
De theebeleving van middagthee naar high tea. 

Rond 1990 ontstond er als reactie op de enorme opkomst van koffiehuizen, steeds meer 

belangstelling voor kwalitatief goede, losse thee. De middagthee keerde terug in het 

nationaal bewustzijn in het Verenigd Koninkrijk, en werd later ook in Europa ontdekt. 

Theebladeren moesten weliswaar worden ingevoerd, maar de middagthee zelf paste en past 

perfect bij de trend om streekproducten te gebruiken voor zelfgemaakte lekkernijen.  

Aanvoer van thee rond 1870. 

 

De beroemde theeklipper Cutty Shark die werd ontworpen als ’s werelds snelste schip in 

haar soort. Begin 1870 vond de eerste reis plaats. Het schip voer naar China en kwam later 

in dat jaar terug met de eerste van acht ladingen van bijna 1500 ton thee. Dit vervoer van 

thee werd later overgenomen door stoomschepen, waardoor men makkelijker over het pas 

voltooide Panamakanaal kon varen. 

 

 

Van afternoon  tea naar high tea. 



 

Afternoon tea is een lichte maaltijd die in het Verenigd Koninkrijk rond 16.00 uur wordt 

gegeten. Deze vorm heet in Nederland high tea, maar de lagere klasse in Engeland is de high 

tea juist de avondmaaltijd. 

Volgens verhalen kreeg Anna, hertogin van Bedford, in de tijd rond 1840 tegen 16.00 uur 

telkens honger en kon of wilde zij niet wachten op haar avondmaaltijd. Er werd een lichte 

maaltijd voor haar bereid met verschillende theesoorten erbij die de naam tea kreeg. Het idee 

sloeg zo goed aan dat de Engelsen om 16.00 uur thee begonnen te drinken. Deze traditie 

bestaat nog steeds. De Engelse thee is niet alleen een drank, maar een lichte maaltijd met een 

selectie van kleine gerechtjes. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt de aangeklede thee een cream tea of tea genoemd. Men 
serveert daarbij zoete en hartige gerechten. Traditioneel zijn: 

 Dun gesneden sandwiches met komkommer.  

 Dun gesneden sandwiches met dunne zalmfilet.  

 Dun gesneden sandwiches naar keuze, bijv. met verschillende soorten kaas of 
vlees. 

 Scones, een zoet pasteideeg, met clotted cream en jam. 

 Koekjes 

Uiteraard kun je dit geheel naar eigen inzicht verder invullen of aanvullen. Durf gewoon 

allerlei lekkernijen, zoet, zuur, pittig, vegan, etc. te combineren. Je krijgt zo een heerlijke, 

rijk gevulde afternoon tea.  

Voor de thee kun je verschillende soorten gebruiken. Een tip is onze Earl Grey Emperor, 

jasmijn thee of jasmijnparels, five o’clock tea of een heerlijke darjeeling of assam. 

Wil je je afternoon thee ook aanvullen met een kaasplankje, probeer dan ook eens onze 

caramel smaken bij de kaas te serveren. Je kunt bij ons kiezen uit caramel met: balsamico, 

munt, whisky, zeezout, vegan, liqor 34, peper, koffie, etc. 



Scones: hoe maak ik dat? 

Je hebt ook hier veel mogelijkheden om je scones zelf te maken. Kijk bijvoorbeeld op internet 

of, als je wilt, op pinterest recepten. Je kunt dan zelf kiezen, welke manier van scones 

maken bij jou passen. Eventueel kan dat ook nog ondersteund worden met een 

instructiefilmpje via youtube. 

Tips voor je afternoon tea (die dan vanzelf een high tea wordt). 

Je kunt je afternoon tea/high tea zelf indelen. Ook kun je ervoor kiezen om een aantal 

lekkernijen gewoon te kopen of toch zelf te maken. Hierbij enkele tips: 

 

Sandwiches. 

De klassieke afternoon tea begint met heerlijke sandwiches, die je heerlijk kunt eten onder 

het genot van je eerste, vers gezette kop thee. Het maakt niet uit of je witbrood of 

bruinbrood gebruikt, zolang je het maar in reepjes, driehoekjes of vierkantjes snijdt. En 

uiteraard de korstjes verwijderen. 

Komkommersandwiches. 

Ei en tuinkerssandwiches. 

Ei en tonijnsandwiches. 

Krabsandwiches. 

Rosbief en mierikswortelsandwiches. 

Ham met mosterdsandwiches. 

Cracker of Melbatoast met zalmmouse. 

Hartige taartjes. 

Deze veelzijdige hartige taartjes zijn een geliefd onderdeel van de afternoon tea. 

Quiche Lorraine. 

Prei-spektaartjes. 

Quiche met kaas/champignons. 

Hartige hapjes. 

Worstenbroodjes. 

Parmezaancrackers. 

Kaasstengels. 



Gistbroodjes en taartjes. 

Dikke pannenkoekjes. 

Engelse muffins. 

Schotse pannenkoekjes. 

Ketellapperkoekjes. 

Theebroodjes. 

Appeltaart. 

Hüttenkäsetaart. 

Custardtaartjes. 

Jamtaartjes. 

Honingtaart. 

Krenten-walnotentaart. 

Zomervruchtentaart. 

Eclairs. 

Koekjes, repen en cake. 

Theekoekjes. 

Schotse zandkoek. 

Smeltkoekjes. 

Haverkoekjes. 

Dubbele jamkoekjes. 

Gemberkoekjes. 

Amandelkoekjes. 

Chocoladevingers. 

Grote vruchtenscones. 

Scones met jam en room. 

Karnemelkscones. 

Kokosmakronen. 

Meringues. 



Haverrepen. 

Citroenrepen. 

Verschillende brownies. 

 


