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Rooibos 
Door Arno Ooms 
 

Toen onze secretaris Jan van Dijk ooit een bezoek bracht aan Zuid Afrika werd hij, toen hij 
een trip maakte door het leefgebied van de Kaapse papegaai Poicephalus robustus robustus, 
gewezen op het aanwezige Rooibos. 
 

  
De term rooibos sloeg in dit verband op de kleur van het bos in het ochtendgloren. Het hele 
gebied had een rode gloed. Dit is ook het gebied waar men de jaarlijkse Kaapse tellingen 
houdt. Bedenk wel dat de bomen op de foto geen lage struiken zijn maar bomen van hier en 
daar wel tientallen meters hoog.  
 
Nu kennen wij allemaal wel Rooibos van de thee en dat komt van oorsprong inderdaad uit 
het bewuste gebied. Het heeft echter niets met het bos zelf te maken. Er komen geen 
bomen aan te pas, wel lage struiken. 
 
Taxonomische indeling 
Rijk:   Plantae (Planten) 
Stam:   Embryophyta (Landplanten) 
Klasse:  Spermatopsida(Zaadplanten) 
Clade:   Bedektzadigen 
Clade:   'nieuwe' Tweezaadlobbigen 
Clade:   Fabiden 
Orde:   Fabales 
Familie:  Leguminosae 
(Vlinderbloemenfamilie) 
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Onderfamilie:  Papilionoideae 
Geslacht:  Aspalathus 
Soort:   Aspalathus linearis 
 

Rooibos is een Zuid-
Afrikaanse plant met felle 
groene, naaldachtige 
bladeren, die van nature 
voorkomt in de omgeving 
van de Cederberg (bij de 
Westkaap van Zuid-
Afrika). De soort wordt 
gekweekt voor de 
vervaardiging van een op 
thee lijkende drank. Sinds 
circa 1930 wordt de plant 
voor dit doel gekweekt. 
De plant is echter geen familie van de normale theeplant (Camellia sinensis). 

Het bergvolk van de Khoistam die in dat gebied leven, waren de eersten die een manier 
ontwikkelden om thee te maken van rooibos, een gebruik dat terugloopt tot 3000 jaar 
geleden. Deze thee werd ook gewaardeerd door de Engelse kolonisten in de 19e en 20e 
eeuw.  

Een rooibosstruik sterft na 7 jaar af. De beste kwaliteit Rooibos geeft een struik die tussen 3 
en 5 jaar oud is. Rooibos die jonger is dan 3 jaar geeft een bittere smaak, terwijl een thee die 
ouder is dan 5 jaar een hele flauwe smaak geeft. Rooibosproducenten mengen daarom 
oogst van verschillende jaren met elkaar om zo een constante kwaliteit te leveren. 

Hoewel het proces om de theebladeren te verwerken steeds meer geautomatiseerd is in de 
afgelopen jaren, blijven de stappen hetzelfde: de bladeren (en soms de twijgjes) worden 
geplukt, fijngestampt, geoxideerd (“gefermenteerd”) en dan gedroogd door de zon. Het is de 
fijnstampstap, waarbij de bladeren worden gestampt of geplet, die ervoor zorgt dat het 
materiaal zijn kenmerkende rode kleur tijdens de oxidatiestap krijgt (gelijk aan de normale 
theeoxidatie). De thee, populair vanwege zijn diepe aroma en volle smaak is de meest 
populaire drank in Zuid-Afrika. Het wordt koud en warm gedronken, zonder of met suiker en 
melk.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papilionoideae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspalathus&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
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In tegenstelling tot de echte thee bevat rooibos geen cafeïne en bijna geen tannine, die in 
gewone thee verantwoordelijk is voor de iets bittere smaak ervan. Hoewel er geen 
gezondheidsclaims van rooibos wetenschappelijk zijn bewezen, is er veel onderzoek gedaan 
naar de mogelijke gezondheidsvoordelen van rooibosthee. Er zitten wel antioxidanten in. De 
actieve anti-oxidanten die gevonden zijn in rooibos zijn quercetine, luteoline, isoquercetrine 
and rutine. Het bevat zelfs 50 keer meer anti-oxidanten dan groene thee. Anti-oxidanten zijn 
stoffen die ‘vrije radicalen’ neutraliseren en het lichaam helpen om de oxidanten of “vrije 
radicalen” tegen te gaan. Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die ontstaan tijdens het 
verouderingsproces, maar ook stoffen in bijvoorbeeld alcohol, medicijnen en 
milieuverontreiniging. Vitamine C is onder andere een immuun-ondersteuner en daardoor 
een anti-oxidant, maar ook Koper, Magnesium, Mangaan, IJzer, Zink en Calcium, De drank 
werkt licht ontspannend. Rooibos zou geschikt kunnen zijn als drank voor het slapen gaan. 
Ook zou de drank helpen tegen verschillende kwalen, zoals hooikoorts, astma, allergieën, 
maagklachten, acne en eczeem. In Zuid-Afrika wordt koude rooibosthee aan baby's gegeven 

die last hebben van darmkrampjes. U zult 
merken dat u vrijer kunt ademen door de 
neus als pollen in de lucht zijn als u 
Rooibosthee drinkt. Bovendien verzacht het 
branderige ogen, het verbetert de conditie 
van het tandvlees en helpt bij droge en 
gevoelige huid. Deze thee bevat namelijk 
aspalathine en quercetine dat een remmende 
werking heeft op het vrijkomen van 
histamine. Daarnaast is Rooibos van nature 
bloedzuiverend. Het is goed voor de maag en 
darmen en het bevordert de nachtrust. 

Hoe wordt de thee bereid? 
Er zitten enkele stoffen in die de rooibos een wat branderige smaak geven Het verdient de 
aanbeveling het zakje eerst even in een beetje heet water onder te dompelen en dit eerste 
water weg te gooien en daarna de rooibos geruime tijd (iets langer dan thee) te laten 
trekken. Voor de beste kwaliteit is het echter beter om een pannetje koud water op het vuur 
te zetten of uw waterkoker met koud water te vullen. Voeg daarin direct 2 à 3 theezakjes toe 
om mee te laten koken. Hierdoor komen de verbindingen tussen de moleculen tot stand, 
waardoor de thee een gezondere werking heeft. Zodra het kookt is het klaar, maar u kunt de 
thee ook nog even extra laten trekken. Let op: Gooi uw koude thee niet weg, maar warm het 
gewoon weer even op (niet in de magnetron omdat de stralen de enzymen doden). Omdat 
er geen cafeïne in zit, blijft de thee gewoon lekker smaken en behoudt het de kwaliteit.. 

Koken met Rooibos 
Kruiden worden gebruikt om de smaak van eten te verrijken. Rooibos is een kruid en daarom 
geschikt om verwerkt te worden in uw eten. In elke maaltijd waar u een soep, saus of jus bij 
maakt, kunt u Rooibosthee verwerken; vervang eenvoudig de aanbevolen hoeveelheid water 
door Rooibosthee. Veel gerechten zullen hierdoor nog lekkerder smaken. Door het zachte 
karakter, zult u merken dat de smaak van Rooibos het eten nooit zal overheersen. Op deze 
manier heeft u een gezonde en lekkere maaltijd! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
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Ook kunt u de thee verwerken in de flesvoeding van de baby, inplaats van gekookt water. U 
kunt de klaargemaakte flesvoeding 24 uur in de koelkast bewaren, maar denkt u er dan wel 
aan dat u de flesvoeding niet in de magnetron verwarmt. 
 
Een combinatie van Rooibosthee en verse vruchtensappen, is een ideale, gezonde drank. 

Tijdens de apartheid werd rooibos onder de naam Massai-thee geëxporteerd om 
economische sancties tegen Zuid-Afrika te omzeilen. De naam rooibos is Afrikaans en 
afgeleid van het Nederlandse 'rood bos'. 

Voortaan denkt u bij het drinken van een kopje rooibosthee vast aan de Kaape papegaaien. 
 
Bronnen;   
Wikipedia, de vrije encyclopedie 
Rooibos BV 
www.food-info.net 
www.itmonline.org 
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