De
magie

van water
en thee
tuur of het glaswerk nog wat invloed uitoefenen.
Bij thee zijn alle componenten nog redelijk
beïnvloedbaar of kleurbaar zal ik maar zeggen.
Alleen de kwaliteit van de thee zelf is een vast
gegeven. Dat is uiteraard, als je naar pairings
kijkt, uitermate interessant en biedt een zee van
mogelijkheden. De basis van alles is uiteraard de
selectie van de kwaliteit aan de bron die ik maak.
Thee is een ingrediënt en geen concept en daar
wil ik graag naartoe. Als we dan kijken naar het
juiste theemoment, is dat zeer variabel. Het mag
best wat stoerder en moet uit de truttige hoek
gehaald worden.” Door kennis en kunde gaat
het volgens Kiona dan ook zeker lukken om
thee een volwassen plek in de gastronomie
deur en de rest is geschiedenis.” Kiona heeft nu te geven. Daarvoor zijn echter een bepaald
De thee-passie is groot bij Kiona: “Thee mag
zelf twee theemerken die ze met instructies en aantal zaken noodzakelijk. Eerst is er
wel weer wat meer sexy worden. Er is zoveel
uiteraard de kwaliteit van de thee en dan met
recept levert aan de internationale gastronomeer mogelijk met thee, zeker als je naar
name de manier en mate van oxidatie van de
mie. Kiona: “Ik sta vrij blanco in de materie.
foodpairing kijkt. Essentieel is dat je de thee
thee. Vervolgens de kwaliteit van het water,
Ik vergaar kennis bij de bron, zonder ruis, en
leert begrijpen, leert lezen om er dan de juiste
de grootste component voor de perfecte kop
vertaal het naar Europese maatstaven. Dat is
dingen mee te doen.” Kiona is een veelzijdige
en de temperatuur van het water. Kiona:
belangrijk om daadwerkelijk draagkracht te
dame. Alleen al als je naar haar manier
“Ik ben nu zover dat ik een netwerk heb
krijgen voor de materie en het metier. Tradities
van werken kijkt. Ze koopt haar thee op
opgebouwd van diverse theeproducenten
14 verschillende landen in met een werkwijze die aan de bron al honderden jaren ingebakken
waarmee ik, op een zeer zorgvuldige en persoonzitten, kun je niet zomaar overzetten naar een
die als redelijk primitief kan worden bestemlijke manier, thee maak. En dat is nu juist het
praktische en daadkrachtige gastronomie.”
peld. Op haar sneakertjes bezoekt ze zelf alle
bijzondere. De thee zelf maakt maar 1% uit van
boeren, selecteert samen met hen de beste
Bereiding
de uiteindelijke kop. Het water gebruik je om die
theebladeren en koopt er dan ook direct in.
1% te laten stralen in geur, kleur en smaak.
Kiona: “Ik was altijd al in hoge mate bezig met
Het zetten van thee is geen sinecure volgens
wijn en daarna met koffie. Over thee wist ik tien Kiona. Het gaat om het nauwkeurig volgen en Daarom is dus noodzakelijk om het perfecte
water te gebruiken. Om het kort samen te vatten
jaar geleden niets en was er ook niet mee bezig.
bouwen van een receptuur en dat is volledig
Ik wilde meer informatie hebben over de thee
nieuw. Het is een echte bereiding als je het op mag het water niet te zwaar zijn en in de basis
moet het kalkvrij zijn.” Op naar de pairing van
die ik kende, maar kreeg niet de bevredigende
de juiste manier aanvliegt. Kiona: “Je ziet een
antwoorden waar ik naar op zoek was.
verschuiving in de gastronomie, met name in de vanochtend. Kiona bekijkt het zeer pragmaHet moest dus anders en ik maakte een reis
wijn-spijs benadering. Bij wijn zijn alle gegevens tisch en zoekt naar harmonie en raakpunten
in thee en gerecht. Haar uitgebreide referennaar een theeberg in China, klopte daar op een
een vast gegeven en kun je alleen met tempera-

Als twee gepassioneerde mensen bij elkaar komen,
ontstaat er een soort magie die niet vaak in woorden
te vangen is. Vandaag zijn we bij Lars Albers, de chef
van Vigor, en Kiona Malinka die als internationale
thee-expert mag worden gezien. Wereldwijd
selecteert ze haar eigen theesoorten en besefte al
snel dat om magie in het glas te krijgen, er bijzonder
water nodig is. Daar kwam Brita om de hoek kijken.
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tiekader helpt haar daarbij. Ze kijkt voornamelijk naar de uiteindelijke structuur in het
palet. Kiona: “Door middel van thee kun je de
pairings sturen. De dosering, de typiciteit van de
thee, de zettemperatuur, het glaswerk, het zijn
allemaal beïnvloedbare componenten. Japanse
thee geeft meer umami terwijl Chinese thee meer
groene en strakke tonen geeft. Door temperatuur
en zettijd en natuurlijk de juiste waterkeuze, kun
je de aroma’s in de thee kleuren naar jouw wens
en naar het gerecht toe.”

ESTA ( European Speciality
Tea Association)
Zowel Kiona als Brita, in de persoon van
Willem Huisman, zijn enthousiast dat er nu
een wereldwijd opererend kenniscentrum is
in de vorm van de ESTA, waar alle kennis over
thee van over de hele wereld wordt verzameld,
een gecertificeerd kenniscentrum wel te
verstaan. Kiona: “Vergeet niet dat de materie
zeer uitgebreid is. Thee kent 10.000 subsoorten
uit 80 theeproducerende landen. Als theespecialist is het dus mogelijk om je stapsgewijs te
specialiseren en steeds meer kennis te vergaren.
Dan moet al die kennis wel gecontroleerd en
gecertificeerd zijn. De juiste mensen op de
juiste plaats die die kennis op waarde weten te
schatten en weten in te zetten met de uiteinde
lijke theezetters aan het einde van de keten.
Uiteindelijk willen we voor de gast de perfecte
kop zetten, maar hen ook de nieuwe standaarden
rondom thee meegeven. Daarom is het belangrijk
dat we de kennis die we bezitten met elkaar
gaan delen. Daar zorgt de Association voor
en zij doen dat momenteel door middel van
train- en toetsmomenten waar ook weer
certificaten aan vasthangen. Het grote doel is
om een echte community te creëren waar al die
kennis samenkomt.”

Wijn-spijs
Handgemaakte Japanse Houhin thee met gerecht
met zeekomkommer, verveine en vlierkapper
Voor de thee: 1,5 g Taiping Anhui,
160 ml water.
Voor de zeekomkommer: 120 g zeekom
kommer, 2 g plankton, 15 cl zonne
bloemolie, 5 cl olijfolie.
Voor de bloemkool: 1/4 st bloemkool,
1 dl room, 10 g citroensap.
Voor de verveine espuma: 250 g gastric,
1/2 potje verse verveine, 5 g gedroogde
verveine, 110 g boter.
Voor de vlierkapper: 1 bos onrijpe
vlierbessen, 45 g zout, 1 l water,
250 g witte wijnazijn.
Voor de dun gesneden meiknol:
4 st meiknol, sushi-azijn.

Verhit het water tot 80°C en laat dit
2 minuten trekken. Gebruik de deksel van
de pot als zeef en giet de thee uit in een groot
wijnglas. Noot van Kiona: “We zetten deze thee
met twee soorten water. 1 x met door Brita
behandeld water en 1 x met onbehandeld water.
Wat je ziet is dat door het zwaardere onbehandelde water, de kleur minder helder is als met het
water van Brita en dat ook de smaak wordt
gemaskeerd. Ik gebruik bewust maar 1,5 g thee
voor deze hoeveelheid water omdat de thee niet
het gerecht mag overstemmen. Het romige palet
van de thee pakt de bite van de groenten perfect
op evenals de filmende, romige tonen van de
espuma.” Meng voor de zeekomkommer de
plankton met de oliën, vacumeer en stoom
45 minuten in de oven van 72°C. Maak de
zeekomkommer schoon en snijd in stukken
van 2 cm. Meng met de planktonolie en
konfijt 1 uur op 48°C. Hak een klein deel van
de bloemkool fijn, vacumeer de rest en stoom
op 100°C. Blender dit glad met de room en
het citroensap. Verwarm de gastric en laat
30 minuten infuseren met de verse en
gedroogde verveine. Passeer door een zeef,
verwarm opnieuw en monteer met de boter.
Vul een syphon en belucht met 3 patronen.
Breng het water, zout en de azijn aan de kook
voeg de vlierbessen toe en vul een weckpot.
Stoom 10 minuten en laat de pot onderste
boven rusten. Snij de meiknol in flinterdunne
plakjes en maak aan met sushi-azijn. Lepel de
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bloemkoolpuree onder in bord met daarop
wat rauwe bloemkool. Dresseer er dan de
zeekomkommer op, werk af met de espuma
en garneer met rauwe plakjes meiknol,
planktonolie en vlierkapper. De thee en het
gerecht van Lars Albers vinden elkaar door
het gebruik van de verveine en de romige
boterachtige tonen. Duidelijk werd dat de
thee met het ongefilterde water er qua kleur
geheel anders uitzag, maar vooral dat de
subtiele aroma’s niet vrij gegeven werden
door het hoge kalkgehalte van het water.
vigor
Raadhuisstraat 1, Vught
Tel. 0031/31 737 920 000
www.restaurantvigor.nl

crusio thee b.v.
Curieweg 7-B, Tholen
Tel. 0031 166 610 633
www.crusiothee.com

brita
www.brita.net
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