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1. De koffieplant 

Vruchten  
De koffie die mensen drinken, komt 
van de koffieplant. 
Net als alle planten, krijgt de koffie-
plant bloemen (1). 
Uit die bloemen ontstaan vruchten. 
Die vruchten zijn eerst groen. 
Daarna rijpen ze en veranderen ze 
in rode vruchten (2), 

Zaden 
In zo’n rode vrucht zit zaad (3). 
Van dat zaadje wordt de koffie gemaakt. 
Het zaadje wordt ook wel de koffieboon 
genoemd. 
Er zitten twee koffiebonen in één vrucht. 
De koffiebonen zijn groenig (4). 
Maar voor die boon koffie wordt, moet er 
nog wel het één en ander gebeuren. 
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2. Branden 

Van groen naar bruin 
Van die groene bonen kan nog geen 
koffie gezet worden. De bonen 
moeten eerst gebrand worden.  
Dat branden van de koffieboon ge-
beurt op het laatste moment. 
De bonen worden daarom vervoerd 
als ze nog groen zijn. Groene bonen 
kunnen wel twee jaar bewaard 
worden. Gebrande bonen kunnen 
veel korter bewaard worden. 

Verhitten 
De groene bonen worden in een 
soort trommel verhit. Tijdens het 
branden draaien de bonen rond in de 
trommel (1). 
De kleur gaat langzaam veranderen. 
In de boon zitten suikers. Die suikers 
gaan verkleuren en worden caramel. 
Dat geeft de bruine kleur aan de 
koffieboon. Hoe langer de boon 
gebrand wordt, hoe donkerder de 
kleur wordt. 
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Geur en smaak 
Door het branden krijgt de koffieboon 
pas smaak. Ook ga je tijdens het bran-
den die echte koffielucht ruiken.  
Je noemt die geur het aroma. 
Als de koffiebonen de juiste kleur 
hebben, komen ze in een afkoelbak (1) 
terecht. 
Er komt nu blauwe rook van de bonen. 
De bonen zijn een stuk lichter in gewicht 
geworden. Maar elke boon is wel groter 
geworden tijdens het branden. 

 

Verpakken  
De koffie moet nu luchtdicht of  vacuüm 
verpakt worden. Zo blijven de geur en 
smaak goed bewaard. 
Vaak worden de koffiebonen gemalen 
en daarna luchtdicht verpakt. 
Maar ook worden de hele koffiebonen 
wel luchtdicht verpakt. 
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3. Koffielanden 

De koffieplant heeft  veel zon, maar 
ook voldoende vocht nodig. 
Daarom vind je de belangrijkste koffie-
landen rond de evenaar. Daar is het 
altijd warm en vochtig. 

Uit Brazilië komt de 
meeste koffie.  
Maar liefst 2 ½ miljard 
kilogram koffiebonen 

De evenaar 

Uit Indonesië komen 
411 miljoen kilo bonen. 

Uit Colombia komen 
700 miljoen kilo bonen. 

Uit Ethiopië komen 330 
miljoen kilo bonen. 

Uit Vietnam komen 
900 miljoen kilo bonen. 



4. Soorten koffie 

Koffie zetten 
De gemalen koffie wordt pas een kopje koffie als 
het met heet water in aanraking komt. 
Koffie kan met de hand gezet worden of  in een 
koffiezetapparaat. Heet water druppelt over de 
koffie. Het water raakt vermengd met de koffie 
en zakt door een filter. Zo komen er geen 
deeltjes van de gemalen koffie in het vocht. 
In de kan zit een gewoon kopje koffie, maar het 
kan ook anders. 

Espresso 
Bij een espresso wordt heel heet water onder 
hoge druk door aangedrukte gemalen koffie  
geperst. Dat gebeurt in een speciale machine.  
Espresso wordt geserveerd in een klein kopje. 
Deze koffie is erg sterk. 

Koffie verkeerd 
In normale koffie zit geen of  een klein beetje 
melk. In koffie verkeerd zit juist veel meer hete 
melk dan koffie.  

 
 



Cappuccino 
Cappuccino is een bijzonder soort 
espresso. Deze koffie bestaat uit drie 
gelijke delen: een deel espresso, een 
deel melk en een deel melkschuim. 
Boven op de schuimlaag wordt cacao-
poeder of  kaneel gestrooid. 

Turkse koffie 
Deze koffie wordt gemaakt in een speciaal 
koffiekannetje. In dat kannetje gaat ge-
malen koffie. Daarna gaat er net zoveel 
suiker in. Dan wordt er water op gegoten. 
Nu wordt de koffie op een vuur langzaam 
aan de kook gebracht. De koffie wordt met 
koffieprut en al in een kopje gegoten. 
Het kopje wordt daarom nooit helemaal 
leeggedronken. Zo krijg je die koffieprut 
niet in je mond. 



5. De theeplant 

Bladeren 
Thee komt van de bladeren van de 
theeplant. Het is een groenblijvende 
struik of  boom die wel 10 meter 
hoog kan worden. 
De struik wordt in een wat bolle vorm 
gesnoeid (1).  
Zo wordt de struik niet te hoog en 
kunnen de jonge, bovenste blaadjes 
van de theeplant gemakkelijker ge-
plukt worden.  

Plukken 
Plukken gebeurt nog vaak met 
de hand, maar soms ook met 
machines. Er worden steeds 
alleen de bovenste, jonge blaad-
jes van een struik geplukt.  
Na een dag of  vijf  
komt een plukster 
weer bij dezelfde 
struik terug. 
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2. Rollen 
Daarna worden de blaadjes een 
half  uur  gerold.  
Door het rollen wordt al het blad-
sap uit de bladeren gehaald. 
Het rollen gebeurt in een rond-
draaiende machine. Twee vlak-
ken schuren tegen elkaar. 
Tussen die twee vlakken komen 
de blaadjes terecht. 

6. Van blad tot thee 

1. Verflensen 
Als de blaadjes geplukt zijn, worden ze 
naar een speciale ruimte gebracht. 
In die ruimte is het warm (tussen de 25 
en 30 graden Celsius). 
Door die warmte gaat het vocht uit de 
bladeren. Dat noem je verflensen. 
De blaadjes verwelken. Ze worden zo 
zacht en soepel. 



3. Broeien 
De gebroken blaadjes gaan nu naar 
een warme, vochtige ruimte.  
Door de warmte gaan de blaadjes 
broeien. 
De kleur wordt nu bruin. Tijdens dat 
broeien krijgen de blaadjes hun 
echte theekleur en theegeur. 
De smaak van een theesoort gaat 
verschillen als de blaadjes langer 
of  korter in de broeikamer blijven. 

4. Verhitten 
Over de gebroken blaadjes wordt nu 
hete lucht geblazen. Er verdwijnt zo 
nog meer vocht uit de blaadjes. 
De thee wordt daarna gezeefd en ge-
sorteerd. 
Van elke 100 kilo blaadjes van de 
struik die de fabriek binnenkwamen, 
blijft maar 20 kilo echte thee over. 
 



7. Theelanden 

Theeplanten groeien het best in 
tropische en subtropische landen. 
De plant heeft warmte nodig. 
Thee groeit het best op een berg-
helling. 

Uit Sri Lanka komt 327 
duizend ton thee. 

China is het land dat de 
meeste thee verbouwt: 
maar liefst meer dan 
anderhalf miljoen ton 
thee. 

Uit Kenia komt 400 
duizend ton thee. 

Uit India komt 1 mil-
joen ton thee. 

Uit Turkije komt  220 
duizend ton thee. 



8. Soorten thee 

Eén theeplant, maar veel soorten thee 
Er bestaat maar één soort theeplant. 
Maar er zijn wel heel veel soorten thee. 
Hoe kan dat? 
Heel belangrijk is waar de plant groeit. 
Dezelfde plant geeft in een ander 
gebied een andere smaak.  
Daar hebben de grond en het weer 
heel veel mee te maken. 
Ook het broeien in de broeikamer 
bepaalt de smaak en de kleur. 
En tot slot worden verschillende soor-
ten thee met elkaar gemengd. 

Zwarte thee 
Zwarte thee wordt het meest in 
Nederland gedronken. 
De kleur van de blaadje is zwart.  
De kleur van de thee is rood. 
In deze thee zit de meeste cafeïne. 
Er zijn heel veel soorten zwarte 
thee. 



Groene thee 
Groene thee is thee die juist heel kort 
in de broeikamer geweest is. 
In deze thee zit heel weinig cafeïne. 
In Japan wordt veel groene thee ge-
dronken. 
In Nederland wordt groene thee ook 
steeds meer gedronken. 
Groene thee geldt als een gezonde 
thee. 

Oolong 
Oolong is een Chinese thee. Deze thee 
zit precies tussen de zwarte en groene 
thee in. 
Oolong is dus langer in de broeikamer 
dan groene thee, maar juist weer 
korter dan de zwarte thee. 
Er zit ook minder cafeïne in dan in de 
zwarte thee. 
De blaadjes zijn een beetje opgerold. 
Oolong is het Chinese woord voor 
“zwarte draak”, 



9. Koffie– en theeweetjes 

Cafeïne 
In koffie zit een speciale stof. Die stof  is 
cafeïne, coffeïne of  theïne. Het is een op-
wekkende stof. Daarom drinken mensen in 
de ochtend vaak een kop koffie om extra 
wakker te worden. 
Door de cafeïne gaat het hart van een koffie-
drinker sneller kloppen. Ook wordt de adem-
haling sneller. 
In thee zit dezelfde stof, maar alleen wel de 
helft minder. Daardoor merk je de werking 
van de stof  veel minder. 

Decafé 
Een kop koffie voor het slapen gaan 
is niet zo goed. De cafeïne houd je 
wakker. 
Koffiemakers maken daarom ook 
koffie zonder cafeïne. Ze halen de 
cafeïne uit de bonen. 
De koffie is nu die opwekkende 
werking kwijt.  

decafé 



De geboorte van koffie 
Er bestaat een oud verhaal over de 
geboorte van koffie.  
Op een dag zag Kaldi, een herder uit 
Ethiopië, zijn geiten heel vreemd doen.  
Ze sprongen wild rond en blaten luid.  
Hij zag enkele geiten de rode besjes van 
een struik eten. Kaldi probeerde ook een 
paar van die bessen. Na een tijdje voelde 
Kaldi zich fitter dan daarvoor. Hij plukte 
de bessen en nam ze mee naar zijn dorp. 

Hij vertelde aan monniken in een klooster 
over de bijzondere bessen. 
Eén van de monniken vond die wonderlijke 
bessen het werk van de duivel. 
Hij gooide de bessen daarom in een vuur.   
In de ruimte begon het bijzonder te ruiken. 
De monniken werden nieuwsgierig. De pitten 
in de vruchten waren bruin geworden.  
De monniken hadden zo per ongeluk de aller- 
eerste koffie gebrand. Later werd er pas een 
drank van gemaakt. 



De geboorte van thee 
Shen Nong leefde ongeveer 5000 jaar 
geleden in China. Hij was dol op de natuur, 
vooral op planten. Hij wilde van planten 
weten of  hij ze kon eten. 
Hij gebruikte de planten vooral als medicijn.  
Op een dag zat hij onder een theeboom.  
Hij had net een ketel met heet water op-
gezet om wat kruiden in te doen.  
Toen vielen er per ongeluk wat thee-
bladeren van de boom in de ketel.   
Shen Nong ontdekte de theebladeren in het 
water. Hij dronk het vocht. Hij dacht een 
supermedicijn gevonden te hebben. Hij kon 
beter nadenken, hoefde minder te slapen en 
hij zag de dingen duidelijker. 

Nummer twee 
Thee staat op de tweede plaats 
van de meest gedronken dranken 
in de wereld. 
De meest gedronken drank is 
natuurlijk water. 



Hoe zet je thee? 
1. Doe vers water in de ketel en 

breng het water aan de kook. Laat 
het water even doorkoken. Ga je 
zwarte thee zetten, dan moet het 
water langer doorkoken dan voor 
groene thee of  oolongthee. 

2. Warm de theepot voor. Je kunt de 
pot omspoelen met heet water. Zo 
blijft de thee  op de juiste tem-
peratuur. 

3. Doe de thee in de pot en giet het 
water erover heen. Doe het deksel 
op de theepot. 

4. Nu moet de thee nog trekken. Dat 
betekent dat de thee even moet 
blijven staan. Zwarte thee moet 3 
tot 5 minuten trekken. Groene 
thee en Oolongthee 1 tot 3 
minuten. 

5. Hoe langer de thee blijft staan hoe 
donkerder de kleur wordt. Ook 
wordt de smaak sterker. 
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10. Filmpjes 

Koffie 

Het Klokhuis: Thee 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/koffie-van-

grondstof-tot-product-blenden-

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-thee-1/#q=thee  

https://schooltv.nl/video/koffie-van-grondstof-tot-product-blenden-branden-genieten/#q=koffie
https://schooltv.nl/video/koffie-van-grondstof-tot-product-blenden-branden-genieten/#q=koffie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-thee-1/#q=thee
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-thee-1/#q=thee






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thee_%28drank%29http://

en.wikipedia.org/wiki/Tea 



Colofon en voorwaarden 
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