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INDHOLDSundhedsinformation
Der findes et væld af te informa-
tion om sundhed, der er blevet 
offentliggjort i diverse tidsskrifter, 
bøger og nyhedsbreve. Brugen 
af te som en slags sundheds- 
styrke for forskellige lidelser går 
tilbage tusinder af år til bryggen af 
te i Kina.

Mange af diverse undersøgelser, 
der involverer mennesker og dyr 
har knyttet daglige forbrug af kva-
litet te - uanset om sort, grøn, oo-
long, hvid eller urtete sorter - med 
potentielle medicinske fordele.

Dagens forskning idag om te af-
slører terapeutiske egenskaber for 
næsten alle typer af tilstande fra 
gigt, hjertesygdomme, leversyg-
dom, stress og vægtkontrol.

Resultaterne af disse undersø-
gelser er spændende og tegn på 
potentielle fordele fra en sådan 
naturlig kilde - Camellia sinen-
sis plante, en flerårig stedsegrøn 
busk, hvorfra al det fine te kommer.

Men husk på at der er mere forsk-
nings behov for yderligere at un-
derbygge resultaterne.

Bemærk at de forskellige artikler 
om te og sundhed i denne brochu-
re ikke bør fortolkes som nogen 
slags specifik medicinsk rådgiv-
ning etc. Hvis du overvejer at tilføje 
te eller urtete til din daglige kost, til 
terapeutiske eller medicinske for-
mål er det derfor en rigtig god idé 
at rådføre sig med sin egen sund-
hedsplejerske.

Hvad er kosher te? 

High end te

Te typer

Tips til at brygge te
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Historiske noter og fakta om te angive dette evigt populære 
drik opstod i Kina omkring 5000 år siden. Det blev opdaget i 
2737 f.Kr. af kinesiske kejser Shen - Nun , der blev betragtet 
som en guddommelig healer , når nogle teblade uheld blæ-
ste ind i en gryde med kogende vand.

Men det tog næsten 100 år for te at nå andre dele af verden. 
Hollandske handlende var de første til at bringe te til Vesten 
i begyndelsen af 1600, hvor det senere blev et almindeligt 
accepteret handel.

De faktaer om te viser, at alle typer af te stammer fra den 
samme stedsegrøn busk: Camellia sinensis.

Der er mere end tre tusind sorter af denne te busk, der 
dyrkes i bjergområder i hele verden.

Fakta om te chai te 

Med så meget dej-
lig variation, er der 
en chai te opskrift 
til at appellere 
til enhver smag. 
Gennem det se-
neste årti har chai 
te langsomt og 
sindigt  vokset i 
popularitet. Den-
ne ældre blanding 
er nu lavet med 
noget brygget sort 
te, mælk, honning, 
noget sukker eller 
sirup samt en sær-
lig kombination af 
krydderier.

Hvid te er nu den 
meget og unikke 
type slags te som 
stammer fra nye 
teblade, der bliver 
plukket inden  per-
lerne selv springer 
helt ud. Teen inde-
holder en yderst 
delikat, blød smag 
og lys farve. Med 
en minimalistisk 
tilgang til behand-
ling bliver hvide te 
blade simpelthen 
dampet og tørret, 
hvilket holder dem 
tættere på deres 
naturlige tilstand.

hvid te

oolong te

Oolong te er en 
krydsning mel-
lem sort og grøn 
te, som kan påvi-
ses i både smg og 
farve. Anerkendt 
for sin karakteri-
stiske frugtagtige 
smag, gennemgår 
oolong blade en 
modereret gæ-
ringsprocess, hvor 
de visner, delvis 
gæret og derefter 
tørret. 

Den meget po-
pulære sorte te 
tilbyder en solid 
smag og dyb rød-
lig farve, hvilket er 
resulteret fra en 
omfattende gæ-
ringsprocess, der 
omfatter knuste 
teblade til luften 
i et bestemt tids-
rum indtil de er 
fuldt oxideret og 
tørret.

sort te

flavored te

Du vil nyde en 
amaretto aroma-
tiseret te, hvis du 
kan lide at sippe til 
te og finder sma-
gen af mandler 
særdeles tiltalen-
de. Blandingen har 
en dejlig fløjlsag-
tig smag. Sin rige 
smag gør bryggen 
et ideelt valg for en 
efter-aftensmad 
te eller afkølende 
is-drik på en varm 
dag. 

Grøn te udgør 
omkring 10% af 
verdens te-pro-
duktion og er en 
mildere bryg med 
en mild, tiltalende 
smag og forståe-
ligt grønne farve. 
Der er ingen oxi-
dation under bear-
bejdning. Snarere 
er bladende sim-
pelthen visnede 
og derefter stegt 
eller tørret.

grøn te
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De fleste te købmænd og kendere skel-
ner løse blade sorter (også benævnt 
”løs vægt” eller ”hele blade” te) og te 
pakket i te poser i disse fire måder:
• De meste af te, der er pakket i poser 

i ikke høj kvalitet. Teposer indeholder 
normalt brudt kvaliteter så infusio-
nen sker hurtigt.

• Hel blade te kommer i et større antal 
sorter end sække te og noget højere 
kvalitets te findes kun i løse tilbud.

• Poserne er semi ikke-bionedbryde-
lige tilføjelser til biologisk nedbryde-
lige teblade med konsekvenser for 
miljøet.

• Generelle teposer giver større kom-
fort, selv om e-handel nu tilbyder 
løse-blade-tedrikkere den bekvem-
melighed af online-bestilling og 
hjemme levering.

Er hel blade te dyrere  
end te poser?

Mange fortalerer for teposer mener at 
det løsthængende te koster mere end 
te i poser, men det er mere forskelligt. 
Faktisk er det meste gode te ikke meget 

dyrer og kan i sidste ende være meget 
mere rentabel.

Når du køber te i poser er det meste 
af hvad du betaler for, selve processen 
med at sætte te i poserne og reklamati-
onen af brandet. Høj kvalitets te sælges 
normalt løs og prisen pr. kop er ofte la-
vere end for kommerciel poser te.

Fin løse blade sorter (dvs. grøn, hvid, 
sort, oolong og flavored blandinger) er 
typisk ikke tilgængelige i supermar-
keder; dog tilbyder en kvalitets online 
forhandler forbrugerne et mere bredt 
udvalg, en hurtig ordrebehandling og 
hjemme levering.

Sundhedsmæssige fordele
Sundhedsbevidste forbrugere udfor-
sker løse teblade kultur gennem bryg-
get te drikkevarer, te-baserede hudple-
jeprodukter og cafeer i nabolaget som 
tilbyder eksotisk te.

Te forbrug fra brygget bulk- te har 
vist sig at have større sundhedsmæssi-
ge fordele end lavere kvalitets poser te.

Naturlige kemikalier i te
Nogle stoffer som er en fast bestanddel i teblade omfatter 
æteriske planteolier, koffein og polyphenoler. Fakta om te 
viser at olier giver te aroma, koffein udgiver et nydelsesmiddel 
og polyfenoler tilskrives en te anti-oxidant egenskaber.
Den type gæringsprocess teblade undergår bestemmer ni-
veauet og virkningen af de kemikalier, der findes i forskellige 
te typer.
F.eks. sort te, som undergår komplekse processer, fremkalder 
en stærk duft og har en tung koncentration af koffein.

På den anden side er hvid te, med sin begrænsede forarbejd-
ning bedst kendt for helbredelse og beskyttende egenska-
ber, der forbliver i bladene.
Grøn te og Oolong te er kendt for at have modereret niveauer 
af koffein, aroma og antioxidant egenskaber, der binder til 
deres delvis gæret behandling. Generelt indeholder te gode 
mængder af antioxidanter, som neutraliserer de såkaldte frie 
radikaler i kroppen som er godt, da de skader kroppens celler 
og væv.

LOsblade te 
VS. te poser
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Te cupping er en proces for at smage 
og vurdere kvaliteten af løse teblade. 
Det er en kombination af kunst og vi-
denskab, der bruges af te-elskere over 
hele verden for at opretholde te kvalitet 
og te nydelsens tilfredshed samt sikre 
kvalitetskontrol og ensartet smag.

Selv te fra den samme forsendelse, 
te haven og forarbejdning batch kan 
variere i smag. Te cupping er en ideel 
måde at sikre kvalitetskontrol og ens-
artet smag.

Te Cupping Guide –                
Sort Te Eks.
Udtrykket „cupping“ bliver brugt til at 
beskrive undersøgelsen og dets prøve- 
smagning af forskellige slags te for at 

kunne bestemme kvalitet, smag, aro-
ma, friskhed, krop og farve om så at sige.
Før selve smagsprøven udføres en fy-
sisk inspektion af bladene og der kigges 
på buketten af selve prøven - hvilket 
også er en del af processen. I virkelig-
heden er korrekt cupping baseret på en 
forståelse af den samlede præsentati-
on af teblade.

Udseende og duft af tørt blad
For det første undersøges de tørrede 
blade. Sort te bør for eksempel være 
mørk (sort-brun). Et åbent og fladt blad 
gennemsyrer hurtigt; et nært snoet 
blad vil derimod tage længere tid at 
indgyde og vil give en anden bedre kop.
De tørre blade kan derefter presses til 

at teste modstandsdygtighed af bladet, 
hvilket er en indikation af nyt te. Denne 
metode til at bedømme kvaliteten af te 
anvendes kun til sort te.
Efter de indledende tecupping trin er 
teen klar til smagningen af processen.

Rent vand er påkrævet
Renset, iltet vand er bedst under forbe-
redelse af te til prøvesmagning. Brug 
vand der har alle mineraler og andre 
forureninger fjernes og oxygen tilsæt-
tes for at sikre en frisk og ren smag.

At fjerne forureninger bliver gjort på 
grund af frisk og rent vand indeholder 
mineraler, der påvirker smagen af te. 

Brug den rette mængde te
Te er målt pr. kop efter vægt ikke volu-
men. Afhængigt af størrelsen af te og 
omfanget af behandlingen, kan te med 
samme vægt varierer i volumen. For at 
forberede tecupping skal man hælde to 
gram i en 170 til 230 grams kop og hælde 
frisk kogende vand direkte på bladene.

Observer  
udvandingstidens grænser

Processen med udvandingen af te der 
frigiver smagen fra tebladene viser sig 

at have en vis tidsfrist afhængig af te 
typen. Efter fem minutters udblødning 
begynder syrerne i bladet at stejle i kop-
pen og skabe en bitter smag.

Når man påbegynder te cupping skal 
du starte med at undersøge en svag 
infusion af te. Hvis sort eller oolong te 
ikke er gæret længe nok, vil infusionen 
iøjnefaldende lyse i farven og bladet vil 
have en grøn farvetone. Perfekt sort te 
vil være rig og tyk udseende i koppen.
Grøn te, hvilket har en klar grøn-gul af 
grøn-gyldne farve i en svag infusion er 
et frisk, tidligt plukket blad.

Specifikke krav  
til forskellige typer af te

Grøn og hvid te kræver ikke at du fuld-
stændig koger vandet. Du hælder van-
det fra kedlen lige før vandet kommer 
til en rullende og fint passende kog på 
175° til 185° F. Disse typer te tager nor-
malt mindre tid at udvande. Tre til fire 
minutter er tilstrækkeligt.

Finere oolong te har meget større, 
ubrudte blade. Som et fint resultat bru-
ger de normalt endnu mere tid i det 
varme vand til fuldt ud at kunne frigive 
flavonoler eller catechiner, som giver te 
dens smag.

Efter kopsætte en række te prøver vil du lære en hel del om te og te kvalitet. 
Te kopsætte er en løbende proces, der giver fordele, hvis du vil nyde høj kvalitets te.
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BLOMSTER TE
Blomstrende te er udført i hånden ved 
kunstnerisk at binde sammen løs gour-
met teblade og spiselige blomster. 
Teen og det botaniske er omhyggeligt 
syet med bomuldstråd til at danne en te 
bold eller bundt.

Når te bolden er nedsænket i en te-
kande fyldt med varmt vand udvikler 
der sig en kunstform foran dine øjne. 
Det te folder sig gradvist ud med hen-
blik på at skabe smukt blomstrende 
kunst i tepotten.

Når blomsten er helt åben er det gen-
nemsyret af vandet. Bryggen er deref-
ter klar til at drikkes og hældes i kopper 
og serveres. Det kan tilsættes noget ci-
tron og sødestof, afhængigt af din smag 
præference. Hvis blomsten efterlades i 
varmt vand i længere tid, vil udseendet 
af blomsten nedbrydes, ligeså vil den 
delikate smag og søde aroma af te.

Den mest brugte type af blomster er 
en krysantemum, hibiscus, lilje, søde 
oliven, morgenfrue og pæon, ifølge te 
ekspert og professionel kok Kate Pre-
scott for primatea.com. De mest popu-
lære te sorter er jasmin pu-erh, lily fairy 
black og litchi nødde blomst.

Ud over at nyde den skønne te ople-
velse med venner og familie er blom-
strende te en unik og speciel gave.

Du kan finde og købe disse ekstraor-
dinære håndlavede te bolde hos kva-
litets te-butikker og via online te-for-
handlere. Du købe få som to eller tre 
blomstrende te bolde ad gangen. Eller 
vælge en større mængde, afhængig af 
tilgængelighed fra te leverandør. Som 
med andre former for te, brygge fra din 
blomstrende te bidrager naturligt til 
bedre sundhed og wellness. Keep calm 
and drink a lot of tea.

Men hvis høj kvalitets te sorter ikke er kernen i en 
forhandlers virksomhed, kan du blive skuffet i kvali-
teten eller forsmagen på, hvad der bliver solgt. Hvis 
der ikke er en forhandler i dit område, skal du kontrol-
lere internettet for online te virksomheder. Vurdere 
online sælgeren ved at bruge en stor del af de samme 
kriterier, der er anført nedenfor.

Køb en lille mængde af te i dit første køb og vurdere 
dens smag og derved se om du ønsker at købe mere 
fra denne sælger. Gode forhandlere gemmer løse 
blade i store lufttætte beholdere og solgt efter vægt.
Hvilken type af te tilbehør, bøger, gryder og andre ga-
veartikler sælges. Dette er en indikator for sælgerens 
fokus på fin kvalitets te.

Er oprindelseslandene, godser og diverse andre 
oplysninger formidlet for hver te type? Virker butik-
kens ejer og personale til at være veluddannede om 
fine te sorter, oprindelse og ordentlig forberedelse? 
Har forhandleren frisk brygget high end te til rådig-
hed til at prøvesmage og/eller købe? Hvis ikke, så 
er det nok bedre for dig at søge andre steder henne.

Afhængig af hvor du bor, kan det være svært at finde top 
kvalitets te for at kunne brygge en stor udsøgt kop te.
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HVORDAN BEGYNDTE DET?
Ifølge en kinesisk legende blev selve fornø-
jelsen og de sundhedsmæssige fordele ved 
at drikke te først opdaget i 2727 f.Kr. af kejser 
Shen Nung, en lærd og naturlæge, der regel-
mæssigt brugte kogt vand for sine hygiejniske 
kvaliteter.

Teens historie
En dag hvilede kejseren under en vild te busk, 
nu kendt som Camellia sinensis planten og 
vinden blæste et te blad i hans simrende vand. 
Han drak den resulterende blanding og synes 
det var energigivende og lækkert.

Mens der ikke er faktiske beviser for denne 
forekomst er der dokumenteret en henvisning 
for te forbrug i det tredje århundrede e.Kr., da 
en kinesisk læge anbefalede bryggen til medi-
cinske formål for at hjælpe med opmærksom-
hed og koncentration .

Gennem historien har det med at drikke te 
sammen været integrerende dele af ceremo-
nier. Det er blevet brugt til at hjælpe med årvå-
genhed under lange perioder med meditation.

Indholdet af koffein i én kop bryg er omkring 
50 milligram afhængigt af styrke og forbruget 
af mængde.

Folklore i Indien viser at grundlæggeren af   
buddhismen, prins Siddhartha Gautama, var 
frustreret over at han ikke kunne holde sig vå-
gen under  meditation og fjernet derfor sine 
øjenlåg.

Ved deres sted slog en te plante rod, som gav 
ham krafter til at kunne holde sig vågen, me-
ditere og nå oplysning.

Hvorvidt disse historier repræsenterer myte 
eller fakta, er der enighed om at te forbrug 
begyndte over 5.000 år siden.

Siden da har sort-, grøn-, oolong (wu-lang)-, og 
hvid te sorter, som alle kommer fra Camellia 
sinensis stedsegrønne busk, gjorde deres vej 
rundt i verden. I dag er te den mest populære 
og det vi nok mest drikker af ved siden af   vand. 
Det er der heller ikke noget at sige til når det er 
så afslappende.

A 
lt te er dyrket af tørrede, forarbejdede 
  blade af Camellia Sinensis, som nu 
  er fra Asien. Dette respekteret løv 
  bliver ofte omtalt som te busk, te 

plante eller te træ. Men det er forskelligt fra 
Melaleuca Alternifolia træ, der er hjemmehø-
rende i Australien og producerer te træ olie, som 
anvendes på hud, hår og andre topiske formål.

Tebusken er nært beslægtet med de mere al-
mindelige, dekorative Camellia stedsegrønne 
planter, der undertiden anvendes til landskabs-
formål .

Den teproducerende busk har mørkegrønne, 
tykke blade og fine hvide blomster. Det fineste 
te er fremstillet af de to øverste blade og knop-
pen af hvert af plantens skud. Brugen af andre 
plukkede blade fra kvisten giver en stærkere og 
mere bitter smags bryg.

Mens tebusken trives i varme fugtige klima, dyr-
kes den bedste te i bjergområder, hvor bladene 
vokser langsomt for at skabe mere velsmagen-
de og bemærkelsesværdige blandinger. Man-
ge af verdens mest berømte teer kommer fra 
buske dyrket over 4.000 fod.
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Kosher te kommer i næsten hver sort 
og mix fra sort-, grøn-, og oolongs te til 
urte-, hvid-, og velsmagende valg.

Det er let tilgængelige hos de fleste 
te virksomheder og mange detailhand-
lere.
Selvom du ikke vil opleve smagsfor-
skelle mellem kosher-bestemt te og ik-
ke-kosher blandinger er selve bryggen 
meget anerkendt fordi det er produce-
ret og pakket under nøje overvågning af 
en rabbiner. Rabbineren certificerer te 
ifølge jødisk lov, som skitseret i Toraen 
(Det Gamle Testamente). 
På hebraisk betyder ordet kosher ”fit 
eller korrekt.” Den Jødiske Lov specifi-
cerer den type dyr og andre fødevarer, 
der kan spises baseret på standarder 
for renhed. Det dikterer også at kød og 
mejeriprodukter ikke spises sammen.

Med det store antal af de forarbejdede 
fødevarer på hylderne hos købmanden 
i dag, kan det være vanskeligt at fast-
lægge produktets indhold og additiver 
også når fødevarerne og drikkevarerne 
er mærket som økologiske/naturlige.
Kosher certificering sikrer at produk-
terne er rene og ikke kommer i kontakt 
med ikke-kosher produkter under hvert 
skridt i te behandlingen og selve ind-
pakningen.

Kosher-mad og drikkevarer der er 
udpeget med et Kosher symbol - ty-
pisk et indrammet ”u” eller ”k” logo, der 
engang var udvalgt primært af folk af 
den jødiske tro. Nu forbrugere af alle re-
ligioner og områder i hele verden leder 
ud efter Kosher fødevarer og drikkeva-
rer på grund af sikkerhed for kvalitet, 
integritet og renhed.

Thomas Sullivan, en te importør fra 
New York, opfandt fejlagtigt teposer i 
1908, da han sendte de løse blade til 
kunder i små silke poser til at reducere 
omkostningerne. Til gengæld udvan-
dede de hele posen for at lave deres 
bryg.

Som et fint resultat blev hans købe-
re mere nu interesseret i at have deres 
bryg færdigpakkede i silke sække, end 
at de modtog bladene i løs form. Sulli-
van var ikke klar over dette, indtil man-
ge af hans vigtigste kunder begyndte at 
klage over at de ordrer de modtog ikke 

var i poser. Da silke var for dyrt, valgte 
han at brugt gaze sække til at pakke 
sine blandinger og opfylde hans ordrer.
Rester fra tebehandlingen i form af 
”Fannings” og ”støv” blev brugt til at 
fylde poserne, som er gjort i dag. Te 
Fannings (små brudte stykker af blade) 
og te-støv (der har sammenhæng i rå 
pulver), giver typisk en ringere smag og 
drikke oplevelse for sande kendere.

Nogle smagseksperter siger at de 
ligefrem kan smage antydningen af 
papiret, der er brugt til at lave selve te 
poserne. Desuden er te i poser typisk 

udsat for noget mere luft under deres 
bearbejdning og indpakning. Dette for-
årsager desværre tab i smag.
Løsblade blandinger har en tendens til 
at være af mere højere kvalitet og forbli-
ve friske i noget længere tid, da te nor-
malt opbevares i lufttætte dåser eller 
vakuum - forseglede poser. Teknologi-
en idag gør at påfyldning i poser med 
te foregår nu på specielt konstruerede 
maskiner til at begrænse bryggens luft 
eksponering og pakke effektivt samt 
forberede det i kasser til international 
distribution.

TEPOSENS HISTORIE

HVAD ER 
KOSHER TE?
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For at maksimere smagen, anbe-
fales det at brygge te blade i løs 
form end at bruge en lille te bold 
eller en infusionsenhed (disse til-
behør er populære, praktisk og 
giver velsmagende bryg). Dette 
tillader bladene til helt at åbne og 
frigive alt deres smag.

Brug 1 tsk af hele blade for hver 
170. gram kop du brygger. Dette er 
standarden for kompakte blandin-
ger. Hvis du brygger te, der har en 
masse volumen skal du blot bruge 
op til to spsk. per servering.

Servering
Når din te er udvandet, skal du 
straks fjerne det løse te fra sien 
eller teposen og røre let rundt. 
Derefter serveres det mens det er 
frisk og varm.

Afhængigt af hvad du foretræk-
ker, kan du nyde at drikke din drik 
almindeligt eller med lidt mælk, 
citron, honning eller sukker i.

TIPS TIL AT BRYGGE TE
Der er nogle enkle teknik-
ker til tebryg, der vil gøre 
en forskel mellem at lave 
en god kop te og en rigtig 
god kop te.

Før du laver din te så check venligst 
for at være sikker på at din tekande 
og køkkenredskaber er rene. Mens 
dette virker indlysende skal kedler, 
tekander, kopper, sier og andre te 
tilbehør vaskes mere forsigtigt re-
gelmæssigt med sæbe eller ba-
gepulver (selvom de bare bruges 
til kogende vand eller brygge te).

Dette hjælper med at fjerne mi-
neralforekomster og gamle rester, 
som kan medføre smagen af din 
frisklavet bryg.

Start med koldt, friskt 
vand
Da te består af 99% vand, vil den 
type vand, du bruger påvirke klar-
heden og smagen af din drink.

Så hvis dit vand smager godt så vil 
din te også smage godt.

Den bedste form for vand at bru-
ge, når der skal brygges te er filtre-
ret eller flaskevand (ikke destilleret 
vand), som er fri for kemikalier og 
klor. Hvis det ikke er tilgængeligt 
og du vil bruge vand fra hanen, skal 
du lade din vandhane løbe til om-
kring ti sekunder og indtil vandet 
er koldt nok inden du fylder din te 
kedel med vand.

Vand og udvande
Her er nogle generelle retningslin-
jer for vandtemperatur og at lade 
teen trække. Juster varmen og tid 
baseret på dine individuelle præ-
ferencer.

Den tid det tager at brygge te 
korrelerer til størrelsen af bladet i 
blanding. Det betyder at jo større 
bladet er jo længere er bryggeti-
den. Se retningerslinjerne på næ-
ste side.
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