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- 2 theesommeliers = expertise!
- vers verpakt
- directe gecontroleerde aankoop
- Veilig & Bio
- Onafhankelijk
- Gezondheid
- Advies

Matcha
Groene thee:
Genmatcha (met rijst)
...

Witte thee 
Oolong
Zwarte thee  
Pu-erh
Gele thee
Blend

Thee
Rooibos

Kruidenmengeling
Fruitmengeling

Welness

India China Japan
Afkomst

GezondheidPuurInfusies



Water
Geen kraantjeswater gebruiken. Leidingswater geeft thee een wrange smaak en bedekt 
de infusie met een vettige laag. Ga voor een zacht, mineraalarm water met een lage 
PH-waarde (= 7 PH-neutraal) met een restwaarde beneden de 50mg/l. 
Volgende merken komen in aanmerking: Spa, Montille, Mont Calm, Glaciar, 
Aqua Naturella. Gezuiverd water (bv. Brita) of water van een 
omgekeerde osmose kan wel gebruikt worden met kraantjeswater

Temperatuur
Temperatuur is zeer belangrijk voor een thee. De temperatuur is een sterke beïnvloeder van uw smaak.Persoonlijk ga ik zelf nooit voor de 100°. Bij een vermelding van 100°, ga ik tot een verhitting van 95°.
Witte thee:  70 - 80° 
Zwarte thee: 95 - 100°
Groene thee: 80 - 90°
Infusies kruideb/fruit: 95 - 100°
 

Infusie of thee?
Thee is alles wat gemaakt is van de thee plant, dit is dus witte thee, 
groene thee, zwarte thee en bloemende thee. Thee kan puur zijn, maar
 wordt ook vaak gemengd met vruchten of kruiden, dan spreekt men van een thee infusie. Verder heb je dan ook nog 
de pure infusies: dit omvat alles wat geen thee blaadjes bevat, maar toch op dezelfde manier klaargemaakt wordt 
(dus laten trekken in heet water), ruwweg gaat het dan over kruiden, vruchten of rooibos.

Hoe lang thee trekken
Net als de temperatuur, is ook de trektijd van de thee afhankelijk van je persoonlijke smaak.
Hoe langer je een thee laat trekken, hoe bitterder en sterker de smaak wordt.
 
Enkele richtlijnen:
Witte thee: 5 - 8min
Zwarte thee: 3 - 5min
Groene thee: 2 - 4min
Infusies kruiden/fruit: 5 - 10min
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Hoeveel keer kan je dezelfde thee 
opgieten? 

Bepaalde theesoorten
 2 à 3 keer, andere tot 8 k

eer. Veel hangt af van de 

kwaliteit van de thee
 en je persoonlijke smaak Opgelet: alleen met theeën, niet 

met infusues!
 

Hoevee
lheid

Hoe meer theeblaad
jes je gebruikt, hoe sterk

er de 

thee. Volg de algemene richtlijn
en van de ver

pak-

king. Je kan dan nog steeds naar
 eigen smaak de 

hoeveelheid a
anpassen.

Meerdere
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Hoeveel keer kan je dezelfde th
ee opgieten?  Bepaalde

 theesoorten 

2 à 3 keer, andere tot 8
 keer. Veel hangt af van de 

kwaliteit van de th
ee en je persoonl

ijke smaak.

Opgelet: alleen met theeën, niet m
et infusues!


