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Jeg har aldrig smagt en sort te, der var så
fløjlsblød som denne
I Elmegade kan man på nyåbnet te-bar få sig en newyorkerkop af pap fuld af �øjlsblød te og den ultimative
tesoftice på tre slags te med et småkage-teblad på top.

AUTOMATISK OPLÆSNING

Foto: Foto: Mads NissenMads Nissen

CAFEANMELDELSER 20. SEP. 2021 KL. 13.28

HELENE NAVNE
Journalist

 LÆS ARTIKLEN SENERE 1.659 0:35 2/0 Indblikket

 Kundecenter  Plus  Live  Nyhedsbreve  E-avis  Annoncer  Erhverv  Administrér samtykke  Persondata Hej, Tom Nørgaard  1

DANMARK KULTUR DEBAT KLIMA INTERNATIONALT SPORT FORBRUG OG LIV IBYEN PODCAST FOR ABONNENMENU

DANMARK KULTUR DEBAT KLIMA INTERNATIONALT SPORT FORBRUG O Hej, Tom Nørgaard  1MENU

Rediger artikel i CUE

https://politiken.dk/ibyen/anmeldelser/cafeanmeldelser/
https://politiken.dk/person/2508_Helene_Navne
https://fra1-ib.adnxs.com/click?LJ_leXDXFUAsn-V5cNcVQAAAAIDrURhALJ_leXDXFUAsn-V5cNcVQEoJYKwwLU445Y7NQVpUPj76mEhhAAAAACUd2wBKJAAASiQAAAIAAAANB2wSQ0UaAAAAAABVU0QAREtLAKIDtABnsgAAAAABAQQCAAAAAMAAgCGy8AAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21zhMc2wid4YYYEI2OsJMBGMOKaSAEKAAxcT0K16NQQUA6CUZSQTE6NTE5MUC8LEkDste7P14ZQFEAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAiQEAAAAAAAAAAA../cca=OTI5MCNGUkExOjUxOTE=/bn=89096/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.husetsteater.dk%2Fforestillinger%2Fmit-arbejde%2F
http://pol-indblik.dk/#!/artikel/8374024
https://politiken.dk/search/
https://politiken.dk/kundecenter
https://politiken.dk/plus?int_source=header&int_medium=internal&int_campaign=subscribe&int_content=plus
https://politiken.dk/live/?int_source=header&int_medium=internal&int_campaign=subscribe&int_content=live
https://politiken.dk/nyhedsbreve?int_source=header&int_medium=internal&int_campaign=subscribe&int_content=nyhedsbreve
https://politiken.dk/laeseavis/?int_source=header&int_medium=internal&int_campaign=subscribe&int_content=eavis
https://www.politikenannoncer.dk/
https://politiken.dk/erhverv/
https://politiken.dk/4951194
https://politiken.dk/
https://politiken.dk/indland/
https://politiken.dk/kultur/
https://politiken.dk/debat/
https://politiken.dk/klima/
https://politiken.dk/udland/
https://politiken.dk/sport/
https://politiken.dk/forbrugogliv/
https://politiken.dk/ibyen/
https://politiken.dk/podcast/
https://politiken.dk/minside/minefordele/
https://politiken.dk/
https://politiken.dk/indland/
https://politiken.dk/kultur/
https://politiken.dk/debat/
https://politiken.dk/klima/
https://politiken.dk/udland/
https://politiken.dk/sport/
https://politiken.dk/forbrugogliv/
https://cue.politiken.dk/cue-web/#/main?uri=https://cue.politiken.dk/webservice/escenic/content/8374024&mimetype=x-ece/story


9/20/2021 Jeg har aldrig smagt en sort te, der var så fløjlsblød som denne - politiken.dk

https://politiken.dk/ibyen/anmeldelser/cafeanmeldelser/art8374024/Jeg-har-aldrig-smagt-en-sort-te-der-var-så-fløjlsblød-som-denne 2/11

Den bedste kop kakao, jeg nogensinde har fået, var engang i en lille biks i West
Village i New York.

En vidunderlig, kraftig kakao med chili i et undseeligt papkrus. Jeg forsvandt
ud af butikken med den og blev ét med resten af 8th Avenues fodgængere,
som jo stort set alle er udstyret med eller anden form for papkrus i hånden.

Damen hos Vakka i Elmegade har
også boet i New York, og hun elsker
te. Og mens københavnerne
efterhånden er lige så glade som
newyorkerne for at gå rundt med
papkrus i hånden, så kunne det jo
være, at de også ville blive glade for at
gå rundt med en fin te.

Sådan er konceptet bag Elmegades nye tebar udtænkt. Pu Wang Krogh og
Nikolaj Brøndsted vil gøre københavnerne forelskede i grøn, sort og oolongte.
Tre slags økologisk te og mange forskellige måder at anvende dem på.

Hendes kombucha smager li�igt af æble,
syrlighed, en lille smule sødme
Vi kom forbi en eftermiddag, hvor man kunne side udenfor i solen ved et af
Vakkas små borde. Fik smagsprøver på Vakkas kombucha i vinglas, mens vi
valgte vores varme te. Kombuchaen er lavet af de tre teer blandet sammen –
det troede jeg ikke, man måtte, jeg troede, man kun brugte grøn te til
kombuchaens ikke-veganske søster, jun (brygget med honning). Men Pu Wang
Krogh er fra kombuchatraditionens motherland, Kina, og slog fast: Det må
man godt. Hendes kombucha smager lifligt af æble, syrlighed, en lille smule
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sødme, næsten ingen bobler dog, hvilket i mine øjne er lidt en skam, for
kombucha kan jo have de fineste champagnebobler.

Teen laves i en særlig lille termobrygger – en dobbelt glasflaske med tesi i den
ene ende, som også kan købes i butikken for lidt over 200 kroner. Det er
supersmart og bæredygtigt, for man kan sagtens brygge mere end en enkelt
kop på de samme teblade. Når den er trukket færdig, vender man den på
hovedet, og drikken er klar. Fikst. Hun hældte teen fra Yunnans bjerge i Kina i
papkrus, og vi satte os udenfor. Og aldrig har vi smagt en sort te, der var så
fløjlsblød som denne. Uha, de kan brygge efter kunstens regler hos Vakka.

Til teen fik vi en cookie lavet af mandler, havregryn og tranebær, udtænkt af
Jeppe Graa, tidligere Geranium-kok og ven af huset. Sprød som en myslibar
med masser af bid, men sød og delikat som en kage – og glutenfri. Vi smagte
også husets softice, der også er lavet på alle tre teer, med en overbevisende
gelato-konsistens, aromatisk tesmag i næsen (ikke som matcha-is, der ofte
smager af pulver) og det mest diskrete anstrøg af anis, som vi ikke fangede i
den varme te – også denne opskrift stammer fra en celebrity-kokkeven af
huset: David de Silva.
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Vi skulle lige komme os over serveringen i pap, for te forbinder jeg altså stadig
med at finde det gode porcelæn frem til en Mrs. Hyacinth-stund med
strittende lillefinger. Og selv om smagen ikke forsvinder, fordi man holder om
en nævefuld pap, så har jeg ikke boet længe nok i New York til at være helt
ligeglad.

Atmosfære
Vi følte os meget godt taget imod af Pu Wang Krogh, der gav sig god tid til at
vejlede og fortælle i de lyse lokaler, hvor tebryggeren også er udstillet og til
salg. Værd at bemærke er, at teerne også bruges til drinks og cocktails, for
eksempel eksperimenterer de med grøn iste og hvidvin.

Prisen
Kaffemarkedet i København har som bekendt nogle af verdens højeste priser,
og københavnerne betaler gladelig både 40 og 50 kroner for vores elskede
takeawaykaffer her og der på kæder og hos små specialister. Vakka tager
mellem 32 og 44 kroner for en te/te latte to go, hvilket derfor ikke virker
specielt dyrt.
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Tebaren Vakka i Elmegade.

Dommen
Hvis du elsker ægte te, der ikke er Pukka eller Yogi eller har 17 blomst-og-frugt-
smage, bør du slukke din tørst med virkelig fin te, dyrke de spændende andre
drikke med teerne hos Vakka og smage stedets softice. Jeg tror, jeg vil købe te-
bryggeren næste gang, og servere teen hjemme i te-snob-blomstret porcelæn
dog.

GIV ARTIKLEN VIDERE
Som abonnent kan du ubegrænset dele artikler med dine
familie og venner.
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»Du kan få alverdens slags te i
kombinationer, du aldrig har overvejet« 
Entreprenøren Pu Wang Krogh, 45, er oprindelig fra Changsha i det
centrale Kina, men har siden 2003 boet i København med en
afstikker til New York. Hun er dansk gift og kalder Danmark sit
hjem, men de kinesiske traditioner er stadig en stor del af hendes
hverdag, og så har hun netop åbnet tebaren VAKKA. 

https://jyllands-posten.dk/rejser/
https://jyllands-posten.dk/
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Pu Wang Krogh bag baren i VAKKA tebar. Foto: Camilla Egeborg Møller

CAMILLA EGEBORG MØLLER

Hvor kommer du fra?

»Jeg er opvokset i Changsha, som er en landsby på seks millioner indbyggere i Hunan-
provinsen. Ja, jeg sagde landsby, ha ha. Kina er kæmpestort, så Changsha er faktisk
defineret som en mindre by. Da jeg studerede på universitetet, lavede de andre sjov med, at
jeg var hende bondepigen. Som min svigerfar har sagt, så kan hele Danmarks befolkning jo
snildt være i Changsha. Der er virkelig smukt i det centrale Kina, hvor jeg boede, til jeg var
26 år.«

Hvad er dit bedste barndomsminde?

»I Kina er det normalt, at man bor sammen i flere generationer. Min mormor og morfar
boede hos os, og det var bare det bedste at komme hjem fra skole, for der duftede altid af te
fra kanden, min mormor havde brygget og sat klar på bordet. Hun var den bedste til at lave
te, især oolong-te med sæsonens urter – den traditionelle opskrift med masser af
kærlighed. Jeg bliver nostalgisk af at tænke på det, og jeg vil gerne tilbage til Kina i en
længere periode, så mine egne børn får en dybere forståelse for den kinesiske kultur.«

https://jyllands-posten.dk/
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»Da jeg var barn, var teen på alle måder det sociale samlingspunkt i vores familie, som det er og har været i århundreder
overalt i Kina,« fortæller Pu Wang Krogh. Foto: Camilla Egeborg Møller

Hvor finder man den flotteste natur i Kina?

https://jyllands-posten.dk/
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»Det er ret umuligt at vælge, for Kina er et stort land, og provinserne er vidt forskellige.
Men jeg vil alligevel fremhæve nationalparken Zhangjiajie, som ligger en halv times kørsel
fra mine forældre. Landskabet er helt unikt med søjleformede klipper og de grønneste
træer, og der er mange flotte udsigtspunkter undervejs. Det er bare natur i sin reneste
form. Jeg elsker det sted.«

Hvilket sted betyder noget særligt for dig?

»I min studietid læste jeg International Business på Hunan Universitet. Det ligger midt i
bjergene, og jeg elskede at bo på kollegium der. Jeg gik ofte op i bjergene og sad og så ud
over byen, når jeg havde brug for en pause fra studierne. Der var en helt fantastisk udsigt
og ro. Det var faktisk også her, Mao Zedong studerede i sin tid.«

https://jyllands-posten.dk/
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Pu Wang Krogh og partner Nikolaj Brøndsted foran tebaren i Elmegade. Foto: PR

Hvor får man den bedste te?

»Cha Yan Yue Se i Changsha leger med den traditionelle opfattelse af et tehus. Her tager de
den ældgamle kultur og mixer med de nyeste trends fra andre lande. Du kan få alverdens
slags te i kombinationer, du aldrig har overvejet. Jeg kan godt selv lide at arbejde på den
eksperimenterende måde, og vi har f.eks. udviklet en te-softice. Te er for kinesere, hvad
kaffe er for danskere – en essentiel del af vores identitet. Vi drikker te fra morgen til aften,
og den er altid et samlingspunkt.«

Hvilken mad skal man smage?

»Jeg kan ikke vælge en specifik restaurant, for jeg har fået god mad i hele landet.
Provinserne har hver deres speciale: Sichuan og Hunan er gode til krydderier, særligt peber
og chili, og her får man den bedste hot pot. Shanghai er mest kendt for sødme og
dampmetoder med f.eks. dumplings, og i det sydlige Kina er de kendte for alverdens
supper. Så jeg kan stærkt anbefale en rundrejse for at smage lidt af hvert.«

Er det et must at besøge den kinesiske mur?

»Jeg er nok den forkerte at spørge, for jeg har besøgt muren omkring 20 gange. På et
tidspunkt bliver man ikke helt så imponeret længere. Men jeg vil alligevel anbefale at tage
til en af enderne, Jiayu mod vest eller Shanhai i øst, som går helt ud i havet. Her er
markant færre turister end mange andre steder langs muren.«

https://jyllands-posten.dk/
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Pu Wang Krogh har en fortid i bl.a. Go Dream og Fødevareministeriet. Nu importerer hun de bedste økologiske teer fra
Kina. Foto: Camilla Egeborg Møller

Hvad savner du mest ved Kina?
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»Jeg må indrømme, at jeg savner udadvendtheden. Danskere kan godt virke lidt
reserverede, hvor kineserne er et meget åbent folk. Selv om der er mange mennesker, hilser
man og snakker med hinanden. Og så er kineserne faktisk ret spontane. Det kan godt gøre
mine danske venner stressede, når jeg pludselig får en god idé, ha ha. Da jeg boede i Kina,
kunne jeg beslutte mig for at holde fest, gå over og banke på hos mine naboer, og pludselig
var vi 15 mennesker. I Kina laver man ikke rigtig aftaler flere uger frem, hvor danskerne er
meget afhængige af deres kalender.«

VAKKA Tea Bar
Pu Wang Krogh har i samarbejde med Nikolaj Brøndsted, som er et kendt ansigt fra
den københavnske restaurations- og cocktailscene, slået dørene op for tebaren
VAKKA på Nørrebro i København.

VAKKA har som en af ganske få virksomheder i Europa tilladelse til at importere de
bedste økologiske teer fra Kina, og drømmen er at få danskerne til at drikke meget
mere te.

På tebaren i Elmegade kan man foruden diverse te-varianter også købe cold brew,
iste, cocktails to go og diverse te-udstyr. VAKKA har desuden en webshop med
tesalg. Se mere på vakka.dk.
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