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Zegnietzomaar
theetegenthee
«Jemagalleenvan thee sprekenalsdiegemaaktwerd
metdebladerenvandeAziatische theestruikCamellia
sinensis, zoalsdegroeneenzwarte thee»,weetVeerle.
«Alle andereaftreksels vanvruchten, kruidenof zelfs
deZuid-Afrikaanse rooibosstruik zijn strikt genomen
geen thee.Alwiegevoelig is voor cafeïne, kiestbeter
vooreenvandie laatste.Want zelfs in theevande
Camellia-bladerenzit cafeïne, alwordtdiehier ‘theïne’
genoemd. Weliswaar zit inéénkopkoffienogaltijd
driekeermeer cafeïnedaneenzelfdehoeveelheid
thee,maar toch ishet aangeradenomechte thee
’s avondsmetmate tedrinken.»

Hoevollerhettheeblad,
hoekwalitatiever
«Hoevollerhetblad,hoekwalitatieverde thee.Volle
bladeren— full leaves —zullen inheetwater letterlijk
openbloeienenalhuncomplexe smaakaroma’s en
gezondeeffectenvrijgeven»,weetVeerle Stoffels.

«Ookgebrokenbladeren—broken leaves—gevennog
voldoendearoma’s eneffectenaf. Minderaan te raden
zijn fanningsenhetnogkleineredust. Voor zeverpakt
wordenpasserenalle verwerkte theebladeren langs
schudzevenende fanningsendust zijndeallerkleinste
stukjes theeblad, die alleenvoorbuiltjes gebruiktwor-
den. Sowieso raad ik theevan fullof broken leavesaan
die los ineen theepotmet filter gezetwordt. ‘Los’ kan
theezichnogmakkelijkeropenzetten, zodatde smaak
nógbeterwordt.»

Metzo’n 300gramof 150 builtjesper jaar reikt de

theedrinkendeBelgnogniet aandeenkelsvanpakweg

deBrit (2,7 kilo) ofChinees (6,9 kilo),maar tochbeginnen

wemet zijn allenmeer thee te slurpenbij het ontbijt.

Hoekiest een ‘theeleek’ nude juiste smaak?

TheesommelierVeerle Stoffels brengt redding.

Chocolademetthee
Nu de theehype volop woedt,duiken de blaadjes
ook vermalen op in de betere chocolade.
Al laten zowel de ‘Galler BlancThé Matcha’
(3 euro voor 80 gram) als de ‘Chocolate Café-
TasseThé Matcha’ (3,85 euro) de smaak van
witte chocolade nog te veel overheersen op
de stukjes vermalen thee. Wat met amper
2% (Galler) en 1,88% (Café-Tasse) matcha-thee

uiteindelijk niet hoeft te
verbazen.
Meer gecharmeerd wa-
ren wij door de opval-
lend verpakte groene
thee-melkchocolade van
Dolfin (2,58 euro). Ook
met 2% thee,maar toch
komt de smaak veel duide-
lijker door. Alle theechoco-
lade is o.m.te koop in de
Brusselse ROB-gourmet-
supermarkt. (StV)
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Meer info in ‘PuurThee’,
Veerle Stoffels,

Uitgeverij Lannoo,
224 pagina’s,€34,99

Groenerispuurder
«De theebladerenvandeCamellia sinensis zittenvol
vitaminenB enCéncatechinesals antioxidant. Wie
vooral theewildrinkenomhetgezondeeffect, grijpt
dushetbestnaargroene thee.Diebladerenwerden
meteennahetplukkengestoomd, zodat zenietoxide-
renénnaasthungroenekleur zoveelmogelijk gezonde
voedingsstoffenbewaren.»
«Ookvoorwitte theegeldtdat,wantdiewerdgemaakt
vandeallerkleinstegroeneblaadjes enbloesems.
Matcha-theegaat zelfsnogeenstapverder,want in
deplaats vaneenaftrekselbestaatdie theeuithet vol-
ledigvermalenpoedervandegroenebladeren.Hier
drink jedus letterlijkde theeblaadjesop,watnogge-
zonder zoumoetenzijn.Watdanmetzwarte thee?
Daarvanondergingendebladeren flinkwatbehande-
lingenzoalsondermeeroxidatie enkneuzing, zodat ze
uiteindelijk zwart enverschrompeldeindigeneneen
sterkere smaak krijgen. Wiehetmindervoor straffe
smakenheeft, laat zwarte theebeter links liggen.»

Geenleidingwaterof
watermethogedroogrest
«Omeenkopje thee te zetten, grijp jebeternietnaar
leidingwater,maarnaarbronwatermeteen lage
droogrest.Metdroogrestwordendemineralenbe-
doelddieachterblijvenals jehetwater tegen180° C
laat verdampen. Enhoe lagerdat ‘restje’, hoeminder
de smaakvande theebeïnvloedzalwordenenhoe
beterdie zaluitvallen.Voorbeeldenvan ideaal ‘thee-
water’meteen lagedroogrest zijnSpa,MontRoucous
ofMontcalm. Datkoffiemet leidingwatergezetkan
wordenzonderal teveel smaakbeïnvloeding, komt
doordatkoffiebonenrobuuster zijndan theeblaadjes.»

Nietalleenbijhetontbijt
«Wiede smaakvande theegoed tepakkenheeft, hoeft
zichniet tothetontbijt tebeperken. Jekanhetmeteen
pakgerechtencombineren. Zowordteen fruitdessert
perfectopgevangendoor rooibosenhetbijhorende
sinaasappelaroma, terwijl bij eenwarmemaaltijd
zoals visterrine Japansegroene
theeperfectpast. Vannature
heeftdie theeeenwat zilte
ondertoondieperfect samen-
gaatmetde smaakvanvis.»

«Debeste smaak krijg jemet losse thee van
volle of gebroken blaadjes in een potmet filter.»

nieuwaanhetontbijt

Chocoblijtchoco
Net als de fabri-
kant zouden wij
hier kunnen bluf-
fen met de «40%
minder suiker én
60% lager vetgehal-
te» van de nieuwe
chocopasta van
Balade,maar feit is:ook in 100 gram van dit smeersel
zitten nog zo’n 30 gram suiker én 10 gram vetten.
Choco blijft nu eenmaal choco. Maar bovenal is dit
gewoon lekker,want eindelijk nog eens gemaakt met
echte Belgische (Callebaut-)chocolade en magere
melk.De ‘I love choco’-pasta is verkrijgbaar in twee
smaken:puur en hazelnoot.
Prijs per pot van 230 gram:2,59 euro. (StV)

Wildeontbijtvlokken
Aangezien we Lion vooral
associëren met de heerlijke
maar bovenal calorierijke
chocoladerepen,keken we
toch wat verbaasd op uit
ons ontbijtkommetje met
daarin de nieuwe LionWild-
flakes.Met 47,3% aan gra-
nen,waarvan ruim de helft
volkoren,smaakten deze
ontbijtgranen zowaar ge-
zond. Met ook nog eens een
subtiel gedoseerde hoe-
veelheid chocolade bin-
nenin,konden wij dit best
smaken zonder ons meteen

schuldig te voelen. Prijs per doos van 410 gram:
4,19 euro bij Carrefour. (StV)
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