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TE I BOGFORM – MED KAGER TIL
Bogen om den trendy drik te giver gode råd om køb, opbevaring og
brygning samt udvalgte opskrifter på sødt tilbehør til det perfekte
afternoon tea party.
Rundt om i de europæiske storbyer er te ved at finde fodfæste som iPodgenerationens foretrukne kvikdrik. I New York kan man besøge technomusikeren Moby’s te- og vegetarrestaurant TEANY. I teens gamle
hovedstad London skyder den ene hypermoderne te-salon op efter den
anden. I Hamborg strømmer hundredvis af sundhedsbevidste unge hver
sommer til teadance med populære dj’s. Og på nettet vrimler det med
trendy te-sites som www.samova.net og teaforte.com.
I København har Maria J. Petersen stor succes med sine to te-saloner
TEA TIME og nu har hun – i samarbejde med te-elskeren og journalisten
Knirke Egede – skrevet inspirationsbogen Tid til the om verdens mest
udbredte drik.
Groft sagt findes der to måder at nyde te på:
Enten som et sundt alternativ til kaffe nydt med ærbødighed over for
de mange forskellige teers fine og vidt forskellige smagsnuancer.
Eller som akkompagnement til søde fristelser såsom scones, tærte
eller profiteroles a la english afternoon tea.
Tid til the kommer omkring begge måder.
Bogens første del fortæller om de klassiske teer og giver massevis af
gode råd om, hvordan man brygger den perfekte kop te, hvor man køber
den bedste te, og hvordan man opbevarer den bedst muligt.
I bogens anden del leverer Maria J. Petersen TEA TIMEs udvalgte
opskrifter på fingersandwich, lemon curd, clotted cream, cupcakes og
andre klassikere fra det traditionsrige engelske te-bord.
Knirke Egede, Maria J. Petersen & Morten Bengtsson (foto): Tid til the.
MM Forlag. Udkommer 11. november 2005. 160 sider, kr. 198,Maria J. Petersens to TEA TIME-saloner ligger i Birkegade 3, 2200
København N og Skydebanegade 3, 1709 København V.
Yderligere oplysninger på www.tea-time.dk.
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