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Varme drikke : er der noget der 
passer bedre til en god bog end 
Kaffe, Te eller Kakao?  

 

Adams, Douglas: Sjælens lange mørke te-
pause 

Humoristisk eventyr- og spændingsroman, der 
foregår dels i London, dels i de nordiske guders 
Asgård, hvor privatdetektiven Dirk Gently ved 
brug af holistikken løser de mest indviklede og 
mystiske kriminalgåder. 

 

 

Amado, Jorge: Det store baghold - Tocaia 
Grande 

Fantasifuld og farverig skildring af begivenheder 
og mennesker i byen Tocaia Grande, som blev 
grundlagt, voksede og udslettedes i 1900-tallets 
begyndelse under det brasilianske kakaoeventyr. 

 

 

 

Berg, Natasha Illum: Te i den blå sofa 

Storvildtjægeren Anoushka sidder i sit hjem på en 
høj med udsigt over ni bjerge i Tanzania og 
skriver et brev for at fastholde mindet om sin 
elskede, som blev myrdet bogstavelig talt på 
hendes dørtrin. 
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Davis. Jim: Garfield – min kaffe skal være sort, 
sort, sort, sort! 

Tegneserie – endnu en samling striber om den 
selvretfærdige, forkælede - men også farverige 
kat, Garfield. 

 

 

 

Dietz, Malene: Duften af kaffe 

Majas perfekte liv ruineres, da hun vågner op i en 
fremmed mands seng. Med hukommelsestab. Så 
er det op på de højhælede for at få det perfekte liv 
tilbage. Især den dejlige Sebastian! 

 

 

 

Glauser, Friedrich: Tre gamle damer drikker te 

Kriminalroman. En forgiftning med dødelig 
udgang for en englænder i Geneve viser sig at nå 
ind i både hospitalsverdenen og i det okkultes 
rækker. 

 

 

 

Hill, Justin: Tehuset ”Drik og drøm” 

Efter 7 år vender Da Shan tilbage til sin fødeby. 
Men både han, byen og vennerne har forandret 
sig i takt med omvæltningerne i Kina, så han må 
begynde forfra. 
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Ingelman-Sundberg, Catharina: Med kup og 
kaffelikør 

Fem beboere på et plejehjem udtænker en plan 
for et storstilet kunsttyveri, der kan forsøde 
tilværelsen eller sende dem en tur i fængsel, men 
ikke meget går som planlagt. 

 

 

Kaffehistorier : til bords med 
verdenslitteraturen 

Antologi med uddrag af værker fra 
verdenslitteraturen, hvor kaffe indgår på den ene 
eller anden måde. Historierne er ledsaget af 
opskrifter inspireret af de enkelte tekster. 

 

 

Liss, Davis: Kaffehandleren 

Den jødiske børsmægler Miguel Lienzo er på 
fallittens rand, da han tilbydes en andel i en 
fordækt handel med kaffe, der forventes at brede 
sig til det europæiske marked. Amsterdam i 1600-
tallet. 

 

 

Mahfūz, Najīb: Café Karnak 

På en lille café i 1960'ernes Kairo kommer og går 
stamgæsterne. Nogle af dem går dog ikke frivilligt, 
men bliver fængslet og totureret af et totalitært 
regime, og også Junikrigen i 1967 kræver sine 
ofre. 
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Martin-Lugand, Agnes: Lykkelige mennesker 
læser og drikker kaffe 

Kærlighedsroman om den sørgende Diana, der 
har mistet barn og mand i en bilulykke. Efter et år 
ser hun sig nødsaget til at starte på ny et helt 
andet sted. Måske kan hun finde lykke og 
kærlighed igen. 

 

 

Oksbøl Callesen, Jan: Hr. Løve og ånden i 
kaffen (billedbog) 

Hr. Løve køber en kaffekande. Det viser sigt, at 
det ikke er en helt almindelig kaffekande. I kanden 
bor en ånd. Ånden vil gøre alt for at opfylde Hr. 
Løves ønsker. Men hvor mon alle de mange ting 
kommer fra? 

 

 

Owens, Sharon: Tehuset på Mulburry Street 

Værtsparret Penny og Daniel i Muldoons tehus i 
Belfast har deres problemer, og det har mange af 
deres faste kunder også, men alt vendes til det 
bedste ad skæbnens snoede veje. 

 

 

 

Rasmussen, Bent William: Te hos dr. Munch 

Om en ung dansk journalists oplevelser i 

1920'ernes og 1930'ernes Berlin. 
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… hvad med en smule tilbehør? 

 

Feigenberg, Gerz: Mælk og honning 

Sygeplejersken Nina er i fyrrerne og gift med 
maleren Lothar, da hun begynder at modtage 
ubeskrevne anonyme breve, der sætter gang i en 
proces af selvransagelse og livets 
midtvejsregnskab. 

 

 

 

Fogtdal, Peter: Flødeskumsfronten 

Under 2. verdenskrig udstationeres en 
tysk/østrigsk propagandamedarbejder i Jylland. 
Han bliver venner med en lokal jøde, men ingen 
af dem kan overskue følgerne, især da tyskeren 
har en belastet nazistisk fortid. 

 

 

 

Løkkegaard, Gitte: Sukker 

Den 19-årige gymnasieelev Nina og hendes 35-
årige chef, Thomas, indleder et hedt og 
foruroligende kærlighedsforhold, men fortiden, og 
Ninas uafklarede forhold til gymnasiekæresten 
Lauritz, sætter forholdet under pres. 

 

 

 

 

 



 
7 

 

Petersen, Nis: Spildt mælk 

Romanen der udspiller sig i tiden omkring den irske 
borgerkrig i 1922. Med både humor og sproglig 
finurlighed fortælles om  borgerkrigens gru, og de 
store spørgsmål den rejser. Romanen, der er fra 
1934, blev skrevet efter at Nis Petersen i 
begyndelsen af 30'erne var bosat i Irland, og næst 
efter Sandalmagernes Gade er det nok hans 
kendteste værk. 

 

 

… og der kan vist også godt lige 
blive tid til lidt fagbøger før 
koppen bliver kold… 

 

Kudahl, Helge J.: Richs-billeder og andre 
danske reklamesamlebilleder (75.6) 

Indhold: Reklamesamlebilleder før 1. verdenskrig 
; 1920'erne : cigaretter, margarine, havregryn ; 
Kaffesurrogat indtil 1. verdenskrig ; 
Kaffesurrogatbilleder 1925-30 ; 
Reklamesamlebillederne i 1920'erne ; Richs-
billeder i 1930'erne ; Andre samlebilleder og 
album i 1930'erne ; Varemangel ; 1948-1960 : 
kaffetilsætningens storhedstid ; Kaffetilsætning : 
nedgangen efter 1960. 
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Alwén, Stine Hincheldey: Afternoon tea : de 
bedste opskrifter fra Perch's Tea Room (64.12) 

Der indledes med en indføring i teens verden, 
dens oprindelse, tilbehøret, litteraturen, stel og 
meget andet. Herefter følger en række 
kageopskrifter fordelt på de fire årstider. 

 

 

Kaffe & kage (64.12) 

Kreative og sjove fortolkninger af klassiske 
danske kager lige fra småkager, triflier og 
skærekager til luksuskager. Med afsnit om kaffe, 
samt opskrifter på forskellige avancerede 
kaffeanretninger. 

 

 

Skærved, Morten: Til søndejysk kaffebord 
(64.12) 

30 opskrifter på det traditionelle opbud af sødt og 
godt, som man kan blive budt på ved et 
Sønderjysk kaffebord. Forfatteren har tilpasset 
opskrifterne, så man kan købe alle råvarer i 
nærmeste supermarked. 

 

Kaffe / Rasmus Kjær (64.17) 

Alt om kaffe, fra den basale forståelse af 
kaffekvalitet, over de klassiske kaffedrikke til vilde 
kaffecocktails og delikate kaffedesserter for at 
slutte af med kaffen som smagsgiver i det salte 
køkken. 
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Sund med kakao i maden (64.17) 

Historien om chokolade ; Fremstilling af kakao ; 
Almindelig chokolade ; Gourmet og bean to bar ; 
Det med sukker ; Varme og kolde drikke m.m. 

 

 

 

 

 

Engel, Adam: Toddy punch (64.19) 

Samling af opskrifter på varme drikke - både de 
klassiske, som gløgg og hot toddy, de naturlige, 
med blandt andet slåen og kirsebær, og de 
internationale varianter som for eksempel irish 
coffee og masala chai. 

 

 

 

Parna, Nina: Kambucha – en levende te (66.83) 

Om fremstilling af den svampebryggede og 
fermenterede te kombucha, dens historie samt 
opskrifter hvori den indgår som hovedingrediens. 
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Alt om kaffe (66.88) 

Indhold: Kaffens historie ; Kaffe rundt omkring i 
verden ; Kunsten at drikke kaffe ; Opskrifterne 
(Flødedesserter og varme buddinger ; Souffléer 
og marengs ; Frugtdesserter ; Isdesserter ; Kage- 
og tærteopskrifter ; Tærter ; Slik, kiks og brød). 

 

 

Andersen, Jacob: Livet er ikke det værste man 
har : kaffens kulturhistorie i Danmark 1665-
2015 (66.88) 

Indhold: Noget om proportionerne ; Da kaffen kom 
til Danmark ; Kaffe for folket ; Vor tids kaffe ; Café 
Longitude ; Tak for kaffe. 

 

 

Brochard, Gilles: The (66.88) 

Om teens oprindelse og de traditioner og 
ritualerne omkring tedrikning, der findes i 
forskellige lande. Derudover beskrivelser af 
forskellige tesorter samt 20 opskrifter. 

 

 

 

Christensen, Rud: En lille bog om kaffe (66.88) 

Brugs- og opslagsbog som hjælper med at finde 
favoritkaffen og giver opskrifter på hvordan man 
brygger forskellige typer kaffe. 
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God kaffe (66.88) 

En grundbog for kaffeelskere - Kaffe som vin : 
(eller hvordan vi skal kigge på kaffe med nye 
øjne) ; At smage på kaffe : (og kunsten at sætte 
ord på) ; Bonden : (eller sådan dyrkes den gode 
kaffe) ; Risteren : (eller kunsten at riste god kaffe) 
; Baristaen : (eller sådan brygger du en god kop 
kaffe). 

 

Hestnes, Stefan: Den store bog om te (66.88) 

Om teens historie, teproduktion og tesorter, 
dyrkning, brygning, teblandinger og opskrifter. 

 

 

 

 

Hincheldey, Christian: The - fra blad til kop 
(66.88) 

Indhold: The (The gennem tiden ; En verden af 
the ; The jorden rundt ; The og sundhed ; The 
trends ; Thebrygningens ædle kunst ; Global 
respekt) ; Perch's (A.C. Perch's Thehandel - the 
gennem syv generationer ; Opskrifter). 

 

 

Kaffe / Caroline Darbonne (66.88) 

Kaffens historie i korte træk ; Kaffens 
metamorfoser ; At kende de forskellige kaffesorter 
- kaffe for enhver smag ; Kaffen i alle dens 
fremtrædelsesformer ; 20 opskrifter med kaffe. 
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Kaffe & kage, te og chokolade (66.88) 

Om de fire nydelsesmidlers kulturhistorie i 
Danmark - specielt kaffen og kagernes. 

 

 

 

Pettigrew, Jane: Te : en håndbog for kendere 
(66.88) 

Bogens 1. halvdel gennemgår teens kulturhistorie, 
mens 2. del har beskrivelser af over 70 forskellige 
tesorter. 

 

 

 

Pole, Sebastian: Pukka-te – rens, plej og 
beskyt din krop og dit sind (66.88) 

70 opskrifter på urtete, som man kan lave selv. 
Indeholder en introduktion til urtete, historien bag 
firmaet Pukka Herbs og forfatterens egen erfaring 
med urteteens virkning. Bogen følger det 
holistiske sundhedssystem ayurveda. 

 

Scheftelowitz, Tina: Kaffeslabberas (66.88) 

Indhold: Kaffens historie ; Den ædle smag ; 
Hjemme i dit køkken ; Espresso ; Lidt, men godt, 
om te ; Lidt, men godt, om chokolade ; Amokkas 
10 kaffebud ; Opskrifter ; Varme & kolde drikke ; 
Det søde køkken ; Det salte køkken. 
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Tid til the (66.88) 

Fra blad til kop ; De klassiske teer ; Køb af te ; 
Opbevaring af te ; Teens historie ; Brygning af te ; 
Den sunde te ; Kolde og varme te-drikke ; 
Sandwich, brød og tilbehør ; Kager og søde 
sager. 

 

 

Jensen, Kristian Ditlev: Røde kager og grøn te 
– japanske meditationer (98.29) 

Om forfatterens første møde med den japanske 
kultur, om sushi og samuraier, tegnskrift og 
litteratur, musik og religion, bueskydning og 
meditation, æstetik og omgangsformer. 

 

 

… & alt det andet … 

 

 

Hart, Beth: Black coffee 

Give it everything You got; Damn your eyes; 
Black coffee; Lullaby of the leaves; Why don't You 
do right; Saved; Sitting on top of the world; Joy; 
Soul on fire; Addicted; Come rain or come shine 
(bonus track) 

 

Gnags: Har de puttet noget i kaffen? 

Den dejligste morgen; Et kys i solen; Elskende i 
natten; Den blå mikrofon; Skinne som et juletræ; 
Som et fyrtårn ved havet; Hun letted låget på 
hans kikkert; En aften med blinkende stjerner; 
Dengang jeg var dreng; Jeg elsker dig; Mine øjne 
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Werdelin, Nikoline: Cafe – samlede striber 

Tidligere offentliggjort i "Politiken" fra december 
1984 til oktober 1988. 

 

 

 

Andersen/Dissing: Svantes viser 

Indeholder bl.a. Svantes lykkelige dag (Om lidt er 
kaffen klar)…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


