
24

M I S S E T EXTRA KOFFIE & THEE

Misset Extra KOFFIE & THEE / 25 mei 2012

I
n het noordwesten van de Verenigde Staten ligt 

de grootste stad van de staat Washington: 

Seattle. Stad van chocolade, microbrouwerijen 

én koffie. Zeventig koffiebranders zorgen voor de 

hoogste concentratie ter wereld. De dichtheid van 

koffieshops is landelijk het hoogst met 2,5 per 

duizend inwoners. Tientallen onafhankelijke 

zaakjes floreren gemakkelijk naast grote ketens 

als Starbucks en Tully’s. Seattle is ook de 

geboorteplaats van de muziekstroming grunge. 

Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden hebben de 

identiteit van de stad gevormd. De havenstad 

wordt bevolkt door hippe alternatievelingen vol 

tatoeages en piercings. Representatief? Absoluut! 

Hier wel. Ook achter de counter van een 

koffieshop. Dus snel het vliegtuig in en op naar 

Seattle, koffiehoofdstad van de wereld. Al is het 

maar omdat er genoeg cafeïne aanwezig is om de 

stad te ontdekken zonder één minuut slaap.

Kijk op Missethoreca.nl voor meer foto’s

Koffiehoofdstad 
van de wereld:
Seattle

ZEVENTIG BRANDERS EN EEN VEELVOUD AAN 
KOFFIESHOPS; SEATTLE IS SYNONIEM AAN KOFFIE
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UPTOWN ESPRESSO
Uptown Espresso is een van de 

eersten die in Seattle insprong op 

een nieuwe cultuur, op de nieuwe 

tijden die aanbraken in de jaren 

tachtig. Er ontstond een nieuw 

bewustzijn en mensen wisten wat 

ze wilden. Goede koffi e bijvoor-

beeld. Inmiddels staat de koffi e-

shop bekend om zijn schuim. 

Velvet foam zoals ze het zelf 

noemen. Het stevige, romige 

schuim heeft veel fans in Seattle en 

Uptown heeft zichzelf de titel 

‘Home of the velvet foam’ aange-

meten. Ze waren dan ook de 

eersten in de stad die hun koffi e 

lieten maken door getrainde 

barista’s. Inmiddels telt Uptown 

Espresso acht fi lialen. 

www.uptownespresso.net

STARBUCKS
Starbucks groeide in de jaren 80 uit van winkel tot koffi eshop. Deze 

overgang is in gang gezet door Howard Schultz die in 1982 in 

Milaan op het idee kwam om een koffi eshop te openen in de VS. 

Dit eerste fi liaal zit op Pike Place Market, de oudste publieke markt 

van Amerika (sinds 1907), voert nog het oude logo en verkoopt geen 

muffi ns en dergelijke. Waarom? Alle winkels op de markt moeten 

zich houden aan hun oorspronkelijke opzet. Verder mag een winkel 

vanuit Pike Place Market wel uitgroeien tot een keten, maar een 

fi liaal van een al bestaande keten is hier niet welkom. 

www.starbucks.com

CAFFÉ VITA
Caffé Vita koopt zijn eigen koffi ebonen in en 

brandt deze in een metalen brander uit 1930. 

Er komen geen volautomatische apparaten 

aan te pas en de koffi e wordt in kleine 

hoeveelheden van maximaal veertig kilo 

gebrand. Een van de blends die te koop is bij 

Vita is de Theo Blend die ze in samenwerking 

met chocolatier Theo Chocolates hebben 

gemaakt. Past perfect bij… juist: 

chocolade. De koffi es vind je 

niet alleen in hun eigen 

winkels, maar ook in cafés en 

restaurants in Seattle en 

omgeving. Caffé Vita zit met 

acht zaken in het Noordwesten 

van de Verenigde Staten, maar 

ook in New York kun je ze 

vinden en binnenkort in Los 

Angeles. 

www.caffevita.com

VÉRITÉ COFFEE
In de oude visserswijk Ballard ligt een van de drie fi lialen van 

Vérité Coffee, naast een ouderwetse cinema. Ook de pui van 

Vérité doet denken aan vervlogen tijden door het uithangbord 

met veel neon. Binnen is genoeg plek om ook een kledinglijn 

aan te prijzen en tientallen soorten cupcakes aan de man te 

brengen. Achterin wordt koffi e gemaakt door goed getrainde 

barista’s. Vérité ondersteunt veel lokale kunstprojecten, zoals 

de documentaire Sweet Crude van regisseur Sandy Cioffi  over 

de consequenties van de oliewinning in Nigeria.

www.veritecoffee.com

CAFFE LADRO
Caffe Ladro heeft zeven fi lialen in 

Seattle en zes buiten de stad, onder 

andere in Edmonds. De zaak 

serveert Fair Trade, biologische 

schaduwteeltkoffi e en is in 2010 

door de lezers van Seattle Maga-

zine uitgeroepen tot beste 

koffi eshop van Seattle. Je kunt er 

vanaf half zes ’s ochtends tot acht 

à negen uur ’s avonds terecht voor 

niet alleen koffi e, maar ook voor 

gebak en croissants uit de 

huisbakkerij. Iedere dag worden 

alle shops voorzien van verse 

spullen uit de wijk Lower Queen 

Anne.

www.caffeladro.com
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COFFEECRAWL
Meer weten over koffi e en 
Seattle? Je kunt een twee uur 
durende tocht maken door de 
stad met een gids die alles 
weet over de koffi ecultuur. Prijs: 
$25 (€19) via internet of $30 
(€22,50) ter plekke.
Kijk op seattlebyfoot.com en 
klik op ‘Coffee Crawl’.
www.seattlebyfoot.com

TRENDTOUR
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VICTROLA COFFEE ROASTERS
Victrola omarmt de roaring twenties. De zaak is dan ook vernoemd 

naar een van de meest populaire platenspelers uit die tijd. Het begon 

allemaal in 2000 met een kleine winkel aan 15th Avenue. Drie jaar 

later begonnen ze met branden en inmiddels telt Victrola nog een 

fi liaal op Pike Street (foto) en 

een aan Beacon Avenue. Food 

& Wine Magazine noemde 

Victrola een van de beste 

koffi eshops van de VS. Via een 

blog houden ze hun zoektocht 

naar perfecte koffi ebessen bij 

en ze delen hun passie door 

middel van gratis cupping-

sessies op iedere eerste zondag 

van de maand. 

www.victrolacoffee.com

TRABANT COFFEE AND CHAI
‘Maar’ twee fi lialen. In vergelijking met andere shops 

houdt Trabant het simpel met een winkel op Pioneer 

Square en een op 45th Street. Hierdoor houden ze meer 

energie, focus en tijd over om zelf siropen te maken 

met smaken als kaneel/rozijn, zeezout/karamel, munt, 

lavendel en rozemarijn. Lani Paschall, manager van het 

Pioneer Square-fi liaal, kookt zelf fruit of kruiden in 

suiker- of agavewater. Ze geven workshops in zetmetho-

den als pour over en zetten met Chemex of vacuümpot. 

Leuk detail: op de website stelt het personeel zich voor.

www.trabantcoffee.com

ZOKA COFFEE ROASTER & TEA
Zoka zit in Seattle 

met vier fi lialen en in 

Japan met twee 

fi lialen. Het begon 

allemaal in 1996 in de 

wijk Wallingford, een 

levendig gebied in het 

noorden van Seattle, 

waar student Jeff 

Babcock zijn eerste 

Zoka opende. De fi losofi e bestaat deels uit de gedachte 

dat gasten er de hele dag moeten kunnen zitten, in 

plaats van dat ze zo snel mogelijk worden weggejaagd 

om plaats te maken voor nieuwe gasten. Dit bedrijf 

verkoopt niet alleen koffi e, het brandt de bonen ook 

zelf en maakt eigenhandig blends van thee.

www.zokacoffee.com
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TULLY’S COFFEE
Tully’s is een van de weinige ketens 

die de bonen met de hand roostert. 

Vanuit Tully’s Coffee worden alle 

koffi eshops binnen de VS (de 

meeste fi lialen in het noordwes-

ten) en daarbuiten (Azië en de 

Pacifi c) bevoorraad. In totaal zo’n 

200, maar hun ambitie kent geen 

grenzen. Tully’s is de grootste 

keten van Seattle en omstreken die 

handgeroosterde koffi e gebruikt. 

Dit merk moet het antwoord zijn 

op Starbucks; een lokaal grapje is 

dan ook dat je altijd een Tully’s 

vindt als je voor een Starbucks gaat 

staan en je omdraait. De drukste 

Tully’s zit in de Boeing-fabriek in 

Everett, even ten noorden van 

Seattle. De fl ag store kun je vinden 

op 4th Avenue, nummer 1401. 

www.tullyscoffeeshops.com

CHERRY STREET 

COFFEE HOUSE
Cherry Street begon ooit, de naam 

zegt het al, op Cherry Street. 

Inmiddels is de toko is uitgedijd 

tot zeven fi lialen, ieder met een 

eigen uitstraling. De huidige 

eigenaar is de Iraans-Amerikaanse 

Ali Ghambari, die Cherry Street 

met mede-eigenaar Greg Smith 

heeft grootgemaakt. De shop op 

1st Avenue nummer 2121, in het 

noorden van Downtown, tegen de 

wijk Queen Anne, doet tevens 

dienst als de keuken voor alle 

fi lialen. Hier maakt chef Dashel de 

soepen, burgers en sauzen. Verder 

staan ook bagels op het menu, en 

granola, wraps, broodjes, salades 

en quiches. Alle ingrediënten zijn 

zoveel mogelijk biologisch en de 

gerechten komen uit alle windstre-

ken: van Griekenland tot Egypte. 

www.cherryst.com
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ICED COFFEE

Vanuit Nederland vlieg 
je naar Seattle over 
IJsland, Groenland en 
Canada. Met Iceland-
air kun je op hetzelfde 
ticket een tussenstop 
maken op IJsland (tot 
zeven dagen). Voor 
een weekeindje Reykja-
vik bijvoorbeeld. Kun 
je daar meteen een 
iced coffee pakken.
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