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Theetje erbij?



In Nederlandse restaurants zie je steeds 
vaker theekaarten terug. Met dank aan 
de theesommelier. Thee ontpopt zich als 
volwaardig alternatief van wijn en blijkt 
kooktechnisch een verrijking van gerechten.

WARENKENNIS
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Theesommelier 
combineert kennis met spijsadvies
Tekst Bianca Roemaat | Beeld iStock & Tea Lifestyle

Zoals wij gewend zijn om met aandacht te genieten van 
een glas wijn tijdens een diner of lunch, is dat in China al 
eeuwenlang een gewoonte met thee. Ze nippen aan hun 
glas en beoordelen de kleur, smaak en het aroma van thee. 

Van oorsprong komt thee uit China (duizenden jaren geleden werd 
hier al thee gedronken); niet voor niets dat we Chinezen gerust 
ware thee-experts mogen noemen. 

De laatste tien jaar is thee bij ons in trek. “Het past helemaal in 
de tijdsgeest met aandacht voor gezonde voeding. Doordat we 
over de hele wereld reizen, komen we in aanraking met thee die 
niet alleen in zakjes zit, maar uit losse kruidenmengsels bestaat,” 
verklaart Karlijn Dapper van Tea Lifestyle in Lottum, sinds zeven 
jaar theesommelier. Ze rondde de driejarige vakopleiding aan de 
International Tea & Coffee Academy (ITC Academy) af en runt 
tegenwoordig theebedrijf Résidence La Vie en Rose in Lottum  
én een bed & breakfast met theesalon.
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’Thee blijft in dienst van het 
gerecht en dat is bij wijn niet 

altijd het geval’ 

GEGARANDEERD SUCCES
Welke thee bij het eten past hangt af van de bereiding van het 
gerecht, de hoeveelheid ingrediënten en hoe je de thee bereidt 
(temperatuur, hoeveelheid en infusietijd). Theesommelier  
Karlijn Dapper noemt enkele combinaties die altijd goed zijn:
1    Japanse groene theeën (met een marine ondertoon) als  

een Sencha of Gyokuru met zeevruchten en vis.
2    Stevige zwarte theeën (met een moutige ondertoon) zoals  

een Assam of Ceylon bij rood vlees of kruidige gerechten.
3    Licht geoxideerde oolongs als Tie Guang Yin of Shui Xian  

(met een bloemige en fruitige ondertoon) bij een lichte  
salade met (gerookte) kip en zoete fruitige desserts.

4    Cooked Pu Ehr of geroosterde oolongs als Da Hong Pao  
bij bietjes, zachte geitenkaas en pure chocolade.

Foodpairing
Wat is een theesommelier? Zoals de 
wijnsommelier een kenner is op het gebied van 
wijn, is de theesommelier dat voor thee. De 
sommelier kent alle soorten en smaken en kan 
vertellen over de oorsprong. Het inkopen en 
beheren van de theevoorraad, het samenstellen 
van de theekaart en het uitschenken op passende 
wijze, het behoort allemaal tot het takenpakket. 
Last but not least heeft de theesommelier 
verstand van foodparing. Dit is het maken van 
passende thee en spijscombinaties.  
De kenmerken van de thee moeten aansluiten  
op de ingrediënten in het eten. 
De meeste restaurants hebben zelf geen 
theesommelier in vaste dienst. Die taak ligt 
vaak bij wijnsommeliers. Om hun kennis te 
voeden, huren steeds meer restaurateurs de 
expertise van theesommeliers zoals Karlijn 
in. Zo adviseert ze restaurants Valuas in 
Venlo en De Beejekurf in Venray, die beide 
zijn opgenomen in Lekker500 editie 2017. 
“Als de menukaart wijzigt, denk ik mee over 
de theekaart en over de combinaties met de 
gerechten. Daarnaast train ik het personeel 
hierin door ze bijvoorbeeld verschillende thee-
spijscombinaties te laten proeven.”

Complementair 
Thee kan volgens Karlijn verschillende functies 
hebben als je het met eten combineert. Witte 
thee is bijvoorbeeld verfrissend tussen de 
gangen door: het spoelt je mond schoon. 
Thee kan ook een vol gevoel wegnemen en de 
spijsvertering bevorderen. Daarnaast werkt het 
smaakversterkend. “Thee is een volwaardig 
alternatief van wijn. Het is complementair aan 
gerechten.”
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Verrijking
Chef-kok Jalil Bekkour, van restaurant Mauresque 
in Amsterdam, kan dit volmondig beamen. In 
zijn horecaconcept, dat sinds mei 2016 bestaat, 
is de wijnkaart volledig vervangen door een 
theekaart. “Thee is kooktechnisch gezien een 
verrijking. Thee blijft in dienst van het gerecht 
en dat is bij wijn niet altijd het geval. Sommige 
wijnen kunnen de smaak van een gerecht 
verpesten.”Bij Mauresque (mauresque.nl) krijgt 
thee een ereplekje op ‘t podium. De chef ziet 
het als een middel om zich te onderscheiden 
van andere restaurants. Het sluit eveneens aan 
op zijn klassieke, Marokkaanse keuken. Gasten 
kunnen kiezen uit vier soorten Marokkaanse 
thee en daarnaast uit nog vijf andere soorten. 
Theesommelier Mariëlla Erkens adviseert de 
brigade van Mauresque bij het samenstellen  
van de thee-spijscombinaties.  
De reacties van gasten zijn positief: “Na drie 
gangen geven ze aan de wijn niet te missen.”
Net als bij Mauresque is er ook een theemenu 
verkrijgbaar bij restaurant HanTing Cuisine in  
Den Haag, dat in de Lekker Top-100 editie 2017 
op plaats 72 staat. Dit menu is samengesteld 
volgens de Chinese voedingsleer, waarin thee 
als medicijn wordt gezien. Het menu van vijf 
gerechten zorgt, wanneer gecombineerd met het 
bijbehorende thee-arrangement, voor harmonie in 
het lichaam.

Thee is veelzijdig
Karlijn verwacht dat het schenken van thee in 
plaats van wijn aan de restauranttafel een vlucht 
gaat nemen. Het aantal gasten dat daar behoefte 
aan heeft, is groeiende. “Er zijn mensen die geen 
wijn willen drinken omdat ze de Bob zijn of omdat 
ze bepaalde medicijnen gebruiken.”  
En wat adviseer je gasten die na een glas 
wijn willen overschakelen op een ander non-
alcoholisch drankje? “Alleen water is niet zo 
spannend. Thee is veelzijdig. Je kunt het warm 
of koud drinken en variëren in de samenstelling.” 
Gezien de groeiende gezondheidstrend zal 
het straks steeds normaler worden dat er 
een gespecialiseerde theesommelier aan de 
restauranttafel verschijnt. In plaats van water en 
wijn, mag het thee bij het eten zijn.  

KAMPIOENSSTRIJD
Theesommelier is geen beschermde titel. Iedereen kan zich zo noemen. 
Om het vak van theekenner met verstand van thee en spijscombinaties  
te promoten, vindt sinds 2010 The Dutch Tea Championship plaats.  
Karlijn Dapper en Deirdre Deprettere van het kennis- en 
opleidingscentrum International Tea & Coffee Academy (ITC Academy) 
organiseren deze wedstrijd in het voorjaar. De winnaar van editie 2017 is 
Jozefien Muylle, zij mag zich een jaar lang de beste theesommelier  
van Nederland noemen. Meer informatie: dutchtchampionship.nl

Theesommelier 
Karlijn Dapper


