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Algemene informatie 
 
De Kinkélibastruik bloeit in de tweede helft van het 
(Afrikaanse) droge seizoen tot in het regenseizoen 
en vermeerderd zich door middel van de zaden uit 
de vruchten. De zaden zijn speervormig en 5
lang. 

Bladeren, maar ook de bast, wortels, vruchten en 
zaden worden geoogst. Zelfs het hout wordt 
gebruikt: de hele boom heeft een functie voor de 
mens. 
De bladeren worden van de boom geschud en 
geplukt. De beste oogsttijd is van november tot en 
met december. In Mali worden de gedroogde en fijn 
gemalen bladeren van de Combretu
gebruikt in een middel tegen Hepatitis 
(Hepatisane). Een thee van 5 gram op 0,5 L water wordt ‘s morgens en ’s avonds gedronken.
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bloeit in de tweede helft van het 
(Afrikaanse) droge seizoen tot in het regenseizoen 
en vermeerderd zich door middel van de zaden uit 
de vruchten. De zaden zijn speervormig en 5-8 mm 

Bladeren, maar ook de bast, wortels, vruchten en 
gst. Zelfs het hout wordt 

gebruikt: de hele boom heeft een functie voor de 

De bladeren worden van de boom geschud en 
geplukt. De beste oogsttijd is van november tot en 
met december. In Mali worden de gedroogde en fijn 
gemalen bladeren van de Combretum Micranthum 
gebruikt in een middel tegen Hepatitis 
(Hepatisane). Een thee van 5 gram op 0,5 L water wordt ‘s morgens en ’s avonds gedronken.
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(Hepatisane). Een thee van 5 gram op 0,5 L water wordt ‘s morgens en ’s avonds gedronken. 
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Toepassingen 

Culinair 
De bladeren worden gebruikt om een heerlijke drank van te maken: een zachte en verkwikkende thee. 
De gedroogde bladeren worden verhandeld onder de 
bladeren. Hierdoor worden er nog meer werkzame bestanddelen aan onttrokken. Ook wordt de smaak 
dan nog voller. 

Verzorging 
De Combretum Micranthum wordt extern gebruikt in diverse lotions en crèmes. Door haar 
antiontsteking en antivirale eigenschappen is het een veel toegepast ingrediënt voor de huid.

In de huishouding 
Het hout van de boom wordt gebruikt voor vele toepassingen. Er worden meubels, wandelstokken en 
manden van gemaakt en het wordt ook gebruikt voor h

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 breng
toegepast bij urineweginfecties. 

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

 

Kinkéliba thee 
De bladeren worden in een kan overgoten met heet gekookt water en 10 minuten laten trekken. Per 
persoon/kopje 1 theelepel gedroogd blad gebruiken. De smaak van de thee zal zacht zijn met een 
vleugje limoen. Puur zonder zoetstoffen drinkt het heerlijk!

Kinkéliba ijsthee 
1 liter water 
2 eetlepels / handvol Kinkéliba (bladeren verkruimelen om de smaakkracht te intensiveren)
4 eetlepels suiker of 2 eetlepels honing
Glazen gevuld met ijsblokjes 

Zet een pot thee met de losse theeb
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, kunt u bladeren verwijderen.
Schep er honing of suiker bij naar smaak, 4 eetlepels zal volstaan.
Laat minstens een uur trekken en afkoelen. U kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten 
die gevuld zijn met ijsblokjes: de thee koelt zo snel af.
Afgekoelde thee is in de koelkast ongeveer een week houdbaar. Serveertip: een schijfje citroen of 
limoen. Variatie: versgeperste sinaasappel
Sangria-ijsthee: snij citrusfruit in plakjes en voeg deze samen met wat ijsblokjes toe aan de thee.Drink 
om gewichtsafname te bevorderen, het zuiveren van bloed en lever te ondersteunen en uw energie te 
verhogen maximaal 3 keer per dag een kopje kinkélibathee.
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De bladeren worden gebruikt om een heerlijke drank van te maken: een zachte en verkwikkende thee. 
De gedroogde bladeren worden verhandeld onder de naam Kinkéliba. In Afrika koken de mensen de 
bladeren. Hierdoor worden er nog meer werkzame bestanddelen aan onttrokken. Ook wordt de smaak 

De Combretum Micranthum wordt extern gebruikt in diverse lotions en crèmes. Door haar 
iontsteking en antivirale eigenschappen is het een veel toegepast ingrediënt voor de huid.

Het hout van de boom wordt gebruikt voor vele toepassingen. Er worden meubels, wandelstokken en 
manden van gemaakt en het wordt ook gebruikt voor houtskool. 

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-, darm- 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 ontslakken.

De bladeren worden in een kan overgoten met heet gekookt water en 10 minuten laten trekken. Per 
persoon/kopje 1 theelepel gedroogd blad gebruiken. De smaak van de thee zal zacht zijn met een 

stoffen drinkt het heerlijk! 

2 eetlepels / handvol Kinkéliba (bladeren verkruimelen om de smaakkracht te intensiveren)
4 eetlepels suiker of 2 eetlepels honing 

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, kunt u bladeren verwijderen.

hep er honing of suiker bij naar smaak, 4 eetlepels zal volstaan. 
Laat minstens een uur trekken en afkoelen. U kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten 
die gevuld zijn met ijsblokjes: de thee koelt zo snel af. 

kast ongeveer een week houdbaar. Serveertip: een schijfje citroen of 
sinaasappel, citroen- en/of limoensap toevoegen.

ijsthee: snij citrusfruit in plakjes en voeg deze samen met wat ijsblokjes toe aan de thee.Drink 
gewichtsafname te bevorderen, het zuiveren van bloed en lever te ondersteunen en uw energie te 

verhogen maximaal 3 keer per dag een kopje kinkélibathee. 

  
_______________________________________________________________________________

RT – Nistelrode – Nederland – 0630598502 – info@baking-soda.nl

Informatie Kinkéliba  

De bladeren worden gebruikt om een heerlijke drank van te maken: een zachte en verkwikkende thee. 
naam Kinkéliba. In Afrika koken de mensen de 

bladeren. Hierdoor worden er nog meer werkzame bestanddelen aan onttrokken. Ook wordt de smaak 

De Combretum Micranthum wordt extern gebruikt in diverse lotions en crèmes. Door haar 
iontsteking en antivirale eigenschappen is het een veel toegepast ingrediënt voor de huid. 

Het hout van de boom wordt gebruikt voor vele toepassingen. Er worden meubels, wandelstokken en 

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 

en lever spijsverteringsfuncties, en 

Afrika wordt kinkéliba tevens gebruikt voor de behandeling van malaria en darmwormen, als 
het ontslakken. 

De bladeren worden in een kan overgoten met heet gekookt water en 10 minuten laten trekken. Per 
persoon/kopje 1 theelepel gedroogd blad gebruiken. De smaak van de thee zal zacht zijn met een 

2 eetlepels / handvol Kinkéliba (bladeren verkruimelen om de smaakkracht te intensiveren) 

laderen. 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, kunt u bladeren verwijderen. 

Laat minstens een uur trekken en afkoelen. U kunt de thee direct serveren door het in glazen te gieten 

kast ongeveer een week houdbaar. Serveertip: een schijfje citroen of 
en/of limoensap toevoegen. 

ijsthee: snij citrusfruit in plakjes en voeg deze samen met wat ijsblokjes toe aan de thee.Drink 
gewichtsafname te bevorderen, het zuiveren van bloed en lever te ondersteunen en uw energie te 
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Landen waar Kinkéliba gedronken wordt
 
Land Naam van de thee
Burkina Faso Bara Moussoma, Dandegha, Kinkeliba, Kolobé, Ngolobe, 

Nkolobe-blen, Randega, Randegha, 
Singolobé

Gabon Quinquéliba
Gambia Baro 
Guinea Bara Oule, Kankaliba, Kankanlibandyi., Kinkaliba, Kinkelliba, 

Lake, Seheou
Guinea Bissau Kou Lomkalan
Ivoorkust Bara Moussoma, Dandegha, Kolobé, Randegha, Singolobé
Kameroen Otougudu
Mali Bara Ule, Bwoma'o, Gban, Gugumi, Gumumi, Kéké, 

Kèlèbèbilen, Kinkéliba, Kolobè, Kubu, Kuyo, Kwolobè, N'golobé, 
N'golobè, Ngolobe, Nkolobè, Tegere, Tienpènè Sinaa

Marokko Kinkéliba vrai, Kinkiliba
Mauritius & Rodrigues Kinkéliba 
Niger Dagaera, Geeza, Géza, Kubu, Tingelé
Nigeria Asaka 
Reunion Kinkéliba, Quinquéliba
Senegal Bara, Bulusor, Bu Sakin, Butek, Bute Kabo, Bu Tik, Dolabe, 

Gelobe, Golave, Golobé, Gugumi, Guguni, Kagara Ba, Kesu, 
Kobobe, Ku Lob, Lakak, Lalak, Ndag, Quinquéliba,
Seh'haw, Séhèv, Sekev, Sereo, Sesed, Sexeo, Singolobé, Talli, 
Talli Gumuni, Talika, Tallika, Vrai Kinkéliba

Sierra Leone Bulusor 
Soedan Kande, Lako, N'golobé
Togo Kinkeliba 
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Landen waar Kinkéliba gedronken wordt : 

Naam van de thee 
Bara Moussoma, Dandegha, Kinkeliba, Kolobé, Ngolobe, 

blen, Randega, Randegha, Randga, Randiga, Ranga, 
Singolobé 
Quinquéliba 

Bara Oule, Kankaliba, Kankanlibandyi., Kinkaliba, Kinkelliba, 
Lake, Seheou 
Kou Lomkalan 
Bara Moussoma, Dandegha, Kolobé, Randegha, Singolobé
Otougudu 
Bara Ule, Bwoma'o, Gban, Gugumi, Gumumi, Kéké, 
Kèlèbèbilen, Kinkéliba, Kolobè, Kubu, Kuyo, Kwolobè, N'golobé, 
N'golobè, Ngolobe, Nkolobè, Tegere, Tienpènè Sinaa
Kinkéliba vrai, Kinkiliba 

 
Dagaera, Geeza, Géza, Kubu, Tingelé 

Kinkéliba, Quinquéliba 
Bara, Bulusor, Bu Sakin, Butek, Bute Kabo, Bu Tik, Dolabe, 
Gelobe, Golave, Golobé, Gugumi, Guguni, Kagara Ba, Kesu, 
Kobobe, Ku Lob, Lakak, Lalak, Ndag, Quinquéliba, 
Seh'haw, Séhèv, Sekev, Sereo, Sesed, Sexeo, Singolobé, Talli, 
Talli Gumuni, Talika, Tallika, Vrai Kinkéliba 

Kande, Lako, N'golobé 
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Bara Moussoma, Dandegha, Kinkeliba, Kolobé, Ngolobe, 
Randga, Randiga, Ranga, 

Bara Oule, Kankaliba, Kankanlibandyi., Kinkaliba, Kinkelliba, 

Bara Moussoma, Dandegha, Kolobé, Randegha, Singolobé 

Bara Ule, Bwoma'o, Gban, Gugumi, Gumumi, Kéké, 
Kèlèbèbilen, Kinkéliba, Kolobè, Kubu, Kuyo, Kwolobè, N'golobé, 
N'golobè, Ngolobe, Nkolobè, Tegere, Tienpènè Sinaa 

Bara, Bulusor, Bu Sakin, Butek, Bute Kabo, Bu Tik, Dolabe, 
Gelobe, Golave, Golobé, Gugumi, Guguni, Kagara Ba, Kesu, 

 Segweyu, 
Seh'haw, Séhèv, Sekev, Sereo, Sesed, Sexeo, Singolobé, Talli, 
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Kaart van landen waar Kinkéliba Thee gedronken wordt
  

Benin 

Burkina Faso 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Guinea Bissau 

Ivoorkust 

Kameroen 

Liberia 

Mali 

Marokko 

Mauretanië 

Niger 

Nigeria 

Senegal 

Sierra Leone 

Soedan 

Togo 

Tsjaad 

West-Sahara 
 

 
 
  

____________________________________________
Baking Soda NL – Canadabaan 7F – 5388RT

_________________________________ Informatie Kinkéliba

 

Kaart van landen waar Kinkéliba 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 een voorstelling tijdens de oogst 
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 
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 
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 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. 
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