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Algemene informatie 
De Savannestruik groeit tijdens de regenperiode, van juni tot oktober en bloeit 
Bloemen zijn kleine gele bolletjes, geheel gevuld met zaadjes.
Vermeerderd zich door middel van zaden en wortelstokken.
Eind oktober, na de bloeitijd, wordt de plant geoogst. Daarbij wordt de hele stengel afgesneden en 
daarna gedroogd. Vervolgens worden de bladeren van de stelen geritst. De vrouwen verkopen de 
bladeren op de lokale markten. 
 
Afrikaanse healing herb 
In Mali worden de bladeren vanwege de koortsverlagende eigenschappen als één van de 
bestanddelen gebruikt in een antimalaria mid
we ook in ons assortiment aanbieden.

In heel Afrika wordt de plant voor medicinale doeleinden gebruikt. De lokale bevolking noemt het een 
“Healer Herb” ofwel het kruid van de medicijnman. Daar worden a
eigenschappen toegekend: ontstekingsremmend, vochtafdrijvend, weerstandsverhogend, 
koortswerend, beschermend voor overgevoelig tandvlees, tegen aften, tegen tandplaque (mits u de 
thee zonder suiker drinkt). 
De thee stimuleert de spijsvertering en bevat geen calorieën, dus uitstekend te gebruiken bij 
gewichtsvermindering. 
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De Savannestruik groeit tijdens de regenperiode, van juni tot oktober en bloeit 
Bloemen zijn kleine gele bolletjes, geheel gevuld met zaadjes. 
Vermeerderd zich door middel van zaden en wortelstokken. 
Eind oktober, na de bloeitijd, wordt de plant geoogst. Daarbij wordt de hele stengel afgesneden en 

olgens worden de bladeren van de stelen geritst. De vrouwen verkopen de 

In Mali worden de bladeren vanwege de koortsverlagende eigenschappen als één van de 
bestanddelen gebruikt in een antimalaria middel (Malarial), samen met Kinkéliba, een theesoort die 
we ook in ons assortiment aanbieden. 

In heel Afrika wordt de plant voor medicinale doeleinden gebruikt. De lokale bevolking noemt het een 
“Healer Herb” ofwel het kruid van de medicijnman. Daar worden aan de plant de volgende 
eigenschappen toegekend: ontstekingsremmend, vochtafdrijvend, weerstandsverhogend, 
koortswerend, beschermend voor overgevoelig tandvlees, tegen aften, tegen tandplaque (mits u de 

jsvertering en bevat geen calorieën, dus uitstekend te gebruiken bij 
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De Savannestruik groeit tijdens de regenperiode, van juni tot oktober en bloeit eind september. 

Eind oktober, na de bloeitijd, wordt de plant geoogst. Daarbij wordt de hele stengel afgesneden en 
olgens worden de bladeren van de stelen geritst. De vrouwen verkopen de 

In Mali worden de bladeren vanwege de koortsverlagende eigenschappen als één van de 
del (Malarial), samen met Kinkéliba, een theesoort die 

In heel Afrika wordt de plant voor medicinale doeleinden gebruikt. De lokale bevolking noemt het een 
an de plant de volgende 

eigenschappen toegekend: ontstekingsremmend, vochtafdrijvend, weerstandsverhogend, 
koortswerend, beschermend voor overgevoelig tandvlees, tegen aften, tegen tandplaque (mits u de 

jsvertering en bevat geen calorieën, dus uitstekend te gebruiken bij 
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Toepassingen 

Culinair 
Door haar heerlijke en uitgesproken smaak, is het kruid ideaal voor culinaire toepassingen. De thee 
kan onbeperkt gebruikt worden, zowel warm, lauw als koud. De thee is uitermate

Verzorging 
De Lippia Multiflora wordt reeds in crèmes verwerkt, zoals een anti
Ook wordt het kruid gebruikt voor baden en lichaamspakkingen.
Een stoombad van dit kruid maakt vastzittend slijm los en verfrist meteen de hu
een helend effect heeft bij verkoudheid en andere mond, keel en neusklachten.
  
In de huishouding 
Het branden van de gedroogde bloemtoppen wordt in Afrika toegepast om muggen te verjagen.

Geneeskunde in Afrika 
Zowel de bladeren als de bast en wortels worden voor vele medicinale toepassingen gebruikt. De 
bladeren worden in Afrika gebruikt vanwege haar vermeende bloeddrukverlagende en antibiotische 
eigenschappen, het in balans brengen van de maag
toegepast bij urineweginfecties. In West
van malaria en darmwormen, als hulpmiddel bij afvallen, en ter ondersteuning van het lichaam bij het 
ontslakken. 

Savanne ijsthee 
Zet een pot thee met de losse theebladeren. Laat de thee extra lang trekken, omdat er dan bij 
afkoeling meer smaaksensatie is. Men kan ook de bladeren in een pan op het vuur meekoken met het 
water, dan ontstaat er een sterkere thee. Na 5 tot 10 minuten koken, kun je de blader
Schep er honing of suiker bij naar smaak, 4 eetlepels zal volstaan. Laat minstens een uur trekken en 
afkoelen. 
Je kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten die gevuld zijn met ijsblokjes: de thee 
koelt zo snel af. Voor later gebruik kan de thee bewaard worden in de koelkast. De houdbaarheid is 
dan ongeveer een week. 

Serveertip: ijsblokjes en een schijfje citroen.
Variatie: versgeperste sinaasappel
Sangria-ijsthee: snij citrusfruit in plak
  
Savanne thee 
De bladeren worden in een kan met gekookt water 10 minuten getrokken.
De Savanne thee heeft als voordeel dat de bladeren redelijk groot zijn, waardoor je ze zelfs los in het 
water kan laten trekken en ze erna makkelijk met een lepeltje kan verwijderen.
  
Stoombad 
Een stoombad is goed om de neusholtes en verstopte neus te openen en vastzittend slijm op te lossen. 
Terzijde dat zal het de huid reinigen, wat helpt tegen puistjes en andere
Benodigdheden : 
 - een grote kom 
 - een handdoek 
 - 1 tot 1,5 liter water 
 - 2 eetlepels Savannethee bladeren
Breng het water aan de kook. Schep de kruiden in de kom en giet er het kokende water overheen. Ga 
met je hoofd boven de kom zitten en leg een handdoek over je heen, zodat er zo min mogelijk stoom 
kan ontsnappen. Probeer zoveel mogelijk door je neus adem te halen. Houdt dit circa 10 minuten vol. 
Daarna je gezicht afdrogen. 
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Door haar heerlijke en uitgesproken smaak, is het kruid ideaal voor culinaire toepassingen. De thee 
kan onbeperkt gebruikt worden, zowel warm, lauw als koud. De thee is uitermate

De Lippia Multiflora wordt reeds in crèmes verwerkt, zoals een anti-rimpelcrème.
Ook wordt het kruid gebruikt voor baden en lichaamspakkingen. 
Een stoombad van dit kruid maakt vastzittend slijm los en verfrist meteen de hu
een helend effect heeft bij verkoudheid en andere mond, keel en neusklachten.

Het branden van de gedroogde bloemtoppen wordt in Afrika toegepast om muggen te verjagen.

de bast en wortels worden voor vele medicinale toepassingen gebruikt. De 
bladeren worden in Afrika gebruikt vanwege haar vermeende bloeddrukverlagende en antibiotische 
eigenschappen, het in balans brengen van de maag-, darm- en lever spijsverteringsfuncti

In West-Afrika wordt kinkéliba tevens gebruikt voor de behandeling 
van malaria en darmwormen, als hulpmiddel bij afvallen, en ter ondersteuning van het lichaam bij het 

de losse theebladeren. Laat de thee extra lang trekken, omdat er dan bij 
afkoeling meer smaaksensatie is. Men kan ook de bladeren in een pan op het vuur meekoken met het 
water, dan ontstaat er een sterkere thee. Na 5 tot 10 minuten koken, kun je de blader
Schep er honing of suiker bij naar smaak, 4 eetlepels zal volstaan. Laat minstens een uur trekken en 

Je kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten die gevuld zijn met ijsblokjes: de thee 
gebruik kan de thee bewaard worden in de koelkast. De houdbaarheid is 

: ijsblokjes en een schijfje citroen. 
: versgeperste sinaasappel-, citroen- en/of limoensap toevoegen. 

: snij citrusfruit in plakjes en voeg deze samen met wat ijsblokjes toe aan de thee.

De bladeren worden in een kan met gekookt water 10 minuten getrokken. 
De Savanne thee heeft als voordeel dat de bladeren redelijk groot zijn, waardoor je ze zelfs los in het 

n laten trekken en ze erna makkelijk met een lepeltje kan verwijderen.

Een stoombad is goed om de neusholtes en verstopte neus te openen en vastzittend slijm op te lossen. 
Terzijde dat zal het de huid reinigen, wat helpt tegen puistjes en andere onzuiverheden.

2 eetlepels Savannethee bladeren 
Breng het water aan de kook. Schep de kruiden in de kom en giet er het kokende water overheen. Ga 

en leg een handdoek over je heen, zodat er zo min mogelijk stoom 
kan ontsnappen. Probeer zoveel mogelijk door je neus adem te halen. Houdt dit circa 10 minuten vol. 
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Door haar heerlijke en uitgesproken smaak, is het kruid ideaal voor culinaire toepassingen. De thee 
kan onbeperkt gebruikt worden, zowel warm, lauw als koud. De thee is uitermate geschikt als ijsthee. 

rimpelcrème. 

Een stoombad van dit kruid maakt vastzittend slijm los en verfrist meteen de huid. Er zit thymol in wat 
een helend effect heeft bij verkoudheid en andere mond, keel en neusklachten. 

Het branden van de gedroogde bloemtoppen wordt in Afrika toegepast om muggen te verjagen. 

de bast en wortels worden voor vele medicinale toepassingen gebruikt. De 
bladeren worden in Afrika gebruikt vanwege haar vermeende bloeddrukverlagende en antibiotische 

en lever spijsverteringsfuncties, en 
Afrika wordt kinkéliba tevens gebruikt voor de behandeling 

van malaria en darmwormen, als hulpmiddel bij afvallen, en ter ondersteuning van het lichaam bij het 

de losse theebladeren. Laat de thee extra lang trekken, omdat er dan bij 
afkoeling meer smaaksensatie is. Men kan ook de bladeren in een pan op het vuur meekoken met het 
water, dan ontstaat er een sterkere thee. Na 5 tot 10 minuten koken, kun je de bladeren verwijderen. 
Schep er honing of suiker bij naar smaak, 4 eetlepels zal volstaan. Laat minstens een uur trekken en 

Je kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten die gevuld zijn met ijsblokjes: de thee 
gebruik kan de thee bewaard worden in de koelkast. De houdbaarheid is 

jes en voeg deze samen met wat ijsblokjes toe aan de thee. 

De Savanne thee heeft als voordeel dat de bladeren redelijk groot zijn, waardoor je ze zelfs los in het 
n laten trekken en ze erna makkelijk met een lepeltje kan verwijderen. 

Een stoombad is goed om de neusholtes en verstopte neus te openen en vastzittend slijm op te lossen. 
onzuiverheden. 

Breng het water aan de kook. Schep de kruiden in de kom en giet er het kokende water overheen. Ga 
en leg een handdoek over je heen, zodat er zo min mogelijk stoom 

kan ontsnappen. Probeer zoveel mogelijk door je neus adem te halen. Houdt dit circa 10 minuten vol. 
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Landen waar Savanne thee gedronken wordt
 
Land Naam van de thee
Angola Ndembi, Olo ndembi

Benin Aglala, Aklala, Kanhoun, Nyèya, Yènya
Burkina Faso Angankouin, Fon, Katien manéré, Kouatri, Sourou nougban
Centraal Afrikaanse Republiek Bagera, Futuro, Ngireyi, Vava

Congo Dutmutzuri, Ngadi
Congo Brazzaville Bulukutu
Ethiopië Kesse, Kessie, Koseret
Gabon Afi, Afi

z'orové, Gibuma, Muvèrèvèsè, Muvèvèsè, Ndjatsi
mbani, Nunduwènè y'orové

Gambia Bahe, Bane, Bush tea, 
Sislinyamo, Thé de Gambie

Ghana Afu
Ivoorkust Akankoino,Amaniena maniéna, Amaninié, Katchenou magnenin, 

Nounoum, Sonougba, Souba, Sougban, Soumgban, Soumgban
Thé de Savane

Mali Ganéla, Nganniba
Nigeria Bulukutu eferin, Efinrin gogoro, Fefe
Senegal Bahe, Bane, Busâg, Duté, Ganéla, 

de Gambie

Sierra Leone A-kimbo, Gambey tea busch, Thé de Gambie
Togo Aganra, Ahamé, Avudati, Hamé, Kidinkon, Thé de Gambie
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gedronken wordt : 

Naam van de thee 
Ndembi, Olo ndembi 

Aglala, Aklala, Kanhoun, Nyèya, Yènya 
Angankouin, Fon, Katien manéré, Kouatri, Sourou nougban
Bagera, Futuro, Ngireyi, Vava 

Dutmutzuri, Ngadi 
Bulukutu 
Kesse, Kessie, Koseret 
Afi, Afi-ngüe, Bogolo, Dikadumba-di-kumu, Éwuma, Éwuma 
z'orové, Gibuma, Muvèrèvèsè, Muvèvèsè, Ndjatsi
mbani, Nunduwènè y'orové 
Bahe, Bane, Bush tea, Gambia tea, Mbalat, Mborbor, Sislin yamo, 
Sislinyamo, Thé de Gambie 
Afu-loti, Na suru, Saanunum 
Akankoino,Amaniena maniéna, Amaninié, Katchenou magnenin, 
Nounoum, Sonougba, Souba, Sougban, Soumgban, Soumgban
Thé de Savane 
Ganéla, Nganniba 
Bulukutu eferin, Efinrin gogoro, Fefe 
Bahe, Bane, Busâg, Duté, Ganéla, Mbalat, Mborbor, Nbor
de Gambie 

kimbo, Gambey tea busch, Thé de Gambie
Aganra, Ahamé, Avudati, Hamé, Kidinkon, Thé de Gambie
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Angankouin, Fon, Katien manéré, Kouatri, Sourou nougban 

kumu, Éwuma, Éwuma 
z'orové, Gibuma, Muvèrèvèsè, Muvèvèsè, Ndjatsi-kumu, Ndjindji-

Mbalat, Mborbor, Sislin yamo, 

Akankoino,Amaniena maniéna, Amaninié, Katchenou magnenin, 
Nounoum, Sonougba, Souba, Sougban, Soumgban, Soumgban-fi, 

Mbalat, Mborbor, Nbor-nbor, Thé 

kimbo, Gambey tea busch, Thé de Gambie 
Aganra, Ahamé, Avudati, Hamé, Kidinkon, Thé de Gambie 
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Kaart van landen waar Savanne t
  

Angola 
Benin 

Burkina Faso 

Niger 

Centraal 
Afrikaanse 
Republiek 

Congo 

Congo Brazzaville 

Ethiopië 

Gabon 

The Gambia 

Ghana 

Ivoorkust 

Mali 

Nigeria 

Senegal 

Sierra Leone 

Senegal 

Sierra Leone 

Togo 
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Savanne thee gedronken wordt : 
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De mythe van Chi-Wara 
 
De Chi-Wara is een mythisch dier met
voorstelt. De horens zijn die van een antiloop dat, net 
boeren dat ook doen. Het symboliseert de oorsprong van de landbouw en de vereniging van de man en 
vrouw in een relatie. 

In West-Afrika is de Chi-Wara al eeuwen een begrip voor 
landbouwers en vereren ze hem in e
van landbouwproducten. Tijdens deze oogsttijd (regentijd) werden 
op klaarlichte dag ceremonies gehouden ter ere van de Chi
Op theatrale wijze dansten mannen gehuld in Chi
gemaakt van plantenvezels langs de velden. Deze tunica werden 
zwart geverfd wat de materialisatie van de regen, bemesting en 
warmte van de zon op de aarde voorstelde. Op hun hoofd w
houten beeld van de Chi-Wara gebonden om daarmee het 
mythische dier na te bootsen. De ene persoon h
Chi-Wara-masker (de aarde) en de andere een mannelijk masker 
(de zon). 

De legende van Chi-Wara 
De ouders van Chi-Wara waren de godin
(moeder van de hemel) en de cobra
Zij stuurden haar naar de Aarde om de
om de oogst van hun gewassen te verhogen.
Chi-Wara's leer zorgvuldig volgden werden rijk
gelukkig, maar zij vergaten om haar
de bijdrage van deze welvaart. Om deze 
ondankbaarheid werd Chi-Wara erg boos en
haar ondergronds in om af te wachten
zich inkeerden om haar te bedanken voor
gaf om de bevolking zo welvarend te maken.
Op een dag liep de dochter van een arme boer over het 
land. Verdriet omarmde haar omdat haar ouders 
geld hadden voor een huwelijk. De marabout van haar 
dorp vertelde haar dat ze met drie bollen graan en een 
griot het veld in moest gaan om de Chi
Toen ze met haar laatste moed het graan in de grond 
begroef en de griot de koramuziek li
het veld, kwam vanuit de dorre grond de Chi
boven en gaf haar als dank een struik van de hibiscus.
 
`Ween je gemoed en verzorg mijn planten tot een gloed
 
Met deze woorden vertrok hij in de Aarde. Het meisje 
rook aan de bloemen en zuchtte met versterkte kracht 
verademend uit terwijl ze over de vlakte keek. Iedere 
dag vanaf dat moment ploegde ze de aarde rondom de 
struik en het gaf haar bloemen zoveel het nodig had. Ze 
stekte de plant en na twee maanden overgoot de zon haar bloe
Haar handel floreerde en weldra kon ze van het geld haar eigen bruidschat betalen. Samen met haar 
moeder brouwde ze een bier dat met de 
huwelijksdag daarvan genieten. 
Als dank voor deze gift van Chi-Wara bespeelde ze haar leven lang de kora in het veld bij de planten.
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met een krommend lichaam en korte poten 
voorstelt. De horens zijn die van een antiloop dat, net als het aardvarken, in de aarde graaft 

. Het symboliseert de oorsprong van de landbouw en de vereniging van de man en 

Wara al eeuwen een begrip voor 
landbouwers en vereren ze hem in een voorstelling tijdens de oogst 

. Tijdens deze oogsttijd (regentijd) werden 
ies gehouden ter ere van de Chi-Wara. 

ze dansten mannen gehuld in Chi-Wara-kleding 
e velden. Deze tunica werden 

zwart geverfd wat de materialisatie van de regen, bemesting en 
warmte van de zon op de aarde voorstelde. Op hun hoofd werd een 

Wara gebonden om daarmee het 
mythische dier na te bootsen. De ene persoon had een vrouwelijke 

masker (de aarde) en de andere een mannelijk masker 

de godin Mousso Koroni 
en de cobra-geest (de vader). 

om de mensen te leren 
te verhogen. Zij die 

volgden werden rijk en 
haar te bedanken voor 
Om deze 

Wara erg boos en zij groef 
af te wachten totdat de mensen 

haar te bedanken voor alles wat zij 
welvarend te maken. 

Op een dag liep de dochter van een arme boer over het 
land. Verdriet omarmde haar omdat haar ouders geen 
geld hadden voor een huwelijk. De marabout van haar 
dorp vertelde haar dat ze met drie bollen graan en een 

et veld in moest gaan om de Chi-Wara te vereren. 
met haar laatste moed het graan in de grond 

begroef en de griot de koramuziek liet weergalmen over 
am vanuit de dorre grond de Chi-Wara naar 

boven en gaf haar als dank een struik van de hibiscus. 

Ween je gemoed en verzorg mijn planten tot een gloed` 

Met deze woorden vertrok hij in de Aarde. Het meisje 
n en zuchtte met versterkte kracht 

verademend uit terwijl ze over de vlakte keek. Iedere 
dag vanaf dat moment ploegde ze de aarde rondom de 
struik en het gaf haar bloemen zoveel het nodig had. Ze 
stekte de plant en na twee maanden overgoot de zon haar bloemen met een rode gloed.
Haar handel floreerde en weldra kon ze van het geld haar eigen bruidschat betalen. Samen met haar 
moeder brouwde ze een bier dat met de hibiscusbloem bereid werd en iedereen kon op haar 

Wara bespeelde ze haar leven lang de kora in het veld bij de planten.
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 die het aardvarken 
in de aarde graaft zoals 

. Het symboliseert de oorsprong van de landbouw en de vereniging van de man en 

men met een rode gloed. 
Haar handel floreerde en weldra kon ze van het geld haar eigen bruidschat betalen. Samen met haar 

bereid werd en iedereen kon op haar 

Wara bespeelde ze haar leven lang de kora in het veld bij de planten. 

_______________________________ 
soda.nl – www.baking-soda.nl 


