WAAR ONS TEE VANDAAN KOM

'n Beperkte nommer kopies vam die bostaande landkaart, in pragtige kleure gedruk, (grootte
40" x 25") is dear die Teemark Uitbreidings-buro beskikbaar vir. gebruik in skole en biblioteke,
en is verkrygbaar van die Teemark Uitbreidings-buro Posbus 1027. Durban op aanvraag.

DAAR is 'n algemene gesegde dat tee 'n weelde-artikel is wat elkeen kan bekostig. Soos baie
dergelike gesegdes is dit net so waar vandag as op die dag toe dit vir die eerste keer uitgespreek is.
Dit is boonop nogal 'n eienaardige gedagte. Die arbeider in sy nederige woning geniet sy koppie
tee net so baie, indien nie nog meer nie, as die miljoenêr in sy deftige herehuis. Dit is wat so wonderlik is in verband met tee. Dit 's 'n drank vir elkeen - ryk of arm, man of vrou.
En dit is buitendien 'n drank vir alle geleenthede. Môre of aand, somer of winter, tee is op die een
tydstip net so welkom as op die ander. Dit skyn asof daar iets in verband met tee is wat 'n mens
nie by enige ander drank in die wêreld aantref nie. Watter ander drank het by voorbeeld die bykans
toweragtige eienskap om jou te verwarm wanneer jy besonder koud voel en om jou te verkoel
wanneer jy letterlik kokend warm is?
Is dit nie 'n troostende gedagte dat so 'n heerlike drank so heilsaam kan wees vir 'n mens nie ? So
dikwels is die dinge waarvan ons hou glad nie gesond vir ons nie en word hulle selfs skeef aangekyk deur dokters en natuurkundiges. Maar as u die res van hierdie boekie deurkyk, sal u sien
dat die mees vooraanstande geneeskundiges niks as gunstige menings aangaande tee uitspreek
nie. Nog onlangs het sir Arbuthnot Lane, een van die bekendste gesondheids-spesialiteite in die
wêreld, verklaar dat "goeie tee alleen 'n goeie uitwerking kan hê".
En hieromtrent bestaan geen twyfel hoegenaamd nie. 'n Mens voel altyd beter na 'n koppie tee op
elke uur van die dag. In die vroeë môre neem dit letterlik "die slaap uit jou oë " en laat jou die lang
dag wat voorlê met 'n gevoel van frisheid tegemoet gaan. Later, wanneer harde werk of veeleisende sport jou gewillige ledemate van energie beroof het, 'n pouse, 'n kort rustydperk, en 'n koppie
warm, geurige tee verdryf al die vermoeidheid en skyn nuwe energie in jou liggaam te stort.
Selfs sake-ondernemings en fabrieke oor die hele wêreld erken vandag dat tee daartoe bydra om
mense beter te laat werk. In duisende groot handelshuise eis die bestuur 'n onderbreking van tien
of vyftien minute in die oggend en die namiddag vir 'n koppie tee. Noukeurige proefnemings het
hulle die bewys gelewer dat 'n mens meer energiek is na 'n koppie tee en dat daar derhalwe meer
werk gedoen word gedurende die dag, ondanks die onderbreking van tien of vyftien minute.
Maar dit is nie nodig om na die fabrieke toe te gaan om hierdie eenvoudige feit te verneem nie.
Die meeste van ons weet dit uit ons eie daaglikse ervaring. Elke vrou wat huishoudelike pligte moet
vervul, elke man wat die dagtaak van 'n man moet verrig, weet of behoort te weet hoe verfrissend 'n
onderbreking om elfuur en weer om vieruur kan wees. 'n Koppie tee wat dan geniet word, gee
'n mens nuwe lewe en "stel 'n mens in staat om enigiets aan te pak."
“ Tee troos altoos " is mnr. T. Potjie se leuse - en hy verklaar sonder aarseling dat tee 'n mens op
'n dosyn maniere weldadig beinvloed. Baie mense vind dat dit die spysvertering bevorder. Andere
sê dat dit hul senuwees kalmeer wanneer hulle in 'n toestand van opwinding verkeer. Andere verklaar weer dat dit "die spinnerakke uit hul brein verwyder " en hulle help om helderder te dink.
Dit word algemeen gesê dat Suid-Afrika die gewoonte om elfuur tee te drink aan die wêreld gegee
het. "Bravo, Suid-Afrika! " sê mnr. T. Potjie. "Dit is een van die beste dinge wat Suid-Afrika nog
ooit gedoen het." En dit is waar genoeg dat Suid-Afrika miskien meer as enige ander land in die
wêreld gedoen het om die gesegde te bewaarheid dat "elke geleentheid 'n tee-geleentheid is."
Die eerste ding in die more, die laaste ding in die aand - 'n goeie koppie tee is altyd welkom.

Belangrike dokumente in die Argief in Kaapstad toon aan dat tee in die ou dae aan die Kaap die gewone daaglikse
drank was. In die jaar 1100 was dit al die gewoonte om altyd 'n pot tee op die tafel te hê.

TEE is bevorderlik vir spysvertering
"Die vlugtige elemente (van tee) het 'n effens stimulerende uitwerking op die senuwees vanweë
'n versagtende of pynstillende uitwerking op die vertering- en senustelsel." - GEORGE F. SHRADY,
M.D., NEW YORK.

TEE is gesond vir kinders
"Met betrekking tot my suggestie om kinders tee te gee . . kan ek verduidelik dat dit na noukeurige
oorweging gedoen is. Met inagneming van 'n paar uitsonderings is daar waarskynlik geen beswaar
selfs op baie jeugdige ouderdom nie. Dit spoor die dooierige persoon aan, kalmeer iemand wat
opgewonde is, voorkom hoofpyn en maak die brein geskik vir werk."
- SIR JONATHAN HUTCHINSON, F.R.C.S, M.D., LONDEN.

Geskiedkundiges deel ons mee dat mense aan die end van die sewentiende eeu myle ver na Kaapstad gereis het om
die tee te haal wat hulle as so onontbeerlik beskou het. Baie het spesiale reise uit afgeleë distrikte vir hierdie doel onderneem.

TEE stimuleer mense wat intellektuele arbeid verrig
"Tee het 'n direkte stimulerende uitwerking op verstandelike aktiwiteite en stimuleer al die funksies
van die brein. Die geestelike ewewig word sodoende bewaar en die hoeveelheid geestesaktiwiteite
word vermeerder sonder enige opoffering ten opsigte van kwaliteit." - H. H. BUSBY, M.D., DEKAAN
VAN DIE KOLLEGE VIR ARTSENYBEREIKUNDE. COLUMBIA-UNIVERSITEIT, NEW YORK.

TEE se weldadige uitwerking op Oumense
"Baie bejaarde mense vind tee besonder kalmerend nadat hulle 'n leeftyd bereik het wanneer die
funksionele aktiwiteite van die maag langsamerhand verswak het. Op hierdie tydstip 'wanneer die
skaduwees langer begin rek 'en die verteringsdepartement dit moeilik vind om 'n voldoende hoeveelheid warmte- en energie-eenhede te verskaf, verkwik 'n vry ruim gebruik van tee dikwels die verslapte
maag en ingewande en stel hulle in staat om hul noodsaaklike taak beter to vervul." - GEORGE
M. MILES, M.D., PROFESSOR IN FISIOLOGIE, SOUTHERN COLLEGE OF PHARMACY.

TEE versterk die hande-arbeider
"Kaffeine stimuleer die refleks-sentra in die rugstring. Dit stel die spiere in staat om kragtiger saam
te trek sonder om 'n sekondêre depressie te veroorsaak, sodat die gesamentlike hoeveelheid
werk wat 'n man onder die invloed van kaffeine kan doen, groter is as daarsonder."
- H. C. WOOD JR., M.D., PROFESSOR IN FARMAKOLOGIE AAN DIE MEDICO-CHIRURGIESE
KOLLEGE. PHILADELPHIA.

In sy waardevolle werk " Reise " (1803-1806) vertel D. Henry Lichtenstein ons dat tee die nasionale drank aan die Kaap
was. Daar is gereeld teepartye gehou - baie formeel en gepaard met groot plegtiglteid.

TEE versterkend vir atlete
"Dit is die gewoonte van die breiers van atlete in baie kolleges om sterk tee toe te dien voor wedstryde in tennis, bofbal, voetbal en roei. Dit is welbekend dat die Switserse Alpynse gidse tee saam
met hulle neem en die gebruik daarvan aanbeveel by bergklim." - M. A. STARR, M.D., EMERITUSPROFESSOR IN NEUROLOGIE, COLUMBIA-UNIVERSITEIT, NEW YORK.

TEE kalmeer die senuwees
"Die algemene uitwerking van die reaksie van kaffeine op (die senustelsel is om die refleks-prikkelbaarheid van die harsingskors te verhoog; die funksie van die brein verbeter in die eerste plaas;
ideë vloei vinniger; die aanvangstimulus van alle sintuie word verlaag ; die gevoel van vermoeidheid
word verminder en geestelike en fisieke lusteloosheid word verban." - G. WILSE ROBINSON,
PROFESSOR SENU- EN GEESSTESSIEKTES, UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE, KANSAS CITY

TEE is voedsel vir die lewer
"Ons kan van hierdie stikstofbevattende samestellings, kaffeine en theine, sê dat hulle voedsel is
vir die lewer, aangesien hulle die elemente bevat deur die aanwesigheid waarvan die orgaan in
staat gestel word om sy werk te verrig. " - BARON JUSTUS VAN LIEBIG, BEROEMDE DUITSE
SKEIKUNDIGE.

TEE 'n gesonde drankie vir soldate
"Kieme van ingewandskoors wat kunsmatig aangekweek word, verminder aansienlik in getal deur
hulle vier uur lank in tee te sit. Na twintig uur was dit onmoontlik om enige kieme in die koue tee te
ontdek. "Hy beveel die gebruik van koue tee aan as 'n substituut vir water in die veldflesse van die
soldate gedurende aktiewe diens. - MAJOOR J. G. MACNAUGHT, M.D., CHIRURG BY DIE LEËR
VAN DIE VERENIGDE STATE.
“ Al wat ek kan sê, is dat op 'n lang mars en in omstandighede waar soldate groot ontberings moet
deurmaak, 'n koppie Assam-tee een van die voedsaamste en mees versterkende dranke is wat
'n soldaat kan hê." - CHIRURG-GENERAAL DE RENZY VAN DIE BRITSE LEËR.

Geskiedkundiges verklaar dat in die dae toe die Kaap die enigste deel van Suid-Afrika was wat deur blankes bewoon
is, het ..die teepot heeldag op die tafel gestaan en die lede van die huisgesin het altyd na die teepot gegaan om hulle te
verfris." Tee was in daar-die dae ontgetwyfeld die populêre drank van die Kaap.

TEE se goeie uitwerking op almal
"Ons glo dat daar geen bewys is dat die gebruik van tee 'n nadelige uitwerking het op die gesondheid van die volk nie. Inteendeel, daar is bewyse dat die toenemende gebruik van hierdie verfrissende
drank en die fasiliteite wat nou in die groot stede in Brittanje voorsien word vir die geniet daarvan,
'n heilsame uitwerking gehad het." - SIR MALCOLM WATSON, LL.D., M.D., C.M.
--------------------------------------------------------------------....Die uitreksels in verband met die heilsame eienskappe van tee wat in hierdie brosjure opgeneem
is, is ontleen aan "ALL ABOUT TEA," deur William H. Ukers, en dit word met die vriendelike toestemming van die skrywer herdruk.
---------------------------------------------------------------------

Dit is 'n bekende geskiedkundige feit dat in die dae van Van Riebeeck toe (die statige Oos-lndiëvaarders Tafelbaai binne
gevaar het, een van die dele van (die lading wat met die grootste gretigheid afgewag is, die tee uit die Ooste was.

---------------------------------------------------------------------

TEE doen jou goed
---------------------------------------------------------------------

Vandag is tee meer as ooit tevore, Suid-Afrika se nasionale drank. Dwarsdeur die hele Unie - in die groot stede soos
Johannesburg, Kaapstad, Pretoria, Durban, Bloemfontein, Port Elizabeth, Kimberley, ens., asook in, die binneland,
staan tee bekend as die verversing wat te eniger tyd die beste is.

Hoe om GOEIE TEE te maak.
Gebruik alleen goeie teewat in blikkies of pakkies verkoop word.
Kook vars water.
Verwarm 'n skoon teepot.
Sit een teelepel tee vir elke koppie in en een vir die pot.
Gooi die water so gou soos dit kook op die tee.
Laat die tee vir vyf minute staan om te trek.

