Master Class
Alexander Kay from Malawi with Tea
In het voorjaar van 2017 had ik het voorrecht om, met enkele theesommeliers, de Satemwa Tea
Estate in Malawi te kunnen bezoeken. Het werd een ongelooflijk mooie en rijke ervaring !

Op zondagnamiddag 8 maart organiseert Wouter Verelst een ontmoeting met Alexander Kay,
derde generatie eigenaar van het familiebedrijf dat in 1923 in de Shire Highlands in Malawi werd
opgericht.
Al bijna 100 jaar maken ze er superieure thee die over de hele wereld wordt geëxporteerd.
Naast de klassieke CTC-thee wordt er een uniek assortiment van ambachtelijk gemaakte theeën
geproduceerd, zowel groene, witte, oolong, zwarte als postgefermenteerde thee.

DATUM
Zondag 8 maart 2020 van 15u00 tot 18u00

LOCATIE
DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen
--gelegen vlakbij Antwerpen Centraal Station
parkeergarage voor de deur aan voordelig tarief

PRIJS
37,50€ (inclusief btw)
Vooraf online inschrijven en betalen via deze link
https://teacoffeeonlineshop.satemwa-europe.com/nl/alexander-kay-evenement-08-03-2020.html

Factuur geldt als bevestiging.
Gebruik de kortingscode: EVENT om geen verzendkosten te betalen !

PROGRAMMA
Welkom
(Wouter Verelst)
Een bezoek aan de Satemwa Tea Estate in Malawi
(Robin Boels)
The story of the Satemwa Tea Estate
(Alexander Kay)

Alexander zal het in een 3 uur durende Master Class hebben over de geschiedenis van thee in
Malawi en de geschiedenis van Satemwa. Verder gaat hij dieper in op enkele trends in de
mondiale bulk zwarte en groene CTC markt en geeft hij een schets van het huidige
ondernemersklimaat in Malawi. Alexander gaat dieper in op de concrete effecten van
klimaatverandering voor theeboeren en geeft meer uitleg over de opportuniteiten voor
ambachtelijke theeën, kruiden en het inzetten op kwaliteit, traceerbaarheid en de sociale
projecten achter de thee.
Tasting Satemwa tea
(met z’n allen)
Samen met Alexander zullen we verschillende witte, groene, oolong, zwarte en post
gefermenteerde theeën proeven. Alexander zal bij elke thee uitleg geven over cultivars,
productiemethodes en seizoenen
witte thee
White Peony Thyolo cultivar
White Peony Bvumbwe cultivar
Zomba Pearls
Satemwa Antlers
…
groene thee
Zomba Green steamed
…
oolong thee
Satemwa Southern Hemisphere first flush
…
zwarte thee
Bvumbwe Hand Made Treasure
Yamba smallholder black tea
Thyolo Moto smoked
…
postgefermenteerde thee
Satemwa Dark Tea

