HERBATY PU ERH - CHINY (HEI-CHA)
W Chinach Pu Erh nazywany jest jako herbata czarna, a na Zachodzie, również w Polsce, określany jest jako czerwona. Ojczyzną
Pu Erh jest południowa prowincja Chin, Yunnan, a dokładnie miasto Pu Erh nad rzeką Simao. W okolicy góry Liuchasan rośnie
prastare drzewo qingmao, nazywane „królem drzew herbacianych“. Ma ono około 2000 lat, 32 m wysokości i ponad 1 metr średnicy.
Naukowcy twierdzą, że Pu Erh zyskuje swoje lecznicze właściwości i niepowtarzalny aromat dzięki procesowi nieenzymatycznej
fermentacji. Jego zdrowotne działanie jest tym skuteczniejsze, im dłużej pozwala mu się dojrzewać w odpowiednich warunkach.
Herbata charakteryzuje się bardzo silnym zapachem i smakiem.
Pu Erh może być:
- sheng cha (surowy, nieprzetworzony, świeży, ang. raw lub green) - przechodzi powolny, długoletni proces dojrzewania,
- shu cha (dojrzały, ang. cooked) - przechodzi przyspieszony proces dojrzewania zwany wo-dui (proces dojrzewania przebiega
w ciepłych, wilgotnych pomieszczeniach, trwa zazwyczaj 30-40 dni, po czym herbaty te leżakują i szlachetnieją).
Dojrzewanie polega na fermentacji nieenzymatycznej w odpowiednich warunkach (różne mikroorganizmy uwielbiają podwyższoną
temperaturę i wilgoć). Enzymy natomiast eliminuje się wcześniej, podobnie jak w przypadku chińskich herbat zielonych, poprzez
precyzyjne ugniatanie i podgrzewanie liści w woku. Jako, że naturalne dojrzewanie czy leżakowanie jest procesem powolnym
i trwa latami, w latach 70-tych opracowano metodę zwaną wo-dui, która je imituje i jednocześnie znacznie przyśpiesza.

20702

Pu Erh
Herbata cesarzy chińskich z prowincji Yunnan słynąca ze swych właściwości zdrowotnych.
Obniża zawartość tłuszczu w organizmie, reguluje poziom cholesterolu i wspomaga procesy trawienne, stąd znana głównie jako
odchudzająca. Ta unikalna herbata typu Pu Erh wytwarzana jest tradycyjną, ręczną metodą. Idealna do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: brązowawe, mięsiste.
Aromat i smak: lekko ziemisty.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Yongde, ogród Yongde.

20706

Shu Pu Erh 4 letni
Pu Erh czteroletni pochodzący z rejonu Menghai z prowincji Yunnan. Znakomity Pu Erh. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: wyselekcjonowane, brązowawe.
Aromat i smak: słodki o smaku nasion kakaowca z lekkim ziemistym posmakiem.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, region Menghai, ogród Yunshan.

20704

Pu Erh Mini Tuo Cha
Znany jako Xiao Toucha lub Small Bowl Tea (z ang. mała miseczka herbaty). Polecany do sprzedaży na sztuki. Każdy zapakowany
w białą bibułkę. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: odpowiednio dobrane, sprasowane w kształt przypominający gniazda os.
Aromat i smak: zrównoważony, intensywnie słodki i delikatny.
Kolor naparu: ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Yongde, ogród Yongde.

20728

Pu Erh Brick
Polecany do sprzedaży na sztuki. Idealny do wielokrotnych zaparzeń.
Liście: odpowiednio dobrane, sprasowane w cegiełki (kwadrat 2cm x 2cm, grubość 0,5cm - kształtem przypominają kostki
czekolady).
Aromat i smak: zrównoważony, intensywnie słodki i delikatny, choć wyrazisty.
Kolor naparu: bursztynowy, ciemnobrunatny i „gęsty”.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Simao, ogród Jingmai.

HERBATA PU ERH ZIELONA
20780

Green Pu Erh
Zielona odmiana herbaty Pu Erh z Yunnanu. Herbata ta pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia, reguluje trawienie, orzeźwia.
Liście: duże, zrolowane.
Aromat i smak: delikatny i świeży z nutą goryczki.
Kolor naparu: przejrzysty, jasnozielony.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, obszar Lancang, ogród Yunshan.
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HERBATA PU ERH BIAŁA
White Pu Erh King

21263

Ta unikalna herbata, typu Pu Erh wytwarzana jest tradycyjną, ręczną metodą.
Liście: puszyste, srebrno-złote zbierane wcześnie rano (nie później niż do godziny 9:00), kiedy plantacja pokryta jest jeszcze rosą.
Tuż po zbiorze herbata jest natychmiast magazynowana, nie musi ona leżeć na słońcu - suszy się ją naturalnie.
Aromat i smak: łagodny, słodkawy z nutą nektarynki.
Kraj pochodzenia: Chiny, prowincja Yunnan, region Simao, ogród Jingmai.

HERBATY PU ERH AROMATYZOWANE
Pu Erh Fitness

20708

Skład: herbata Pu Erh (min. 85,2%), dzika róża, kawałki jabłka, mate zielona, aromat, trawa cytrynowa.

Pu Erh Grejpfrutowy

20738

Skład: herbata Pu Erh (min. 79,8%), skórki grejpfruta (min. 8,5%), plasterki cytryny, aromat, skórki pomarańczy, ślaz dziki,
nagietek.

Pu Erh Guarana

20726

Skład: herbata Pu Erh (min. 79,3%), gingko biloba (miłorząb japoński), guarana (min. 3,6%), czarna porzeczka, czerwona
porzeczka, aromat, liście maliny, kwiatki piwonii, płatki bławatka, liście jeżyny.

Pu Erh Leśne Owoce

20712

Skład: herbata Pu Erh (min. 83,3%), owoce leśne (min. 9,3%): czarny bez, żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy),
jagody, aromat, liście żurawiny, płatki róży.

Pu Erh Mango - Papaja

20756

Skład: herbata Pu Erh (min. 87,3%), mango (min. 4,6%) (mango, cukier, stabilizator – chlorek wapnia, regulator kwasowości –
kwas cytrynowy), papaja (min. 3,5%), aromat, kwiatki ostu.

Pu Erh Simao

20729

Skład: herbata Pu Erh (min. 67,1%), plasterki pomarańczy, pędy bambusa, kurkuma, cytryniec chiński, kwiatki chryzantemy,
aromat, płatki róży, kwiatki osmanthusa. Simao jest największym miastem na poziomie powiatu w prowincji Yunnan.

Pu Erh Varadero

20730

Skład: herbata Pu Erh (min. 60,6%), papaja (papaja, cukier, konserwant – dwutlenek siarki), ananas (ananas, cukier, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy), aromat, pręciki kwiatów marakui, kwiatki kaktusa i słonecznika, marakuja, kwiatki ślazu dzikiego.
Zawiera siarczany. Nazwa tej mieszanki pochodzi od Varadero - najsławniejszego kubańskiego kurortu.

Pu Erh Wiśnie w Rumie

20737

Skład: herbata Pu Erh (min. 76,9%), hibiskus, wiśnie (min. 8,6%), aromat rumu (min. 1,9%), aromat, płatki nagietka.

Pu Erh Ye

20711

Skład: herbata Pu Erh (min. 78,3%), cynamon, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), suszone śliwki (suszone śliwki, olej
roślinny), kawałki orzecha brazylijskiego, aromat, czerwone owoce drzewa pieprzowego, kardamon.

Pu Erh Ying Yang

20743

Skład: herbata Pu Erh (min. 83%), aromat, pączki róży, kawałki drzewa sandałowego, kurkuma, wiśnie, kwiatki jaśminu, płatki
róży, liście curry (drzewa Bergera koenigii).

Pu Erh Zorza Polarna

20740

Skład: herbata Pu Erh (min. 74%), brzoskwinie (min. 14%) (brzoskwinie, mączka ryżowa), plasterki cytryny, aromat, kwiatki
brzoskwini i nagietka, kombucha (min. 0,1%) (nazywana grzybem herbacianym, utworzona jest z mnóstwa różnych rodzajów
drożdży i mikrobów, które żyją w symbiozie. Wiodące działanie kombuchy polega na oddziaływaniu kwasu glukuronowego,
który powoduje silne odtrucie organizmu oraz kwasu mlekowego, który hamując rozwój szkodliwych bakterii jelitowych, sprzyja
procesowi trawienia).

Pu Erh Żurawinowy

20727

Skład: herbata Pu Erh (min. 84%), czarny bez, kawałki marchewki, żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), aromat.
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