
 

Szkoła Promująca Zdrowie - Dzień 
herbaty 15.12 

Krótka historia herbaty 

Herbata jest rozpowszechniona na całym świecie, a w niektórych kulturach zajmuje bardzo 

szczególne miejsce. Za jej ojczyznę przyjmuje się oficjalnie Chiny, ponieważ to właśnie Chińczycy jako 

pierwsi pięć tysięcy lat temu opisali jej dobroczynne właściwości i oryginalny smak. 

Legendy o herbacie  

Najbardziej popularna historia herbaty opowiada o tym jak odkry ł ją mityczny Cesarz Shennong już 

w 2737 roku przed naszą erą. Legenda głosi że Cesarz ze względów zdrowotnych pił wyłącznie gorącą 

wodę, pewnego razu gdy odpoczywał w ogrodzie do jego garnuszka z wodą wpadło kilka liści 

nieznanego dotąd krzewu. Woda z dodatkiem nieznanych liści miała bardzo przyjemny aromat, a jak 
się później okazało smak również.   



 

1 - mityczny Cesarz Shennong 

Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa i intrygująca legenda związana z historią herbaty. Odkrycie herbaty 

przypisuje się Bodhidharmie, który podczas wielogodzinnych medytacji zasnął i aby się ukarać odciął 

sobie powieki, które zakopał w ziemię, a w tym miejscu wyrósł krzew. Po spróbowaniu liści z tego 

krzewu Bodhidharma stwierdził, że mają one działanie pobudzające, odprężają i poprawiają jego 

koncentrację. 

 

2 - Bodhidharma 



Odmiany herbaty 

Herbata zielona 

  

Jest to najstarszy rodzaj herbaty, najpopularniejszy w Azji. Różne gatunki tej herbaty dają napar 
koloru od żółtego do zielonego o (najczęściej) delikatnym smaku i ożywczym aromacie. 

  

Najpopularniejsze gatunki tej herbaty to: Sencha, Gunpowder oraz Long Jing.  

 

 

Herbata biała 

  

Bardzo delikatna herbata przygotowywana starannie z najmłodszych liści i pączków. Często liście 

herbaty tego gatunku są pokryte białym meszkiem od którego powstała ich nazwa. Biała herbata 
daje bardzo subtelny, delikatny w smaku i aromacie napar. 

  

Najpopularniejsze gatunki tej herbaty to: Pai Mu Tan oraz Cesarska Perła 



 

 

Herbata żółta 

  

Przechodzi proces produkcji zbliżony do herbaty zielonej, lecz poddawana jest fermentacji 

nieenzymatycznej podczas której uzyskuje żółty kolor. Jest to bardzo rzadka i droga herbata. 

  

Najpopularniejszym gatunkiem tej herbaty jest: Junshan Yin Zhen 

 



 

Herbata czarna 

  

Najpopularniejsza herbata w Europie, znana chyba przez każdego. Całkowita fermentacja nadaje jej 
charakterystyczny smak i aromat. Jej picie stało się w wielu miejscach Europy tradycją. 

  

Najpopularniejsze gatunki tej herbaty to: Yunnan Golden Tips oraz Darjeeling 

 

 

Herbata czerwona (pu-erh) 



  

Ostatnio coraz bardziej popularna ze względu na właściwości odchudzające. Ma bardzo specyficzny 

smak i zapach spowodowany fermentacją oraz leżakowaniem, jest on najczęściej określany jako 

ziemisty. Często prasuje się ją w formę cegiełek, dysków oraz gniazd. 

  

Najpopularniejsze gatunki tej herbaty to: Pu-erh "luzem" oraz pu-erh w formie gniazda. 

 

 

Herbata oolong 

  

Są to herbaty częściowo utlenione, coś pomiędzy herbatami zielonymi i czarnymi. Różnią się 

smakiem między sobą w zależności od stopnia utlenienia oraz tego czy były palone. Ich smak i zapach 

określany jest najczęściej jako kwiatowy, miodowy, orzechowy. 

  

  

Najpopularniejsze gatunki tej herbaty to:  Oolong milky oraz Tie Guan Yin. 



 

 

Wpływ na zdrowie  

 

Jak zaparzyć dobrą herbatę? 

Woda jest istotna 

Świeżą, zimną wodę zagotować. Herbaty czarne, ziołowe i owocowe należy parzyć, zalewając je 

koniecznie wrzącą wodą. Dla herbat zielonych zaleca się stosowanie wody o temperaturze ok. 80 C, 

wtedy herbata nie nabierze lekko gorzkawego posmaku. Jeśli jakość wody przemysłowej jest niska, 

należy użyć wody „odstanej”, bądź niegazowanej wody mineralnej. Twardą lub mocno chlorowana 

wodę powinno się doprowadzić do wrzenia i gotować jeszcze 2-3 minuty bez przykrycia. 

Zasadniczo: im woda bardziej miękka, tym lepiej. 

W jakim naczyniu parzyć? 



Dzbanek do serwowania herbaty ogrzać wstępnie gorącą wodą. Herbata utrzymuje wtedy 
temperaturę, w której jest najlepsza do spożycia przez co najmniej ½ godziny. 

Należy raczej unikać stosowania termosów, czy podgrzewaczy do dzbanków, gdyż napój traci w ten 

sposób swój aromat. Tylko niektóre gatunki mocnych herbat, jak np. mieszanki fryzyjskie, czy Assam 
dobrze tolerują punktowe podgrzewanie (świeczką umieszczoną w podgrzewaczu do dzbanków). 

Czas parzenia 

Właściwy czas parzenia znacząco wpływa na działanie i smak herbaty. Po 2 – 3 minutach działa ona 

pobudzająco na centralny układ nerwowy i charakteryzuje się lekko aromatycznym, nie za ostrym 

smakiem. Po 4 – 5 minutach – wpływa kojąco na żołądek i jelita, a jej smak jest bardziej wyrazisty, 

lecz nieco cierpki. Zioła i mieszanki owocowe powinny naciągać około 8 – 10 minut, aby móc się 
delektować ich pełnym smakiem i korzystać z ich łagodzącego oddziaływania. 

 

 



 


