
Tea világ
könyvelőzetes



Bevezető

Köszöntünk Kedves Olvasónk!

A tea világ című könyv előzetesét olvasod, ez a kiadvány 
segít téged abban, hogy elindulj  egy úton, a tea végtelen 
útján.

Közben ismereteket szerezhetsz a tea 1000 tanításából, de 
talán a legfontosabb amit adni fog számodra a könyv, hogy 
segít kizökkenni a hétköznapi rohanó világból és egy irányt 
mutat számodra a belső harmónia felé. 

Lépcsőfokonként mutatjuk be ebben a könyv kivonatban a 
tea világát, hogy biztos kezekkel tehesd magadévá és 
hatékonnyá a te stílusodnak megfelelő és karakterű teát, az 
életformádhoz illőt.

Sok sikert és csodálatos élményeket kívánok a tea útján



A könyv előzetest a  
következő 
témákból 

válogattam össze 
számodra

• Ajánlás, bevezető

• A tea fő 4 szekciója

• A tea növény „Camellia Sinensis” 

• A mesterek tudása alakítja  a teádat

• Terroir

• A tea ami nem is tea

• Hogyan érhetünk el magas színvonalat

• Életmódba illő italok, milyen célokat támogat a tea

• A legfontosabbb összetevő, a tea vize

Különlges kedvenceim:

• A Japán matcha, ami a szenvedélyem lett

• A Tibeti jakvajas sóstea



„A tea olyan természetes alapú ital, amely képes 
a szervezeted támogatni ezáltal kihatással van az  

életviteledre. 

Keretet ad a mindennapokban számodra, hogy a 
céljaidhoz vezető úton, a legkeményebb 

helyzetekben is talpon tudj maradni.

Számomra ezt jelenti az igazi tea, most pedig 
indulj és váltsd valóra álmaidat”

Idézet: egy Ázsiai tea mestertől



A tea, elsődleges szegmensei

A hatékony teákat készítő emberek jól ismerik ezt 4 fő területet,
ahol a tea képes hatást gyakorolni az ember életében. Láthatjuk,
hogy az életünk fontos részeire mutat rá az ábra. Érdekes egybeesés
lehet, vagy a tea tényleg a ma embere számára teremtődött?

A mai civilizációs betegségek, lényegébenezt ezeket érintik.

Egy néhány perc a tea világában kizökkenti a teázót a mindennapi
rohanásból, majd a következetes tea ceremóniák hosszabb távon
képes beavatkozni, kiegészülve más terápiával.

Döntse el az olvasó is mi lehet az igazság, de csak azt követően, ha
már több éve kiváló teákat fogyaszt.

Ezt követően pedig már olyan markáns pozitív véleménye lesz, hogy
már szinte nem is számít mit gondol, mert a tea élete részévé vált és
csak azt sajnálja majd, hogy nem kezdett el korábban foglalkozni
vele .

1. Energia, 
életerő

3. Egészség, 
természetesség

2. Nyugalom, 
harmónia

4. Emberi 
kapcsolatok



Életerő- energia

Számos webes felületen találkozhatunk olyan írásokkal,
amelyek a teák, vagy inkább a keleti teák élénkítő
hatásairól írnak. Azt szeretném jelezni az olvasónak, hogy
minden egyes napon amikor például csak egy zöld teát
iszik, hatalmas segítséget nyújt szervezete számára,
méghozzá két módon.

• Akkut és távlati szinten egyaránt

A saját tapasztalataimat szeretném megosztani az
olvasóval, melyek alapján mindkét esetről csak pozitívan
tudok véleményt alkotni. Azonnali esetekben a tea nem
úgy hat mint egy „gyógyszer” mivel a benne rejlő
hatóanyagok révén elnyújtott és kevésbé kitörő hatásra kell
számítani. A tea rendelkezik viszont olyan tulajdonságokkal
is mint egy csésze kávé, de a kávétól magasabb
minőségben képes hatni, még ha nem is oly extra impulzív
módon mind a kávé. Erről egy másik kiadványomban
találhatsz részletesebb információkat, írd meg nekem a
téma címét, elküldöm részedre.

Távlati szinten a hatások megint más módon
érvényesülnek, mivel a teák eltérő összetétele,
termőhelye, feldolgozási és elkészítési módja
mind-mind más tulajdonságokkal ruházza fel.

A teához illő kedvenc közmondásom:

„Cselekedj jól ma, élj egészségben 

holnap”



Nyugalom, harmónia

Biztosan előfordult már sokakkal az én korábbi példám,
néhány tíz évvel ezelőtti élethelyzetemben. Akkor még
fogalmam sem volt később milyen fontossá válhat majd a
harmónia, a nyugalom az életben. Amikor fiatal gyerek
fejjel, hajszoltam a sikereket sportolóként is mind-mind
nagyobb célt akartam elérni, ezek köré terveket szőttem, ez
eddig rendben is volt.

De a belső tartalmakat, a mögöttes értékeket nem
tekintettem fontosnak. Később a kelet varázsa a
harcművészet a belső irányzattal közelebb vitt a
„minőségibb időtöltéshez” és az érettebb énem már
igényelni kezdte a harmóniát, a nyugalmat.

Kedves olvasóm, szerintem te is éreztél már hasonlót
magadon.

Az eltelt pár év rávilágított arra, hogy egy nyugodtabb
életvitelnek milyen tökéletes keret tud biztosítani a tea
ceremónia, illetve az ezt kiegészítő szokásaim. A
természetes életmódra törekvés, friss levegő, különleges
mozgáskultúra és szabadidős tevékenységek egyaránt.

Amikor az életedben jelen van a tea rendszeres

napi szokásként, napról-napra többet akarsz majd

tudni róla. Mivel a harmónia az emberi lélek

legnagyobb roborálója, ezért az ember tudat alatt

vágyik egy olyan életvitelre ahol nagyobb

arányban vannak jelen a belső harmónia jegyei.

„Amikor az elme elcsendesül a lélek kezd 

zajongásba”



Természetesség, egészség

Edd meg az ételed, ha éhes vagy, mozgasd a belső szerveid,
pihenj le amikor fáradt vagy, légy természetes.

Idézet: Bruce Lee

A naponta kényszerű munka és rohanás talán már
elfeledtette velünk, hogyan kellene természetesen élnünk.
Bruce Lee (akit sokan csak színészként ismertek, filozófiát is
tanult, és a nyugati embereket a keleti életvitel felé
orientálta, a keleti embereket pedig a tradícióktól a nyugati
felé)

Olyan életvitelre törekedett és tanította is, amely a
természetességen alapult, és a vizet hozta sok esetben
példának.

A víz a világon a legtökéletesebben megalkotott dolog.
Nem megy tönkre, nem törik el, életető erő és pusztító ár
is lehet, közben megtartja a legnagyobb hajókat, és az
emberi szervezetben is nagy arányban van jelen: izmaink és
szívünk 75% -a víz, szemünk 90%, agyunk 83%-a vízből áll
össze .

Ezért nagyon fontos, hogy hidratáltak legyünk.

A tea amit elfogyasztunk több mint 90%-a szintén
víz, amennyiben teázunk sokat tettünk azért hogy
hidratáltak maradjunk.
A természet e két komponense életet ad az
embernek, a tea természetes szuper
élelmiszerként, a víz pedig mint a világ
legfontosabb élőlénye, együtt adják a tea éltető
italát.
Nincs adalék, nincs színezék, nincs cukor, nincs
tartósítószer.
Egyedüli ital ami a világ legtermészetesebb
módján és számtalan elkészítési formában
támogatja életünket.

Arra kérlek, gondolkodj el ezen, amikor a 
közértben az üdítő italokat válogatod



Kapcsolatok

„A tea a társas élet utánozhatatlan kenőanyaga, a 
tea minden napodon egy lehetőség a jobb éltre , az 

pedig hogy kivel teázol egy másik” 

”

Amikor az első időkben az igazi teákhoz sikerült közel
kerülnöm, azonnal világossá vált számomra, hogy a tea
egyfajta „rituálé”, megadod a módját a teázásnak.
Emlékszem édesanyám a téli meghűlések idején, milyen
odafigyeléssel és szakértelemmel készítette lázas
gyerekének az akkor forró, ízesített teát. Majd nem csak
úgy oda tette, hogy idd meg, hanem különleges attitűddel
ruházta fel ezt a pár perces szertartást, mert többet akart
adni egy egyszerű teánál.

A tea lehet az elcsendesült lélek-elme itala, de ugyanúgy
lehet az együttlétek meghitt, vagy akár felemelő itala is.

Kedves Olvasóm, fűszerezd meg a napjaidat a tea
sok száz éves hagyományaival, ülj össze pároddal,
családoddal teremts lehetőséget a megfelelő
légkörre. Az pár perc amit a teázásnak szentelünk
az életünk feledhetetlen élményei közé tartozik. A
tradicionális teázás során win-win helyzetet
teremtünk környezetünkben, mélyebb
értelemben adunk valamit és cserébe kapunk is
valamit. Azt hogy milyen kölcsönhatás jön létre, a
teázók által teremtett légkör fogja meghatározni.



A növény amitől 
tea lesz, a tea…

Camellia Sinensis



Mit nevezünk teának? 

Amikor teáról beszélünk, minden esetben egy adott növényi fajt említünk ,
egy csodálatos növény szárított leveleiből készült italról van szó. A tea
növénye (Camellia Sinensis) egy fásszárú ázsiában őshonos eredetileg fa, a
termesztésben viszont már sok esetben cserje fajta.

Minden más növényből készült italt a tea szakirodalom nem teaként tart
számon, még akkor sem ha azt adott országban teának neveznek. (Bodza
tea, Kamilla, Csipke stb.)

Ez a fantasztikus növény a korai Kínában vált mindennapi itallá, ha hiszünk a
mondának egy véletlen folytán a vízforralás közben ennek a növénynek a
levele belehullott a vízbe. Ez volt az első tea ital, íze és egyéb pozitív hatásai
miatt népszerű és kedvelt lett, így a tea és a víz adott egy fantasztikus italt a
világnak.



A tradicionális tea szakértők összeráncolt szemöldökkel tekintenek rám,
amikor a „Camellia” növényének italát más növényekkel kombinálva
ajánlom barátaimnak.
A tradíció az egy dolog, az emberi ízlések pedig egy másik dolog. Van olyan
barátom akit soha az életben nem tudnék rávenni a Japán matcha tea
fogyasztására, ha éppen nem valamilyen más ízvilággal együtt kínálom

számára.
Így kegyes áldozatot hoztam, csak azért hogy ő se szenvedjen hiányt a Japán
portea élvezetéből és szuper élelmiszer adta hatásaiból.

De el kell mondjam azt is, hogy az igazi tea íze és hatása akkor” üt be”
igazán, ha önmagában és tradíciók szerint készítjük el.

Azok a kiváló mesterek akik a termesztést, és szüretet követően egyéb
eljárásokkal teszik élvezhetőbbé teánkat az Ázsiai világban nagy tekintélynek
örvendenek, nézzük milyen teákat készítenek és milyen eljárásokat
alkalmaznak közben.



A tea 
mester, ki ő?

A másik irányt azok a termelői rétegek, és mesterek képviselik akik szintén 
tudnak komolyabb mennyiségekben dolgozni, de soha nem a mennyiség a profit a 
legfontosabb céljuk. 

A mesterek olyan hagyományos módszereket alkalmaznak, melyeket elődöktől 
tanultak, számos esetben több 4-6 generációra visszamenőleg. 

• Mikor van itt a szedés ideje

• A folyamat egy-egy mozzanata mennyi ideig tartson

Például: szárítás, sodrás, gőzölés, fermentálás, besütések stb.

Ezek a mesterek a folyamatok során tradicionális eszközöket is használnak. 

Például: kézi szedés, szárítás természetes módon (nincs szárítógépsor) tépés-sodrás 
kézzel, sütés kézzel szabad tűzön hatalmas wok edényekben.

Mindkét módszerrel tea kerül az áztató edényünkbe, mindkét esetben teát 
fogyasztunk. 

Viszont közel sem mindegy milyen élményekre teszünk szert, milyen hatásokra 
képes a tea, milyen tisztaságú a teánk  



A tea 
mester, ki ő?

Illetve, majd mi magunk pedig mennyi energiát adunk hozzá egy-
egy kifogástalan tea ital teremtéséhez.

(filteres tea, a mikróban túl forralt víz…) nem azt adja nekünk
amit megérdemlünk, így nincs értelme a teának.

Számos esteben az emberek nem törődnek a mögöttes
információkkal. Az élelmiszerünk táplálékunk honnan származik,
milyen készítési fázisokon megy keresztül, ezek alapján a
minősége-értéke változik és végül talán nem is azt a színvonalat
kapják, amelyre számítottak.

A jó tea kiválasztása éppen úgy kellene történjen, mint egyéb
élelmiszerek vásárlása esetén.

A tea, egy növény kiáztatásából nyert ital, melyet beviszünk mint
táplálékot, tudatosnak kell lennünk amikor kiválasztjuk melyik
eljárással készült terméket használjuk az italunkhoz.

Ha erre nem figyelünk oda a teától nem azt fogjuk kapni amit
igazán szeretnénk, sem fiziológiai minőségben, sem pedig
élvezeteket tekintve.

Kedves Olvasóm, amennyiben szeretnéd magad készíteni mesteri
teáidat, kérd a segítségem a teás szokásaid kialakításához.



Terroir

A világ nagy tea termő vidékén emberek ezreinek ad megélhetést a
tea ültetvényeken, farmokon zajló tevékenység. Ezek a területek
általában hegyvidéki magas lankák által határolt csodálatos
helyszínek, ahol az egyedi éghajlati viszonyok a helyi klíma ezer éve
határozza meg a tea termesztés milyenségét.

A növényünk szempontjából nagyon fontos a klíma, mivel
típusonként eltérő lesz a szüret ideje, alkalmainak száma, és persze
a növény karakterisztikájára majd a termés hozamra is nagy
befolyással van a termőhely.



Terroir
A legfontosabb termőhelyek,

• Kína

• Japán

• India

• Sri Lanka

• Tajvan

• Dél-Korea

• Nepál

A termőterületek közül a tea szülőhazájának tekintik a Kína
Jünnan tartományát, melyet a Hat Híres Teahegy névvel is
illetnek.

Délnyugat Kína mészkőfennsíkon nyugvó bonyolult földrajzi
adottságokkal rendelkező hegyeiben, jellemző szubtrópusi
monszun éghajlat, enyhe telekkel és kellemesen meleg
nyarakkal. Mindez speciális talaj adottságokkal kiegészülve
ideális helyszín a teatermesztéshez. Nagyon híres a Vuji
hegység a szikla oolong teáiról.



Terroir

A Japánok Kiotóhoz közeli Udzsiban kezdték meg a tea 
termesztést ezer éve, a mai napig ez a régió adja az ország 
legfinomabb teáit. 

A több termőhelyen több mint 500.000 család él a
teatermesztésből, és nagyságrendileg 60 ezer hektárnyi területen
zajlik a termesztés, mégis japánban annyira erős a hazai tea
kultúra, hogy csupán a termelés 3 %-a kerül ki a nemzetközi
piacra.

Uji tartomány a japán zöldtea, matcha, gyokuro előállításának
központja.

Yoshida Masahiro és a családja már 16 generáció óta, közel 200
éve dolgozza fel a teát, ők japán leg régebbi teakertjének művelői
is. A család képviseli a hagyományos uji tea sodrás eljárását,
melyet japán a nemzeti kultúra részévé nyilvánított.



Terroir

Az indiai oolong a világon az egyik legdrágább tea 
típus.  

A tea a Silver Tips Imperial, a neve az uralkodói
minőségre utal.
Csak meghatározott időben teliholdkor szüretelik az
ára természetesen csillagászati, egy kilogramm akár
500 ezer forintba is kerülhet.

Viszont India a világ legnagyobb termelője a maga
13.000 darab ültetvényével, mintegy kétmillió ember
foglalkozik a teával. A világ fekete tea termés 30%-át, a
CTC tea 65%-át adják.
Talán legnevesebb termőhelyek a Dardzsiling
tartományhoz köthetők, a Himalája hegység lábánál
tökéletes termőhelyen érlelik az évente három
alkalommal szüretelt teát.



A tea, ami nem is tea

Az előzőekben már érintett tétel, miszerint ami nem a Camellia Sinesis
növény feldolgozásából ered, nem tradicionális tea.

A köznyelv a világban minden olyan növényi italt, ami a teához hasonlóan
melegvízzel kiáztatva, vagy akár főzve készíthető szintén teaként nevez.

Pont ezen elvek miatt van elnevezés: meleg víz, áztatás, és a növény
feldolgozása.

Országonként, kontinensenként eltérő hatásai miatt készítenek növényi
forrázatot az emberek, de mégis van egy közös ok, amiért ezt teszik.

Ezek a növényi italok szerteágazó fiziológiai hatással bírnak, az egészségünket,
az emberi szervezetet megvédik, gyógyítják, regenerálják, roborálják.



A tea, amely nem is tea

A természet csodás flórája miatt tűztem a zászlómra a tea és a herba tea
szövetségben, egyesült erővel történő alkalmazását.

Az ősi népek ezer éves tudását beépítheted te is az életedbe, számos növényi herba ital
kombinálása a teával, szuper hatékony élelmiszert ad számodra. Kis tanulással és
odafigyeléssel a teázás során megtanult és alkalmazott elvekre építve, kialakíthatod a
természetes védőhálót magadnak, szeretteidnek.

A saját tea kertemben a magam által termesztett eurázsiai flórából válogatok, vagy a
szezonális virágzást figyelembe véve a természetben gyűjtök az egyedi életmódokhoz
elsőrangú és fejedelmi tea alapanyagokat. Kedves olvasóm, ne vegye a kedved hogy
nem ismered a növényeket, nincs tea kerted és nincs időd szárítmányt készítened a
teádhoz, azelőtt én is megtaláltam a megbízható kereskedőket a jó eredménykehez
persze idő kellett.

De ez nem olyan termék, mint amit a Mc donalnds gyorsétterem termékeitől vársz,
nincs varázs pirula és gyors ütemben történő változás, aki ebben hisz csalódni fog a
teákban, pedig erről nem a tea tehet.

Hanem inkább a mostani világunk természettől eltávolodott társadalmai, és rohanó
életmódot folytató emberiség.



A tea, amely nem is tea

A tea és a herba tea igazi tanítása az emberiség számára

Lassíts, légy szinkronban a természettel, tisztán tápláld a tested, kerülj harmóniába
önmagaddal és társaiddal, tiszteld a természetet, tisztelj másokat, tiszteld
önmagad és figyelj befelé, zárd ki a világot, néha pár percre.

Amikor egy tea készítését elkezdem, ezek az elvek *összpontosulnak bennem.

A végeredmény számomra a harmónia, a nyugalom elérése, egy minőségi életmód,
egyben egy művészet is formálódik az évek során. A tea készítés alkotói
tevékenység, ami segít kimozdítani a rohanó világból, megállítja az időt az
életedben.

Ha nincs időm pár perces tea szertartásokra, akkor az életem nem jól van
összerakva….

*összpontosítás: 

Minden pontra egyszerre figyelsz, ez lehetetlen a racionális felfogás szerint. De, ha megtalálod a hozzá illő 
attitűdöt, gyorsan rájössz, hogy szinte olyan mintha meditáltál volna.  



A tea vize, mire figyelj

❖ A víz hőmérsékletének szintén ideálisnak kell lennie a kiváló eredményhez. Az ideális hőfok attól 
függ milyen teák készítünk, érdemes a tapasztalat szerzés miatt kísérletezni a hőfokokkal. 

Az irodalom szerint a szakértők ajánlanak teánként lehetőségeket, ezért az indulásnál célszerű próbálkozzunk 
ezekkel, később kialakul egy rutin, ami automatizmussá válik:
-fehér és zöldteák: 70-80 C-os
-oolong teák: 85-90 C-os
-fekete (vörös) és sötét teák: 90-95 C-os
-Japán zöld teák: 75-80 C-os
-puer teák esetén a fiatalabb, néhány éves 80-85 C-os az idősebbekhez inkább 95-100 C-os víz ajánlott
-erősebb indiai és ceyloni fekete teák esetén pedig 100 C-os vizet használjunk.



Hogyan lehet magas minőséget 
elérni

❖ Elmondhatjuk, hogy a tea három fő komponensből áll, de összesen 5 elemre kicsit jobban 
odafigyelnünk, amikor igazán minőségi szintű teázást szeretnénk. 

Első: a tea növény
Második: a víz
Harmadik: ahogyan készíted
Negyedik: amilyen eszközöket használsz
Ötödik: ahogyan megéled (attitűd, saját energiád, nevezhetjük akárhogy)



Hogyan lehet magas minőséget 
elérni

❖ Elmondhatjuk, hogy a tea három fő komponensből áll, de összesen 5 elemre kicsit jobban 
odafigyelnünk, amikor igazán minőségi szintű teázást szeretnénk. 

Amikor  tea növényt kell választanunk, jó előre hozzunk döntést mi a célunk a teával, ezután tudjuk milyen típust 
kell keresnünk, majd egyszerűbben tudunk szűrni és válogatni a tea kereskedések, és beszállítók között. 
Az szeretném leszögezni, hogy a multik polcain, vagy az akciós bazárban valószínűleg nem fogunk magas 
színvonalú és nagy tisztaságú tea növényhez jutni. Úgy gondolkozzunk, mint bármilyen más táplálék beszerzése 
során, ne azért vegyünk meg bármit mert most éppen olcsó. 
A jó tea növény eredete fontos, honnan származik, mikor csomagolták, esetleg kik a készítők, a tea mester. Ha 
ezek megvannak, visszakövethetőek, akkor közel járunk a jó és tiszta minőséghez. 
Az előkészítési eljárásokról is illik kérdezni amennyiben keleti vonalról szeretnénk teákat fogyasztani, mint a 
fermentáció, sütés, szüret stb. A rövid kereskedelmi láncot követő, elhivatott teások erre nagy valószínűséggel 
fognak tudni válaszolni nekünk.



Hogyan lehet magas minőséget 
elérni

Amikor  tea vízre gondolunk soha ne a vegytisztított csapvíz jusson eszünkbe. A tea természetes mivoltából 
adódóan a lágy természetes vizeket szereti, de egy túl magas ásványianyag tartalmú forrásvíz is más ízvilágot 
adhat a teánknak. 
Az elhívatott teások erre külön maguk által tesztelt típusú vizet használnak, tedd ezt te is, néhány próbálkozás 
után rátalálsz a jó vízre, amivel jó lesz a tea. 

A víz hevítése, itt is a minél természetesebb megoldások a legjobbak, ne feledjük hogy  az energiák 
összeadódnak (növény, víz, tűz, te és a társad stb…)  Ezért a forraló és készítő edények is mind-mind legyenek a 
lehető legtermészetesebb anyagból, így kevés az esély hogy mellé lőhetünk a minőségnél. 
A víz hőfokáról már korábban írtam, azok lehetnek irányadóak, de lehet ettől eltérni egyedi igényeink és 
tapasztalásinak alapján. Ez a szép ebben, hogy nem lehet mérnöki pontossággal ugyanolyan teát kétszer 
elkészíteni, mindig mást kapunk.



Hogyan lehet magas minőséget 
elérni

Amikor  tea-t akarunk készíteni, már rövid gyakorlást követően könnyedén kezdünk rá hangolni a tea percekre , 
ezt biztosan állíthatom, mindenkinél így fog működni. Aki ezt valóban magáénak érzi ezzel a „elcsendesüléssel” 
amit a teázás ad könnyed perceket teremtünk magunknak, társunknak. Feltöltve energiával annak minden 
percét, olyan ez mint amikor gyermekként édesanyánk egy meghűlés során, készítette számunkra a gyógyító 
teákat. Minden mozdulata és gondoskodása a mi gyógyulásunkat szolgálta. 
A tea készítés során is így adunk hozzá saját energiánkból, odafigyelés, precizitás, jó alapanyagok együtt adják a 
megfelelő minőséget. 

A keletieknek van egy mondása, miszerint jó tea elkészítése az egy dolog, és az hogy kivel teázom az pedig egy 
másik. 



Milyen célokat támogatunk a 
teával?

Nem véletlenül fogalmazódott meg a tea ezer arca, vagy 1000 tanítása. 

A világ teái, és herba teák együttesen olyan nagy számú igényeket tudnak kielégíteni, hogy egy élet kevés lenne 
mindet kipróbálni. 
Csak  ázsiai országokban több száz féle lehetőség van az igények kielégítésére.

A hatásaikról a tudós, vagy orvos társadalom könyveket ír folyamatosan. Ez nem csoda hiszen mind új 
tapasztalatokat szerzünk és a laborok szintén új alkotó elemeket vesznek górcső alá. 

A számtalanul sok tulajdonságú tea közül nehéz dönteni ezért szoktuk ajánlani , hogy szűkítsük a kört néhány fő 
kategória segítségével. 

Egészségmegőrzési célok, súlykontroll, nyugalom, harmónia, stressz kezelés, emésztés – anyagcsere segítése, 
aktivitás támogatása, élvezeti italok céljából stb.



Két különlegesség a mindennapokból, 
ami bizonyítja milyen szerteágazó 
lehetőségek vannak a teákban.

Miért is ezek a kedvencek kerültek 
bele az előzetesbe? 

A Japán portea különlegessége, hogy 
a növény egész testét adja hogy 
támogasson minket. Mivel ebben a 
formájában, gránit malmokon porrá 
őrölve készítik be a zöld teát. Miután 
a vízzel találkozik a teaporunk, 
bambusz ecsettel habosra keverjük 
pár mozdulattal. 

Ez a típusú tea nagyon sokrétű 
jótékony tulajdonsággal rendelkezik, 
amennyiben bővebben érdekel mik 
ezek, írd meg nekünk.  

A tibeti sós jakvajas tea a zord 
időjárásban is megfelelő mennyiségű 
energiát ad és élénkíti a szervezet, ez 
egy nagyon erős és intenzív ital. 
Méltán viseli a hegy ereje címet



Mi is kerüljön bele egy előzetesbe, hol vannak a határok….

Az előzetesünk itt véget ér, de nagyon nehéz döntés számomra, hogy ne folytassam tovább, vagy a 
fejezeteket ne az eredeti bővebb formában közöljem. 

Köszönjük, hogy ránk szántad ezt a néhány percet. 

Üdvözlettel: AG Tea alkotói


