verwen uw gasten met een heerlijke 
sorbet die u vooraf maakt. De sorbet 
Berry Bliss valt ongetwijfeld in de 
smaak! U gebruikt voor 1 portie: 125 gr. 
frambozen, 120 ml. Forever Aloe Berry 
Nectar, 1 el. citroensap en een scheut 
JOOST Blueberry. Meng de frambozen 
met Forever Aloe Berry Nectar, citroensap 
en JOOST. Plaats het mengsel in de 
vriezer voor minimaal 6 uur. Mix daarna 
met de staafmixer en serveer feestelijk.  
Heeft u frambozen over? Vries ze in voor 
zomerse ijsblokjes in uw drankjes!

KLEED HET AAN
U creëert extra sfeer met een mooi tafelkleed en decoratie in de tuin. Zet kleine vaasjes 
met verse bloemen op tafel en voeg kleurrijke servetten toe. Fleur de stoelen op met 
vrolijke linten en hang een paar sfeerlichtjes of lampionnen in de bomen. Een creatieve 
bui? Van lege conservenblikjes en glazen potjes kunt u leuke lichtjes maken.  

AFTERPARTY
Het is minder leuk, maar het hoort er wel 
bij: opruimen en afwassen na het feestje. 
Maak het uzelf makkelijk en pak Forever 
Aloe MPD 2X Ultra erbij. Het tafelkleed 
doet u in de wasmachine met een scheut 
MPD, de tafels en stoelen worden weer 
stralend schoon met een klein sopje 
met MPD. En het servies dat u niet in de 
vaatwasser kwijt kunt, wast u eenvoudig 
af met deze alleskunner.  

TUINFEEST!
Heeft u ook zo’n zin in een gezellig tuinfeest? Zomerse gerechten en tropische 
drankjes, het zonnetje op uw gezicht en een tafel vol vrienden. Maak er samen een 
mooie dag van! 

ZOMERSE SALADES
Met smaakvolle salades zit u altijd goed. 
Zorg voor variatie met diverse slasoorten, 
kazen, noten en fruit. Wat dacht u van een 
salade met rucola sla, geitenkaas, walnoten 
en druiven? Maak er dressing bij van 
Forever Bee Honey, mosterd, olie, azijn en 
een beetje peper en zout. 

TROPISCHE DRANKJES 
Aloe Blossom Herbal Tea is een 
cafeïnevrije thee die u ook lekker  
koud kunt drinken. Serveer de thee in  
een karaf met ijsblokjes voor een 
verfrissende verrassing. Zet ook een  
paar kannen water op tafel. Met 
aardbeien, sinaasappel, citroen of een 
scheut JOOST geeft u het water een  
zomerse twist. 
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