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HISTORIA HERBATY  

CIEKAWOSTKI 

 

Powszechnie przyjmuje się, że to Chińczycy odkryli roślinę herbacianą – krzew 
herbaciany, nauczyli jej używania jako napoju i podarowali światu nazwę „herbata”.  
O jej odkryciu i cudownych właściwościach krąży wiele pięknych legend 
przekazywanych kolejnym pokoleniom od ponad czterech i pół tysiąca lat.  

 

Legenda o Shen Nungu 

Najsłynniejsza związana jest z postacią historyczną – cesarzem chińskim Shen 
Nungiem (2737-2697 r. p.n.e.). Otóż lubiący przyrodę władca-zielarz, zasiadł 
pewnego dnia pod drzewem popijając świeżą gorącą wodę, kiedy nagle 
nieoczekiwany podmuch wiatru strącił do niej nieznany mu wcześniej liść. 
Kierowany ciekawością przyrodnika cesarz postanowił sprawdzić właściwości 
rośliny i zamiast pozbyć się zielonego intruza, spróbował ozdobionej nim wody. 
Okazało się, że listek nadał jej przyjemny dla wrażliwego cesarskiego podniebienia 
posmak. Tak została zaparzona pierwsza w historii herbata. 

 

Do Polski herbata przywędrowała z Rosji. W XVIII w. zainteresowanie wzbudziła 
głównie u aptekarzy, którzy sprzedawali ją jako lek na różne dolegliwości. W XIX w. 
nastąpił znaczny wzrost zainteresowania herbatą, a w XX w. zaczęła być pita 
powszechnie. Obecnie w rankingu krajów pijących herbatę Polska zajmuje 5. miejsce. 

 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=camellia+sinensis&source=images&cd=&cad=rja&docid=DSss7sYFbueIJM&tbnid=eHTF-ODaoUb9EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irvingtea.com/Encyklopedia/O-herbacie/&ei=0GLuUdK3JceltAbYsoCgBg&bvm=bv.49641647,d.Yms&psig=AFQjCNGsn69JQh7UD1UnNrfZ2_lwdI_EkQ&ust=1374663568821719
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HERBATKI TIENS      

Najwyższa jakość herbaty 

 

 

 

 

Green Ginseng Infusion 

Zielona herbatka z żeń-szeniem 

 

Składniki: 

 

Liście zielonej herbaty (Camelia sinensis) 

Korzeń żeń-szenia (Panax ginseng) 

 

Produkcja zielonej herbaty 

Proces produkcji zielonej herbaty przebiega w pięciu etapach: 
więdnięcie, rozgrzewanie i parowanie, zwijanie, suszenie oraz pakowanie. 

Nazywana bywa niekiedy niefermentowaną, gdyż obróbka cieplna powstrzymuje 
fermentację, co uniemożliwia proces utleniania. 

Dzięki zastosowaniu takiej procedury, liście zachowują zielony kolor oraz prawie 
wszystkie właściwości lecznicze świeżych liści herbacianych; aromat jest najbardziej 
zbliżony do naturalnego. 

Właściwości zdrowotne 

Zieloną herbatę ceni się przede wszystkim z powodu licznych właściwości 
zdrowotnych. 

Zielona herbata jest bogata w takie substancje jak: 

 kofeina (zwana teiną), 

 garbniki (polifenole) - nadają jej rześkość i cierpkość, 

 mikroelementy (fluor, wapń, żelazo, potas, sód, cynk), 

 witaminy (A, B1, B2, C, E i K), 

 olejki eteryczne. 
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Napar z zielonej herbaty ma zielonożółty, słomkowy, z odcieniem srebrnym kolor, 
jest bardzo aromatyczna, ma delikatny, ziołowy smak. 

Do parzenia używamy wody o temperaturze 60-85 stopni. 
 
Zalanie zielonej herbaty wrzątkiem powoduje, że napar staje się żółtawy i mętny 
oraz gorzki i cierpki w smaku. 

Jeżeli herbata ma działać pobudzająco, zaparzamy ją przez 2-3 minuty, jeżeli 
odprężająco – nieco dłużej (3-8 minut). 

Nie należy parzyć zielonej herbaty zbyt długo, gdyż będzie miała gorzki smak. 
Możliwe jest dwu- lub trzykrotne zaparzanie tych samych liści. 

 

Herbata chińska (Camellia sinensis)  

Chińska herbata jest wieloletnim krzewem pochodzącym z Azji, gdzie zbiorów 
można dokonywać nawet 40 razy w ciagu roku. W naszych warunkach 
klimatycznych możemy zbierać młode pąki do 4 razy w roku. Zaraz po zerwaniu 
listki zaczynają naturalnie fermentować, następnie można je dalej przetwarzać 
poprzez rolowanie czy suszenie. Z tego jednego krzewu możemy otrzymać herbatę 
białą, zieloną, żółtą, czarną, półzieloną, lub herbatkę puerh. Zakwita białym 

kwiatem, można ją uprawiać również nie jako herbatę,  
a jako drzewko bonsai. 

 

W naturze roślina herbaciana przybiera kształt drzewa. 
Najsłynniejsze i zapewne najstarsze można podziwiać          
w regionie Xishuangbanna, w prowincji Yunnan. Mają 
około 32 m wysokości, ponad 1 m średnicy pnia, zaś ich 
wiek szacuje się na ok. 1700 lat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=camellia+sinensis&source=images&cd=&cad=rja&docid=zRINPyu6XhO0hM&tbnid=bkgFtNW0bGvTIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://teatrekker.wordpress.com/category/tea-classes-and-tastings/&ei=vVvuUZyVIoWdtAbIjoHwCA&bvm=bv.49641647,d.Yms&psig=AFQjCNFe-E5KqEOnfdwQ9J14t5N7F9NX6A&ust=1374661940462823
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Żeń-szeń właściwy (Panax Ginseng)  

Wieloletnia roślina występująca w Korei, Chinach, Japonii 
i wschodniej części Rosji. Jej nazwa pochodzi z języka 
chińskiego i oznacza „człowieka korzeń”, nawiązując do 
charakterystycznego kształtu korzenia przypominającego 
ludzką sylwetkę. Pierwszy człon łacińskiej nazwy (panax) 
oznacza „wszechlek” i nawiązuje do szeroko zakrojonych 
dobroczynnych właściwości rośliny. 

Panax Ginseng jest wieloletnią byliną, która wyrasta do wysokości około 80 cm. 
Pusta w środku łodyga, zakończona jest zazwyczaj kilkoma liśćmi. Najbardziej 
charakterystyczną i poszukiwaną częścią rośliny jest jej korzeń, wraz ze zgrubiałym 
kłączem. Naturalne obszary występowania żeń-szenia ciągle się zmniejszają, dlatego 
podejmowane są próby kontrolowanej uprawy tej cennej rośliny. Niestety jest to dość 
długotrwały proces: wyjątkowo wolny przyrost korzenia sprawia, że pierwsze 
zbiory mogą mieć miejsce dopiero po 10 latach od zasadzenia rośliny. 

Żeń-szeń – substancje aktywne: 

Naukowcy doliczyli się ponad 200 substancji aktywnych zawartych w korzeniu żeń-
szenia. Jednymi z najciekawszych związków aktywnych są ginsenozydy. Te należące 
do saponin substancje chemiczne odpowiadają za prozdrowotne działanie Panax 
Ginseng. Ginsenozydy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę związków, które 
nierzadko wykazują odmienne właściwości: to właśnie dlatego spektrum 
oddziaływania żeń-szenia jest aż tak szerokie. 

Żeń-szeń – zastosowanie: 

Żeń-szeń (Panax Ginseng) należy do tak zwanych adaptogenów. Adaptogeny to 
rośliny, które cechują się dobroczynnym, tonizującym wpływem na funkcjonowanie 
organizmu: 

 dodaje energii: żeń-szeń zwiększa siły witalne organizmu; 

 pomaga w stanach chronicznego zmęczenia; 

 wzmacnia pamięć i zdolność koncentracji; 

 przyspiesza czas reakcji; 

 pomaga na złe samopoczucie; 

 skutecznie chroni przed negatywnymi efektami stresu; 

 jest silnym antyoksydantem: chroni przed negatywnym wpływem wolnych 
rodników; 

 opóźnia procesy starzenia; 

 zwiększa zdolności regeneracyjne organizmu; 

 poprawia działanie układu odpornościowego; 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OPQKdnarFoZTrM&tbnid=EP6luDi2qb4lTM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.health-food-supplement.com/panax_ginseng.html&ei=CVvuUcniE8XptQbumIHwBg&psig=AFQjCNEcD9lijO7ovPPd0YfvW00VQ9KRIQ&ust=1374661769368365
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Anti Stress Infusion 

Herbatka antystresowa 

 

Składniki: 

 

Owocnia i liść gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) 

Liść melisy (Melissa oficinalis) 

Liść werbeny cytrynowej (Lippia triphylla) 

 

Gorzka pomarańcza 

Pomarańcza gorzka (Citrus aurantium), gatunek z grupy 
owoców cytrusowych, drzewo do 10 m wysokości. 
Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, obecnie szeroko 
rozpowszechnione w uprawie. 

Gorzka pomarańcza to drzewo, które wykorzystywane 
jest na różne sposoby. Gotowany owoc daje marmoladę, 
skórka stosowana jest do wytwarzania alkoholu Grand 
Marnier czy Cointreau, kwiat o silnym zapachu pozwala 
na uzyskanie absolutu z kwiatów gorzkiej pomarańczy,     
i wreszcie z gałązek pokrytych liśćmi wytwarzany jest 
olejek eteryczny. 

Ten olejek eteryczny, który zapewnia silne właściwości przywracające równowagę 
układowi nerwowemu, znany jest również z właściwości przeciwstarzeniowych, 
wykorzystywanych w produktach kosmetycznych. 

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, stosuje się ekstrakt z gorzkiej niedojrzałej 
pomarańczy (Zhi shi) albo jej skórkę (Zhi qiao), w leczeniu różnego rodzaju 
problemów trawiennych.  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Citrus_aurantium_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-042.jpg
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Melisa 

Melisa lekarska, zwana też rojownikiem, jako roślina 
lecznicza i miododajna znana jest od bardzo dawna. Już 
w starożytności ceniono jej znakomite właściwości. 
Paracelsus nazywał melisę eliksirem życia. Wierzył, że 
roślina ma moc całkowitego przywracania człowiekowi 
nadwątlonych sił witalnych. 

Obecnie znana jest i uprawiana niemalże na całym 
świecie. Najczęściej melisa hodowana jest w ogrodach           
i na przydomowych grządkach. Ma bardzo przyjemny, 

charakterystyczny cytrynowy zapach oraz ładne, delikatne jasne kwiecie, które zdobi 
ziele od czerwca do września. Jako roślina miododajna melisa uprawiana jest często 
w pobliżu pasiek. 

Surowcem są liście, które zawierają olej lotny (cytrol, geraniol, linalol), garbniki, 
gorycz, trójterpeny i kwasy organiczne. Działa ogólnie uspokajająco oraz pobudza 
czynność trawienna żołądka. 

W lecznictwie ludowym melisę lekarską zaleca się jako środek uspokajający, 
przeciwskurczowy, nasercowy i przeciwbólowy. Herbatka ze świeżych liści melisy 
ma działanie napotne, polepsza także przemianę materii i jest napojem 
odświeżającym. 

 

Werbena cytrynowa 

Werbena pomaga w stanach wyczerpania organizmu, ale 
dodatkowo działa rozkurczowo i przeciwzapalnie. Ma 
też działanie ściągające, tonizujące, wiatropędne, 
wspomagające trawienie, przeciwutleniające, 
przeciwzapalne. Ma działanie relaksujące, uspokajające – 
wzmacnia układ nerwowy i uspokaja psychikę, dając 
poczucie odprężenia przez redukcję depresji i stresu.  

Ze względu na swój cytrynowy aromat używana jest do 
przygotowania orzeźwiających herbatek, a także do 
poprawy aromatu i smaku potraw, np. z ryb, drobiu, 

marynat z warzyw, dressingów do sałatek, dżemów, napojów i sorbetów. 

Suszone liście sprawdzają się w mieszankach zapachowych "potpourri". Olejek 
werbenowy używany jest w droższych perfumach jako znakomita nuta cytrusowa. 
Czysty olejek werbenowy używany jest w przemyśle perfumeryjnym do 
aromatyzowania mydeł, szminek, toników i olejków do pielęgnacji skóry. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Olejek_werbenowy&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Melissa_officinalis_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-094.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=lippia triphylla&source=images&cd=&cad=rja&docid=krstJnjVHC3aZM&tbnid=1PrrzdlMO8TcvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aroma-zone.com/aroma/ficheverveine2004.asp&ei=5V3uUZLRL8KAtAaAr4DgDA&psig=AFQjCNGIhDiLeUCwJQsfRoSzpZ6u5sy3jQ&ust=1374662389120160
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Digestive Infusion 

Herbatka na trawienie 

 

Składniki: 

Koszyczek rumianku (Matricaria chamomilla) 

Liść mięty (Mentha piperita) 

Owoc anyżu (Pimpinella anisum) 

 

Rumianek 

Rumianek jest chyba najbardziej znaną i najbardziej 
popularną rośliną leczniczą w Europie. Jest to jedna     
z najczęściej stosowanych roślin leczniczych                  
w medycynie ludowej. Starożytni Egipcjanie i Grecy 
używali rumianku nie tylko jako rośliny leczniczej, ale 
ofiarowywali go nawet swoim bogom.  

Współczesna medycyna potwierdza tradycyjne 
właściwości lecznicze, które przypisuje się dla 
rumianku. Głównym aktywnym składnikiem olejków 

eterycznych występujących w kwiatach rumianku są azuleny. Dzięki swoim 
właściwościom mogą one brać udział w działaniach antyalergicznych, 
bakteriobójczych i przeciwzapalnych. Rumianek jest cudownym ziołem działającym 
rozluźniająco na system nerwowy, jak i dobrodziejstwem dla układu pokarmowego.  

Dla osób, które prowadzą dość stresujący tryb życia, herbatki z rumianku mogą być 
dobrą alternatywą dla syntetycznych preparatów. Wskazane jest pić herbatki             
z rumianku profilaktycznie, nawet gdy jesteśmy zdrowi.  

Olejek z rumianku jest często stosowany w celach kosmetycznych. Stosowanie 
kremów z rumianku i maści zmniejsza suchość i swędzenie skóry. Szampony i inne 
produkty do pielęgnacji włosów zawierają również często rumianek. Preparaty te 
sprawiają, że włosy są błyszczące, zdrowe i lekkie. 

 

 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=matricaria chamomilla l&source=images&cd=&cad=rja&docid=aIuzJkq4TJHchM&tbnid=NRvDMys38U8tUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jardimdeflores.com.br/jardinagem/A35aromatico.htm&ei=ml7uUd6iONDasgaTsYGQBg&psig=AFQjCNG-Nx4pzwK1sojhh-JlAO9GQo43_Q&ust=1374662653890604
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Mięta 

Już w starożytnych Chinach i Egipcie były używane 
rośliny z rodziny znanej nam mięty (po raz pierwszy 
wymieniona w papirusie Ebersa). Chińczycy doceniali 
jej działanie uspakajające, Hipokrates (zwany "ojcem 
medycyny") - przeciwbólowe i pobudzające, świeżymi 
liśćmi leczono mdłości, bóle głowy. Zdaniem Pliniusza 
mięta pobudzała działalność mózgu, dlatego adepci 
filozofii w Rzymie nosili wianki ze świeżej mięty. 
Egipcjanie oprócz właściwości leczniczych 
wykorzystywali miętę przy balsamowaniu zwłok. 

Mięcie przypisywane są właściwości magiczne. Jej napary, zgodnie z wierzeniami 
ludowymi, są w stanie odgonić złe myśli, a zawiązana gałązka mięty na supełki           
w jedwabiu i włożona do łóżka zapewnić ma wierność małżeńską. 

Dziś lubimy ją przede wszystkim ze względu na charakterystyczny przyjemny smak. 
Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z nieocenionego wpływu, jaki wywiera na nasze 
zdrowie.  

Mięta ma działanie uspokajające, przeciwskurczowe, przeciwwymiotne, 
dezynfekujące, przeciwbólowe, pobudzające wydzielanie soków trawiennych                       
i bakteriobójcze. Napar mięty w warunkach domowych ma wielostronne 
zastosowanie, głównie przy dolegliwościach żołądkowych. 

Małe zielone miętowe listki zawierają w sobie bogactwo aromatycznych                                 
i pożytecznych składników, takich jak: olejek lotny (mentol, mentofuran, menton, 
octan mentolu, walerianian mentolu, felandren, pinen, cyneol, piperyton, tymol, 
karwakrol, seskwiterpeny, jasmon, garbniki (6-12%), flawonoidy), kwas 
askorbinowy, karoten, rutyna, apigenina, betaina, kwas oleanowy i ursulowy. 
Zawiera także witaminę C i A oraz żelazo, wapń, potas, magnez. 

Olejek miętowy, wytwarzany z mięty pieprzowej, wykorzystywany jest w przemyśle 
chemicznym, perfumeryjnym, farmaceutycznym, spożywczym (m.in. do wyrobu 
słodyczy) oraz tytoniowym. Bezpośrednio jako ziołowa przyprawa używane są liście 
mięty zielonej (łac. Mentha spicata, ang. spearmint),  stosowane również jako 
dodatek aromatyzujący do gumy do żucia i past do zębów. 

 

 

 

 

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Szukaj/Tag/1/Mozg
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Anyż 

Występował początkowo w Azji Mniejszej, Egipcie, Indiach, 
Chinach i krajach basenu Morza Śródziemnego. Był 
uważany za środek przeciwko wszelkim truciznom. 
Pliniusz Starszy zalecał go jako środek ułatwiający 
zasypianie i sprzyjający młodemu wyglądowi. Rzymianie 
cenili go za moc usuwania niestrawności i dosypywali do 
specjalnego ciasta podawanego przy obfitych ucztach. Do 
Polski został sprowadzony w średniowieczu przez zakon 
Benedyktynów. 

Owoce anyżu zawieją olejek eteryczny, którego głównym składnikiem jest anetol 
działający lekko wykrztuśnie, rozkurczowo i przeciwbakteryjnie. 
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Hair, Skin and Nail Infusion 

Herbatka piękności 

 

Składniki: 

Ziele skrzypu (Equisetum sp.) 

 

Skrzyp 

Skrzyp polny jest prawdziwą skarbnicą łatwo 
przyswajalnej krzemionki, co czyni z niego zioło  
o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych                  
i zapobiegających przedwczesnym procesom starzenia. 

Ziele skrzypu polnego zawiera 5-8% kwasu 
krzemowego (łącznie z rozpuszczalnymi w wodzie 
krzemianami), któremu zawdzięczamy usprawnienie 

przemiany materii, korzystne działanie na włosy, skórę, błony śluzowe, naczynia 
krwionośne, kości. 

Skrzyp polny działa przeciwbakteryjnie, remineralizująco i regenerująco. Ziele jest 
cennym źródłem flawonoidów, potasu i krzemu, którego duże ilości niezbędne są              
w prawidłowym funkcjonowaniu tkanek szybko rosnących, czyli występujących               
w skórze, włosach i paznokciach. Krzem jest pierwiastkiem śladowym, którego 
poziom w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. Pierwiastek ten skutecznie 
powstrzymuje siwienie włosów, wzmacnia kruche paznokcie i włosy.  

 

 


