
HERBATA



„Lepiej być pozbawionym jedzenia przez trzy dni niż herbaty przez jeden“ mówi stare chińskie przysłowie. Uważa 
się, że herbata jest najbardziej lubianym gorącym napojem ludzkości, zajmuje nawet drugie miejsce – zaraz po wod-
zie – wśród napojów wypijanych w największej ilości. Herbata to w szerokim ujęciu napar z różnych ziół, przypraw 
i owoców, jednak w węższym znaczeniu prawdziwa herbata to wyłącznie napój przyrządzony z liści rośliny zwanej 
herbatą chińską (Camellia sinensis).

HERBATA 
1.  Rodzaj Kamelia (Camellia) z  rodziny herbatowatych (Theaceae) liczy około 50 gatunków, do których zaliczana jest 

również herbata chińska (Camellia sinensis), która ma dwie odmiany – C. sinensis i C. assamica. 

2.  Ma postać wiecznie zielonego krzewu lub drzewa, które zazwyczaj osiąga wysokość 2-15 m, natomiast na plantacjach 
jest przycinany do wysokości ok. 1 m. 

3.  Biały kwiat herbaty, przypominający jaśmin, po przekwitnięciu zamienia się w torebkę kryjącą w sobie trzy nasiona, 
z których tłoczony jest olej. 

4.  Z rośliny odrywane są najmłodsze listki, tzw. „flush”, to znaczy, że zbierane są pączek liścia na samym koniuszku i kilka 
listków pod nim. 

Podczas zbiorów 
pracownicy kierują się 
zasadami zbioru, które 
mają decydujący wpływ 
na jakość i cenę herbaty. 
Najlepsze i najdroższe są 
herbaty typu A i B.
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PRZETWARZANIE HERBATY
•	 Poddawanie działaniu pary wodnej – liście herbaty poddawane są 

działaniu pary wodnej w temp. 20–120 °C.

•	 Więdnięcie – świeże liście rozkładane są na dużych rusztach  
i suszone w temp. 25–30°C. Listki stają się giętkie i miękkie. Zaczyna 
się rozkładać chlorofil i białko oraz rozpoczyna się utlenianie tanin 
(garbników), które są odpowiedzialne za aromat herbaty. 

•	 Przetrząsanie – liście są przetrząsane na rolkach obrotowych, co 
skutkuje naruszeniem membran komórkowych i szybszą oksydacją na 
krawędziach liści.  

•	 Skręcanie (zwijanie) – podeschnięte listki są zwijane między 
dwoma poziomymi, szorstkimi płaszczyznami. Dzięki temu następuje 
zaburzenie struktury liści, uwolnienie soku komórkowego i rozpoczyna 
się proces oksydacji. 

•	 Oksydacja – reakcja chemiczna, do której dochodzi pod wpływem 
tlenu. Zwinięte liście są wystawiane na działanie powietrza  
w temp. 25–28°C i wilgotności 95%. Substancje uwalniające się  
z liści zaczynają zmieniać swój skład chemiczny, w wyniku czego  
liście herbaty ciemnieją i zmieniają swój zapach.  

•	 Fermentacja – przemiany dokonywane przez mikroorganizmy. 
Surowiec poddany działaniu pary wodnej przykrywany jest płachtami 
materiału, pod którymi przez kilka dni fermentuje. 

•	 Suszenie – dzięki działaniu gorącego powietrza obniża się wilgotność 
liści herbaty do około 4%.

Biała herbata więdnięcie lekka oksydacja poddawanie 
działaniu pary 
wodnej

suszenie

Zielona 
herbata

więdnięcie ogrzanie 
(zaparzenie)

suszenie

Oolong więdnięcie przetrząsanie 
/skręcanie

częściowa 
oksydacja

suszenie

Czarna 
herbata

więdnięcie skręcanie pełna oksydacja suszenie

Pu-erh więdnięcie skręcanie oksydacja poddawanie 
działaniu pary 
wodnej

fermentacja suszenie


