


 
 

Maak de klopper nat. Wanneer je je klopper voor het eerst gebruikt, vul je je matcha-kom (chawan) 

met warm water en laat je deze enkele seconden erin zitten. Dit geeft je klopper de mogelijkheid om 

zich (zoals het hoort) in het midden en de buitenste krullen te ontvouwen. Zie de afbeelding  

hieronder. Bij de klopper aan de rechterzijde is de knoop open omdat deze, één of twee keer is 

gebruikt. De klopper aan de linkerzijde is ongebruikt en nog in zijn oorspronkelijke vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik de klopper rustig. Wanneer je je klopper daadwerkelijk gaat gebruiken om je matcha op te 

kloppen, weet dan vooraf goed hoe je dit moet doen. Hoewel we allemaal dat geweldige 

schuimlaagje willen krijgen en klonten in onze matcha willen vermijden, is te ruw en krachtig  

drukken niet goed voor je klopper. Hiermee beschadig je de breekbare bamboeharen.  

Probeer tijdens het kloppen rustig en zonder druk door je matchathee te bewegen. Wees, vooral in 

het begin, niet te streng voor jezelf om het ideale schuimlaagje te krijgen.  

 

De klopper schoonmaken. Zonder je bamboe matcha klopper schoon te maken kan er schimmel 

ontwikkelen, wat natuurlijk erg zonde is. Het mooie is dat het schoonmaken van je klopper zo 

gedaan is. Spoel de klopper na gebruik onder de kraan af met lauw/warm water en schud het  

overtollige water voorzichtig van de klopper af. 

 

De klopper drogen. Het is van belang om de klopper na gebruik en reiniging zo goed mogelijk te 

drogen. Nadat je het overtollige water voorzichtig van je klopper hebt afgeschud, hoef je hem alleen 

maar in de lucht te laten drogen. Zet de klopper op zijn ronde voet te drogen (met de haren 

omhoog) of plaats de klopper op een klopper-houder. Zo makkelijk is het. Stop de bamboe klopper 

nooit terug in de verpakking! Mocht je het je afvragen, helaas is de klopper niet 

vaatwasserbestendig.  

 

Tip! Gebruik een klopper-houder en verleng de levensduur aanzienlijk! 

Een klopper-houder beschermt tegen beschadigingen en helpt de klopper zijn vorm te behouden.  


