quiz & tekst: de vragenfabriek

Koffie- en theequiz

Ben jij een echte koffie- en theekenner?

Doe de test!
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In welk land is koffie ontdekt? Welke thee wordt de champagne
onder de theesoorten genoemd? Weet jij het antwoord op deze
vragen? Neem dan even de tijd om deze puzzel op te lossen.
Schrijf de juiste antwoorden in de vakjes en lees van boven naar
beneden de naam van een rijke afterdinnerkoffie.
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Zuid-Afrika
Hoe heet de Zuid-Afrikaanse plant
waarvan de naaldvormige blaadjes
worden gebruikt om een populaire
theïnevrije kruidenthee te maken?
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Bekijk het juiste antwoord op
pagina 3 in het colofon.
P.40 Simon LÉvelt

Mondgevoel
Het gevoel in je mond wanneer je
een slok koffie neemt, kun je ervaren
als dun, korrelig, olieachtig, vol of zelfs
stroperig. Dit wordt vooral bepaald door
de oliën uit de koffiebonen, maar ook
door de zetwijze. Filterkoffie smaakt
bijvoorbeeld ‘dunner’ terwijl espresso
een ‘voller’ mondgevoel geeft. Met
welke term wordt dit mondgevoel
aangegeven?

Vooruit met de geit!
Koffie is per toeval ontdekt in Afrika
toen een herder merkte dat zijn geiten
na het eten van bepaalde bessen nogal
opgewonden werden. De herder plukte
wat van de bessen, kookte ze en kreeg
een drankje dat heerlijk smaakte. Deze
legende speelde zich af in de provincie
Kaffa. In welk Afrikaans land was dit?
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Gevlekte koffie
Welke koffieterm komt uit het
Italiaans en betekent letterlijk ‘gevlekt’?
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Earl Charles Grey
Earl Grey is een gearomatiseerde
thee genoemd naar de Britse graaf
Charles Grey (1764-1845). Volgens de
legende redde een van zijn medewerkers
een jongen van de verdrinkingsdood
tijdens een handelsmissie in Azië. Als
dank kreeg Grey het recept van de thee.
Aan welke citrusvrucht dankt deze thee
zijn frisse geur en smaak?

Koffiefilter van Frau Bentz
Het koffiefilter werd in 1908
uitgevonden door een Duitse huisvrouw
die zich ergerde aan de restjes koffiedrab
in haar koffie. Ze sloeg een paar gaten
in een messing schaaltje en legde hierin
een papiertje uit het schoolschrift van
haar zoon. Vervolgens schepte ze hier
de gemalen koffiebonen in en goot er

water overheen. Voilà: geen drab meer
in haar koffie. Ze besloot haar idee
verder te ontwikkelen. Samen met haar
man Hugo Bentz richtte ze een bedrijf op
en ze kregen patent op het koffiefilter.
Het bedrijf bestaat nog steeds en draagt
haar voornaam. Hoe luidt die?
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Twee soorten koffiebonen
Veel koffies zijn melanges van twee
soorten koffiebonen. De Arabicabonen
bevatten minder cafeïne, hebben
een milde smaak en worden gebruikt
voor ongeveer 65% van de totale
koffieproductie. De andere soort
koffieboon doet met zijn krachtige smaak
zijn naam eer aan. Hoe heet die andere
soort?

weer op.” Welke band had in 1987 een
hit met ‘Een kopje koffie’?
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Thee zonder thee
Kruidenthee wordt niet gemaakt
van theebladeren en is dus officieel geen
thee. Het is een aftreksel van planten
of kruiden dat gemaakt wordt door er
kokend water op te gieten. Welke uit het
Frans afkomstige term wordt gebruikt
voor dit aftreksel?
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Kleiner, kleiner, kleinst
Hoe zuidelijker je in Italië komt,
hoe kleiner de espresso’s. Hoe wordt
de zeer geconcentreerde, extra sterke
espresso genoemd die wordt gezet met
dezelfde hoeveelheid koffie als voor een
espresso, maar met veel minder water?
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Koffie met een dekseltje
Het schuimlaagje bovenop je
espresso is niet alleen lekker romig, maar
heeft ook een functie. Het werkt als een
dekseltje en beschermt de vluchtige
aroma’s van je koffie. Het laagje bestaat
uit vetten, proteïnen en suikers. Hoe
wordt dit laagje genoemd?
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Champagne onder de theesoorten
Jaarlijks kijken theeliefhebbers van
over de hele wereld uit naar de eerste
lentepluk van een theesoort uit het
noordoosten van India. Deze eerste
pluk wordt vaak de ‘champagne onder
de theesoorten’ genoemd en is maar
een paar weken per jaar verkrijgbaar.
Hoe heet deze thee uit de gelijknamige
streek aan de voet van de Himalaya?

Koffie zetten zoals vroeger
De tijd nemen om een kop koffie
te zetten? Het mag weer! Zetmethodes
als filterkoffie, de cafetière en het
espressopotje worden herontdekt door
een nieuwe generatie koffieliefhebbers.
Welke Engelse term wordt gebruikt voor
deze langzame manier van koffiezetten?
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Een kopje koffie
“Ja, ik ben een gebruiker. Het
pure spul, dus zonder de suiker. Ik giet
het zwarte goud in een kop, en ik leef

Groen poeder
Deze eeuwenoude groene
poederthee uit Japan is wereldwijd in
opmars. De tot poeder verpulverde
theeblaadjes worden met heet water
opgeklopt tot een schuimige thee die
een beetje bitter smaakt, maar vol
vitaminen en mineralen zit. Hoe heet de
groene poederthee?
Koffiereus
In dit land wordt in 17 van
de 26 provincies koffie verbouwd.
Het is het grootste koffieland en
levert alle soorten en kwaliteiten: van
goedkope massaproductie tot verfijnde
specialiteitenkoffies. Welk land is veruit
de grootste koffieproducent ter wereld?

Looizuur?
Thee bevat looistoffen, die vaak
ten onrechte looizuur worden genoemd.
De hoeveelheid van deze stoffen in een
kopje thee is afhankelijk van hoe lang
je de thee laat trekken. De eerste twee
tot drie minuten lossen vooral de geur-,
smaak- en opwekkende stoffen op. Pas
daarna komen de looistoffen vrij. Als je
de thee langer laat trekken, dan gaat hij
steeds wranger smaken. Hoe heten deze
stoffen?
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