
Extractie van Chlorofyl uit thee 

Onderzoeksvraag 

 

Wat is het verschil in de extractie van chlorofyl uit groene en zwarte thee? 

 

Voorbereiding 

Begrippen als achtergrond voor experiment 

 

- Apolaire stof 

- Hydrofoob 

- chlorofyl 

 

Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

-  4 proefbuizen 

- stamper en mortier 

- 4 trechters 

- 4 filters 

- 4 kleine erlenmeyers 

Stoffen: 

- Gedestilleerd water 

- groene thee 

- zwarte thee 

- ether 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstelling (foto) 

 

 



 
 

 

Veiligheid 

Etiketten 
 

Diethylether 
C2H5OC2H5  

  

Gevaar CAS 60-29-7 
H 224-302-336-EUH019-EUH066 P 210-240-
403+235 
  

 

H/P zinnen 

 

H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H302: Schadelijk bij inslikken. 

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  

EUH019: Kan ontplofbare peroxiden vormen.  

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet 

roken. 

P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. 

P403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

 

WGK code 

 

1: licht vervuilend 

 

 

 

 

COS brochure 

 

Deze proef mag door de leerlingen vanaf de eerste graad worden uitgevoerd als ze 

gewezen worden op het feit dat ze met zorg voor mens en milieu met deze stoffen moeten 

omgaan. 



 

 

Uitvoeren 

Werkwijze 

- Maak  de groene en zwarte thee fijn met een stamper en mortier.  

- Stel 4 proefbuizen na elkaar op en vul deze respectievelijk met: 

1. 2 gram groene thee met 5 ml ether 

2. 2 g van groene thee met 5 ml gedestilleerd water. 

3. 2 g zwarte thee met 5 ml ether 

4. 2 g zwarte thee met 5 ml gedestilleerd water 

- Sluit vervolgens alle proefbuizen af en schudt de stoffen door elkaar.  

- Filtreer nu de inhoud van iedere proefbuis, en vang het filtraat op.  

 

 

Waarneming 

 

1. Het extract heeft een sterke groene kleur 

Chlorofyl in groene thee is groen en is opgelost in benzine. 

2.  Het extract heeft een lichte geelachtig tot oranje kleur 

3. Het extract is kleurloos tot licht groenachtig 

4. Het extract heeft een roodbruine kleur 

 

Reflecteren 
Besluit 

 

 

 

Chlorophyl is hydrofoob, derhalve gemakkelijk oplosbaar in apolaire stoffen zoals 

petroleumether. 

In groene thee zijn pigmenten niet alleen chlorofyl, maar ook gele, oranje of zelfs 

rood-gekleurde carotenoïden. Sommige carotenoïden (luteïne, bijvoorbeeld) zijn in 

water oplosbaar en verantwoordelijk voor de lichtere kleur van deze oplossing. 



Na de gisting is er nog nauwelijks chlorofyl aanwezig in de theebladeren. Lichte 

overblijvende sporen zijn verantwoordelijk voor een zeer lichte groenachtige kleur. 

In zwarte thee zitten er extra smaakstoffen die goed oplossen in water, en zorgen 

voor een rood-bruine kleur.  

Op basis van dit experiment, wordt het verschil tussen de zwarte thee, gefermenteerde 

(zonder chlorofyl) getoond, en tussen de groene, niet gefermenteerd (met chlorofyl) thee. 

 

Koppeling aan leerplan/nen 

 

Chemie 2de graad: 

5.2.2 Het gedrag van stoffen in water. 

5.2.2.1 Ater als oplosmiddel 

 

B62: Op basis van hun oplosbaarheid in water de stoffen benoemen als polair of apolair. 

 

Bronnen 

Literatuur 

http://www.thuisexperimenteren.nl/science/extraction/plantenextractie.htm 
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