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Smaakmaker!Smaakmaker!

Met maar liefst 25 soorten koffie en 140 
soorten thee is het authentieke koffie- en 
theewinkeltje ’t Konkeltje al vele jaren 
een begrip in de binnenstad van Zwolle. 
De winkel biedt de beste koffie en thee, 
originele cadeaus, nostalgische sfeer en 
een eigen schenkerij. In 1979 richtte de 
familie Algra - van Koffiebranderij Algra 
- de winkel op. Begin jaren ’90 werd de 
winkel zelfstandig. Het gehele koffie-
assortiment van ’t Konkeltje bestond 

en bestaat, ook na de verzelfstandiging 
van de winkel, uit de koffiebonen van 
Algra. Inmiddels heet Koffiebranderij 
Algra ‘Mocca d’Or’ én is de branderij weer 
eigenaar van ’t Konkeltje! De winkel blijft 
koffie- en theeliefhebbers verwelkomen, 
maar gaat ook ruimte gaan bieden aan 
activiteiten en workshops omtrent koffie- 
en theebeleving.

www.konkeltje.nl - www.moccador.nl

Zoetmaker Natrena heeft een nieuw 
alter natief voor suiker. Natrena Stevia 
0% suiker. Deze suikervervanger 
wordt gemaakt van een extract uit de 
steviaplant (genaamd steviolglycoside) 
en erythritol. Beide zijn van natuurlijke 
oorsprong. De steviaplant is ook wel 
bekend als honingkruid of suikerplant. 
Haar blaadjes zijn twee- tot driehonderd 
keer zo zoet als suiker en boven dien 
calorie vrij. Door een kristallisatie proces 
ontstaat een eindproduct dat lijkt op 
kristalsuiker. De ‘suiker’ is ver krijgbaar in 
klontjes en poeder. 

Verkrijgbaar in de supermarkt 
vanaf ! 4,99 www.natrena.nl

In Engeland is het al een hit. 
Bubblefroot. Ontwikkeld door de 
Engelse Amanda Hamilton, oprichter 
van Drink Me Chai. Ze raakte in Azië 
geïnspireerd door de Bubble Tea rage. 
Bubblefroot is melk met natuurlijke 
smaaksensaties in poedervorm. 
Hiervan wordt een milkshake gemaakt, 
waarna er extra smaakbolletjes 
worden toegevoegd. Het drankje én de 
smaakbolletjes drink je vervolgens door 
een extra dik rietje. Bubblefroot wordt 
gelanceerd in de smaken Strawberry 

Shortcake en Mango & Passionfruit.
Bubblefroot is een ideaal drankje voor 
elke horecagelegenheid. Het enige wat 
je nodig hebt is een blender, melk (of 
soja) en ijsblokjes! Omdat de bolletjes 
en poeders geen melkbestanddelen 
bevatten, is Bubblefroot (met sojamelk) 
ook geschikt voor vegetariërs, vega-
nisten en mensen met een melk- of 
glutenallergie. 

Een speciale starterskit voor de horeca 
is het te koop via www.foodkitchen.nl
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! eemomente"
Gedachten filteren over ondernemen, 
creativiteit, communicatie of iets anders 
interessants. Dat is wat Marie Louise van 
Dorp dit jaar doet. Elke week drinkt ze 
koffie met iemand die haar nieuwsgierig 
maakt. “Ik geloof erin dat iedereen een 
verhaal heeft en dat we veel van elkaar 
kunnen leren als we deze verhalen delen. 
Ik link online met ondernemende mensen 
en nodig hen uit voor een kop koffie om 
samen gedachten te filteren. Vervolgens 
zet ik al het opvallende, leuke en leerzame 
uit het gesprek online om anderen te 
verwonderen.” Marie Louise werkt als 
freelance pr-adviseur, tekstschrijver, 
creatief denker & doener en docent 
communicatie en nieuwe media. Ze 
sprak onder andere al met een kapster, 
een barista en een advocaat annex 
vrachtwagenchauffeur. Aan het einde 
van elk gesprek zet de gesprekpartner 
een boodschap op een koffiefilter, zoals 
‘Nieuwsgierigen hebben de halve wereld. 
De andere helft heb je niet nodig.’ 

Je vindt alle filters op www.dekoffiefilter.nl 
en elke donderdag verschijnt een vers 
exem plaar.

INSPIRERENDE KOFFIE
Chocolade, 32 soorten thee en allerlei 
aanverwante artikelen. Dat biedt de nieuwe 
webshop Tea Moments. Voor Tea Moments is 
thee niet zomaar thee. Thee is volgens oprichters 
Teske en Renske een beleving. “Een moment van 
ontspanning, een verwenmoment voor jezelf 
of met elkaar. Thee is zoveel meer dan een 
warme drank!” Op de website vind je ook mooie 
cadeaupakketten en Firefly, een natuurlijke 
drank op basis van fruit en thee.

www.teamoments.nl

Wat iedere koffieprofessional zou moeten 
weten over koffie, kun je nu online leren! 
Koffiejuf Moniek Smit ontwikkelde ‘Het 
Nieuwe Koffiezetten’. Een online cursus met 
essentiële informatie voor professionals 
die willen blijven groeien op hun vakgebied. 
Geschikt voor zowel ervaren als startende 
professionals op de koffiemarkt, maar ook 
voor mensen die professioneel willen leren 
koffiezetten. Moniek: “Het zorgt ervoor dat je 
je enorm snel kan ontwikkelen als barista. Je 
krijgt praktische tips en tools om je nieuwe 
kennis direct te gebruiken.” Er is ook een 
gratis e-mailcursus ‘Barista worden’. 

coffeeconsulting.nl

Digital# ko$  ecursu%

KTC magazine geeft twee 
cursussen ‘Het Nieuwe Koffiezetten’ 
t.w.v. ! 197,- weg. Winnen? Mail naar
onlinecursus@koffietcacao.nl
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