
De kruiden(thee)
thee en al zijn smaken



Inhoud

• Wat is thee?
• Waar komt thee vandaan?
• Hoe wordt thee gemaakt?
• Welke soorten thee zijn er?
• Hoe komt het dat er zoveel smaken thee zijn?

Leerdoel: Aan het eind van de les weet je hoe thee gemaakt wordt en 
waar het vandaan komt. Kan je zelf thee maken en smaken herkennen. 



Wat is thee?

•Thee is na water de meest gedronken drank ter wereld.
•Een natuurlijk product dat al eeuwenlang wordt 
gedronken.

•  Het is een warme drank gemaakt van de gedroogde 
jonge bladeren van de 'Camilla' planten.

•Meer dan 100 verschillende soorten.



Waar komt thee vandaan?

•Komt uit China. Word nu ook in andere landen verbouwd. 
•China is enige land die elk type theesoort perfect kan 
verbouwen. 

•China heeft een theecultuur, zien thee ook al een medicijn. 
•China produceert een van de fijnste
 theesoorten in de wereld.



Hoe wordt thee gemaakt?

• Klimaat is belangrijk voor de theeplant. 

• Blaadjes worden met de hand van de plant geplukt.

• Laten de theeblaadjes in de fabriek verflensen (drogen).

• Gedroogde blaadjes breken en walsen.

• Blaadjes laten oxideren (chemische reactie, komt smaak vrij).

• Blaadjes worden gesorteerd. 
Grote stukken worden los verkocht. 
Kleine stukjes gaan in theezakjes. 



Welke soorten thee zijn er?

•Zwarte thee: De theeblaadjes zijn gefermenteerd of gegist
•Groene thee: De thee is gemaakt van ongefermenteerde 
theeblaadjes
•Vruchtenthee of Earl grey: Thee waaraan smaakjes zijn 
toegevoegd
•Witte thee: De eerste knoppen van het seizoen. Die kunnen 
dus maar eens per jaar geplukt worden.



Zoveel soorten thee!

•De basis komt van de theeplant.

•Zelf dingen toevoegen, zoals appel, rozenblaadjes, citroen. 

• In theezakjes is alles gehakseld. 

•Verse thee zijn verschillende soorten fruit 
of toevoegingen te zien. 



● Filmpje over theezakjes → 

● of deze over thee: 
het klokhuis - thee 

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-thee/
http://www.youtube.com/watch?v=EFWo65RBMEI


De streek (en haar kruiden)

● Noordwijk in de late Middeleeuwen het centrum van de kruidenteelt. 
● Voor in de keuken en medicijnen.
● Kruiden werden geleverd aan de steden.
● Van bloembollen was in de Bollenstreek toen nog geen sprake, hooguit in de 

tuinen van buitenplaatsen. 
● De weidegebieden werden vooral benut voor de veeteelt en voor de 

linnenblekerijen.

Welke kruiden ken jij?



Opdracht

•Je gaat nu zelf thee maken.
•Daarna doen we een thee proeftest.


