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ICETEAPARTY
Een goede barista herken je bij stijgende temperaturen niet enkel aan 
zijn strakke ijskoffies, maar ook aan zijn inventieve ijsthee. De tijd 
van mierzoete melanges is voorbij, in de plaats daarvan verschijnen 
verfijnde frisse drankjes op basis van thee, rauwe cacao, aromatische 
hop of een prestigieus koffierestproduct op de kaart. 

DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S MAYKEN CRAENEN & OLMO PEETERS
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VALENTINE WANDERS
DE SUPERETTE, GENT
Elke week verschijnt een andere ijsthee 
op het suggestiebord van De Superette in 
Gent. Net als de koffie zijn ze van de hand 
van Valentine Wanders, de huisbarista. ‘De 
thee die ik als basis gebruik, is geselecteerd 
door theesommelier Kiona Malinka. Zij 
trekt naar de landen van herkomst om de 
thee zelf uit te kiezen. Ik werk graag met 
haar samen omdat ik, net als bij koffie, 
traceerbaarheid belangrijk vind. Doordat 
Kiona rechtstreeks bij de theeproducenten 
aankoopt, kan ze mij een fantastische kwa-
liteit garanderen.’ 
De rooibosthee die Valentine voor deze 
icetea gebruikt, mag een hele nacht trek-
ken. ‘Zo wordt de thee extra krachtig van 
smaak, wat een goede zaak is omdat een 
icetea nog verdunt wanneer de ijsblokjes 
smelten. Een goede rooibos wordt niet bit-

ter wanneer hij lang infuseert, de smaak 
wordt enkel voller. Ik werk de koude thee 
af met een scheutje duindoornsiroop.’ 
Duindoorn is een oranje bes die, verras-
send genoeg, in de duinen groeit. De smaak 
is fris en compenseert met zijn zuurheid 
het zoete van de rooibosthee. ‘Omdat hier 
altijd verse kruiden aanwezig zijn in de 
keuken, werk ik de thee af met wat verse 
koriander voor extra pit. Deze zomer wil 
ik zelf verse kruiden drogen om ze daarna 
te laten infuseren. Zo kunnen we de filoso-
fie van De Superette - zoveel mogelijk met 
lokale producten werken – ook doortrek-
ken in onze ijsthees. Ik ben zelfs van plan 
om hier in Gent te gaan wildplukken, net 
zoals Kobe Desramaults dat ook voor de 
gerechten van In De Wulf doet.’

De Superette, Guldenspoorstraat 29,  
9000 Gent, www.indewulf.be/desuperette

JENS CRABBÉ
MOK, LEUVEN
Jens Crabbé trok in 
Leuven als eerste de kaart 
van de specialty coffee. Hij 
begon twee en een half jaar 
geleden op goed geluk een 
microbranderij in het cen-
trum van de stad. Het vak 
van koffiebranden leerde 
hij zichzelf aan, met vallen 
en opstaan. In Mok stond 
de brander centraal, maar 
er was ook een espressoma-
chine om de klanten van 
een shotje cafeïne te voor-
zien. Intussen is de roas-
tery uit zijn voegen gebar-
sten en verhuisde Jens het 
boeltje naar een industrieel 
pand aan de vaart. De kof-

fiebar en -shop bleef wel 
op de vertrouwde plek. In 
de zomer staat er extreem 
pure ijsthee op de kaart. ‘Ik 
ben zelf absoluut geen fan 
van zoete drankjes’, legt 
Jens uit. ‘Mijn favoriete 
ijsthees zijn een ijskoude 
versie van een thee, zonder 
extra suiker.’ Dit recept is 
iets speciaals: het is een 
aftreksel van de koffiekers 
of cascara, de bes die rond 
de koffieboon zit. ‘Het is 
een restproduct van de 
koffieteelt, dat vaak wordt 
gebruikt om thee van te 
zetten. Het doet dienst 
als een soort pepdrankje, 
want de kers bevat méér 
cafeïne dan de koffieboon 

zelf. Ik vind het wel een 
interessant product: iets 
wat normaal als afval 
zou worden weggegooid, 
krijgt toch een waarde. 
Bovendien ben ik grote fan 
van de smaak: heel zoet en 
fruitig. Wat mij betreft, is 
het absoluut niet nodig om 
hier nog suiker aan toe te 
voegen.’

Mok, Diestsestraat 165, 
3000 Leuven,  

www.mokleuven.be

ICETEA MET 
ROOIBOS EN 
DUINDOORN

INGREDIËNTEN:
1 l water op een temperatuur 

van 95 °C
6,75 g rooibosthee

0,4 ml duindoornsiroop
Verse koriander en een 

schijfje citroen of sinaasappel 
om af te werken

BEREIDING:
Zet de rooibosthee en laat 

hem een hele nacht trekken. 
Koel de thee. Schenk de thee 
over ijs en giet er een geutje 

duindoornsiroop op. Werk af 
met een schijfje citrus en wat 

blaadjes verse koriander. 

ICETEA MET 
CASCARA, GEMBER 

EN CITROEN

INGREDIËNTEN:
Heet water om de cascara 

te spoelen  •  1 l koud water   •  
30 g cascara  (koffiekers)
 1 citroen  •  1 stuk gember 

van 5 cm

BEREIDING:
Giet het hete water over de 

cascara en laat 20 seconden 
trekken om de koffiekers te 
spoelen. Giet het water af 
en giet het koude water op 
de cascara. Laat een hele 

nacht trekken. Koel de thee. 
Serveer in een groot glas 

met een schijf citroen en een 
schijfje gember.

✂
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BERT VAN WASSENHOVE 
CAFFÈNATION, 
AMSTERDAM
Bert van Wassenhove verruilde na 
jarenlang trouwe dienst in Caffènation 
Antwerpen zijn thuisstad voor de 
Nederlandse hoofdstad, om er de 
Amsterdamse vestiging op de kaart te zet-
ten. Antwerpen mist zijn excentriekste en 
mooist besnorde barista, maar de noorder-
buren onthaalden hem met enthousiasme. 
Niet enkel om zijn uitmuntende koffies, 
maar ook om zijn huisgemaakte limona-
des en ijsthees met bijzondere smaken. 
De signatureicetea van zijn nieuwe bar 
brouwt Bert op basis van hop. ‘Het fasci-
neerde me dat je in sommige bieren echt 
pompelmoes, lychee of zelfs ananas kunt 
proeven – zonder dat er iets van fruit aan 
is toegevoegd’, zegt Bert. ‘Die fruitige aro-
ma’s komen uit de hop: naast bitter is hop 

ook enorm aromatisch. Als je je neus in 
zo’n zak gedroogde hopbellen steekt, is het 
alsof je binnenkomt in een jeugdhuis op 
zondagmorgen. Op een goede manier, hè 
(lacht). Ik gebruik graag citra of chinook, 
twee hopsoorten die iets minder bitter zijn 
en veel citrustonen hebben. Ik combineer 
ze met wilde kamille, omdat deze wit-gele 
bloemetjes een hooiachtig aroma hebben 
dat goed past bij de hopinfusie. De limoen 
is het onmisbare zuurtje dat de smaak 
optilt. Ik zet elke week een andere ijsthee 
op de kaart omdat ik graag experimenteer 
met nieuwe smaken, maar de klanten blij-
ven naar deze hopicetea vragen. Ik heb er 
dus altijd wat achter de hand voor de echte 
addicts.’ 

Caffènation, Theophile de  
Bockstraat 37, 1058 TX Amsterdam,  

www.facebook.com/CaffenationAmsterdam

ICETEA MET HOP, 
KAMILLE EN LIMOEN

INGREDIËNTEN:
1300 ml water op een 

temperatuur tussen de 92 en 
96 °C  •  55 g rietsuiker 

45 ml limoensap  •  4,5 g 
gedroogde hopbellen (type: 

citra of chinook)  •  2,2 g 
gedroogde (wilde) kamille   •

Schijfje citrus om af te werken

BEREIDING:
Meng de suiker met het 
limoensap in een grote 

theekan en giet hier het hete 
water op. Laat hierin de 

hopbellen in een theefilter 
of –zakje infuseren gedurende 

twee minuten. Haal de hop 
uit de thee en laat vervolgens 

de kamillebloemen in een 
theefilter of –zakje één minuut 
trekken. Laat de thee afkoelen. 

Serveer in een glas met ijs 
en werk af met een schijfje 

limoen, citroen of sinaasappel.
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LIESJE FOBLETS 
KORNÉL, ANTWERPEN
Liesje Foblets verkoopt in haar koffiebar 
in Berchem al sinds het prille begin ori-
ginechocolades uit Vietnam, Congo en 
Grenada. ‘Ik zag veel parallellen tussen 
koffie en cacao’, zegt Liesje. ‘Ik stel hoge 
eisen aan de kwaliteit van mijn koffie-
bonen en leg mijn lat even hoog voor 
chocolade.’ Net zoals specialty coffee is 
specialty cacao een kwaliteitsproduct dat 
met bijzondere aandacht wordt geteeld. 
De cacaobonen worden door de chocola-
demakers niet in bulk aangekocht, maar 
rechtstreeks bij de boer. De directe han-
del elimineert onnodige tussenpersonen 
en maakt dat de boer meer geld krijgt 
voor zijn product. ‘De smaak wordt ook 
gevarieerder’, zegt Liesje. ‘Aangezien de 
bonen per origine apart worden gehouden, 
proef je ook de specifieke smaak van die 
streek: het terroir. En dat is eigenlijk ook 
niet meer dan logisch: net zoals je niet 

alle druiven van Frankrijk op één hoop 
gooit en er “Franse wijn” van maakt, is 
het zonde om alle cacaobonen uit alle 
verschillende streken en soorten te men-
gen om er dan eenheidschocolade van te 
maken.’ 
Het is niet verwonderlijk dat Liesje de 
chocolade die ze promoot in haar bar 
op de kaart in allerlei verschijningsvor-
men laat terugkomen. Wanneer het warm 
wordt, gebruikt ze rauwe cacaonibs al 
basis voor haar opmerkelijkste icetea: een 
aftreksel van de stukjes cacaoboon, waar-
bij de zoete chocoladesmaak in een ver-
frissende ijsthee wordt gevat. ‘Deze icetea 
is zeker niet voor iedereen weggelegd, hij is 
vrij specifiek. Maar ik heb veel klanten die 
dol zijn op de zoete, zachte smaak.’

Kornél, Sint-Lambertusstraat 1,  
2600 Antwerpen, www.kornel.be

ICETEA 
MET CACAO

INGREDIËNTEN 
(VOOR 1 LITER):
30 gram rauwe of 

geroosterde cacaonibs  •
1 l water op een temperatuur 

van 90 °C

BEREIDING:
Giet het hete water op de  
nibs en laat 15 minuten 
trekken. Zeef de stukjes  
cacao uit de thee en laat 

afkoelen. Serveer ijskoud. 
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