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AKTUALNOŚCI
Nowa oferta 2021/22
Nowy sezon herbaciany witamy z kilkoma nowościami. Wśród nich nasze uznanie zdobyły
czarna herbata Truskawkowa Rozkosz oraz Rokitnik z Imbirem, ponadto mieszanka
owocowa Tureckie Jabłko. W przygotowaniu są też organiczne yerba mate i Mate Orange.
Spodziewamy się też czystych herbat czarnych - i tu zaskoczenie - importowanych z Japonii.
Furorę zrobiła nowa kawa aromatyzowana Wiśnie w Czekoladzie ze
swoim wyważonym i subtelnym smakiem. A to jeszcze nie koniec,
ponieważ w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych
kawowych„aromatów”. Do naszych kaw czystych traﬁła też świetna
Brazylia Santos Estuário i organiczna kawa z Kongo.
Jeśli zgadzają się Państwo z nami w tym,
że do kawy i herbaty powinno znaleźć się
coś słodkiego cały czas polecamy
naturalne konﬁtury, czekolady z dodatkami i
oczywiście ciasteczka z wróżbą (w niektórych
wróżbach są numery do loPo i jeśli dzięki temu
wygrają Państwo, prosimy pochwalić się tym 😜 ).
Akcesoria herbaciane i kawowe
powiększyły się również o nowe puszki (puszka Man i Dala tworzą piękny
komplet) oraz zestawy ceramiczne, między innymi widoczny na zdjęciu
zestaw dzbanka z czterema czarkami Kropki. Na naszej stronie www
w zakładce Nowości znajdą Państwo nowe wzory kubków, puszek
i akcesoriów - zapraszamy do przeglądania!
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Zestaw startowy do matchy
Jedną z nowości, na którą czekaliśmy z utęsknieniem jest zestaw startowy do matchy,
czyli komplet akcesoriów, który wystarczy do
rozpoczęcia przygody z jedną z najzdrowszych
herbat na świecie.
Na komplet składają się: japońska organiczna
matcha Hisui w saszetkach po 1,5g,
bambusowy pędzel (chasen), łyżeczka do
nakładania proszku (chashaku) i czarka albo
matchawan (chasen). Wszystko to składa się na
chadogu, czyli podstawowe elementy
japońskiej ceremonii herbacianej.

Nowa strona i oferty na różne okazje
W ostatnim czasie zaktualizowaliśmy i przyspieszyliśmy również naszą stronę internetową bardzo polecamy lekturę umieszczonych na niej artykułów, ciekawostek oraz oczywiście
przeglądanie naszych produktów. Staramy się regularnie wybierać spośród nich również
oferty specjalne, tematyczne - aktualnie polecamy ofertę świąteczną oraz - czy tego
chcemy czy nie 😉 - ofertę na chłodne wieczory.
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Zaparzaj! Impresja z Fes\walu w Poznaniu
W dniach 11 i 12 września 2021 r. wybrałam się
wraz z chłopakiem Mikołajem i załogą Oxalis Polska na
wyjątkowe wydarzenie – Fes\wal Herbaty Zaparzaj!
w Poznaniu. Myślę, że nie bez znaczenia motywem
przewodnim tegorocznej edycji były relacje. Wydarzenie
to zrzeszyło wielu pięknych ludzi, którzy oprócz
wspaniałych opowieści przy czarce herbaty, oferowali
każdemu napotkanemu człowiekowi uważność
i obecność. Zewsząd roztaczała się aura herbaty
i właściwie na każdym kroku można było zakosztować
wartościowych naparów.
Szczególnym dla mnie wydarzeniem było spotkanie
z Martyną Kubiak i jej historie o sproszkowanej herbacie
matcha. Mimo ulewnego deszczu na początku spotkania, mogliśmy na świeżym powietrzu zakosztować królowej
japońskich herbat. Wspólnie spieniana bambusową miotełką matcha, okraszona pięknymi kwiatami, domowo
pieczonymi bezami, kandyzowanym imbirem i gorącą wodą z goździkiem (moim osobistym odkryciem), robiła
niesamowite wrażenie celebracji chwili obecnej. Nauczyłam się na tym spotkaniu dlaczego tak ważne jest picie
wysokojakościowej, organicznej herbaty. Oprócz niewątpliwych właściwości zdrowotnych, wspieramy małych
farmerów, którzy bardzo dużo pracy i serca wkładają w proces przygotowania swoich produktów. Są oni w znacznej
producenckiej mniejszości i wymagają szczególnej opieki, aby zdrowe dla nas i bezpieczne dla środowiska
naturalnego (wolne od szkodliwych pestycydów) produkty, mogły traﬁać na rynek.
Kolejnym zachwytem fes`walu było dla mnie spotkanie z Wojtkiem Woźniakiem i jego leżakującymi
tajwańskimi oolongami. Spotkanie to odbyło się w pomieszczeniu
zwanym „Czarną Chatą”. Wojtek zaproponował, abyśmy skupili się tego
dnia na degustacji oolongów, które zostały już lekko nadgryzione zębem
czasu. Degustowaliśmy herbaty kolejno z lat: 2014, 2008, 2007, 2004
i na koniec herbatę konkursową o wieku w przedziale min. 20-25 lat.
Z racji bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem było nas troszkę
więcej niż przewidziano i degustowaliśmy symboliczne ilości herbaty,
ale to w zupełności wystarczyło, aby móc doświadczyć
niepowtarzalnych, i sięgających po skojarzenia ﬁlozoﬁczne, aromatów.
Najbardziej dojmującym był ten, który przypominał śmierć i przemijanie.
Smak był bardzo głęboki, ciemny, mineralny, twardy w końcowej fazie.
Doświadczyliśmy także nut podobnych whisky, ale także smaki
dojrzałych kwiatów czy łusek kakaowych. Węch podpowiadał nam
jeszcze ciekawsze skojarzenia od wiórków kokosowych, paraﬁny i świeżej
bryzy, przez kadzidło, starą chatę, kościół czy stajnię, po ciemny dym
drzewny. Wspaniale było wymieniać się spostrzeżeniami z uczestnikami
warsztatów. wszyscy zakończyliśmy spotkanie z wypiekami na
policzkach, spiesząc na stoisko Wojtka, by móc zabrać do domu choć
cząstkę tych niesamowitych liści.
Fes`wal oferował tak wiele atrakcji, że czas zleciał nam bardzo szybko i ledwo się spostrzegliśmy, a trzeba
było już wracać do domu. Wróciłam do katowickiego Oxalisu bogata w ogrom pozytywnej energii, z dużym zapasem
teiny w organizmie i w liściach zakupionych na długie jesienne wieczory.
Kinga Juszczak
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Koło pasji herbacianych (III)
Witajcie w kolejnej już trzeciej odsłonie cyklu degustacji herbacianych pod patronatem katowickiego
Oxalisu. Tym razem porównaliśmy wraz z Mikołajem świeże, lotnicze herbaty, których zbiór odbywał się w kwietniu
2021 roku. Dwie z nich to królowe czarnych indyjskich herbat – Darjeeling Amboo\a Organic SFTGFOP1 FF
i Darjeeling Nagri Organic SFTGFOP1 FF oraz ich krewna z Nepalu – Nepal Jun Chiyabari Himalayan Organic FF.
Pierwszą z degustowanych przez nas herbat był, pochodzący z najszlachetniejszego regionu indyjskich
czarnych herbat, Darjeeling Amboo\a. Drobne liście, koloru zielono - brązowego pachniały słodkawo, wyczuwalny
w nich był aromat leśnej ściółki. Zalaliśmy je, jak i wszystkie kolejne herbaty, wodą o temperaturze 90 stopni
Celsjusza i parzyliśmy 30 sekund. Zapach i kolor naparu przywodziły na myśl świeży miód. W smaku wyczuwalne
były owoce. Finisz – lekko ściągający, goryczkowy. Drugie parzenie, w tej samej temperaturze i w czasie wydłużonym
do minuty, wydobyło głęboki,
jesiennym, lekko owocowy,
choć delikatnie cierpki smak.
Drugą degustowaną
przez nas herbatą był czarny
Darjeeling Nagri. Ciekawostką
jest to, że pochodzi on także
z tego samego ogrodu co
poprzednia herbata - ogrodu
Amboo`a. Niewielkie, zielono brązowe liście pachniały
suszonymi owocami,
szczególnie śliwkami. Zapach
naparu był lekko waniliowy, a
jego słomkowy kolor szczelnie
wypełniał całą czarkę. Napar był
orzeźwiający, smakował
wiosenną trawą, zbożem
i kwiatami. Drugie parzenie
wydobyło w nim trawiastą słodycz.
Ostatnia z degustowanych herbat Nepal Jun Chiyabari Himalayan Organic FF pochodzi
z Nepalu, z ogrodu Jun Chiyabari. Plantacja Jun Chiyabari, którą założyli bracia w roku 2001, szybko zyskała
uznanie, gdyż właściciele mają duży głód ciągłego doskonalenia swojej herbaty. Liście te swą wyjątkowość
zawdzięczają wysoko ukształtowanym terenem uprawy. Wszystkie wysokogórskie herbaty nepalskie uprawiane są
bez zastosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Drobne, zielono-brązowe liście, przywitały nas
aromatem wędzonych owoców. Jany, żółto-zielony napar, delikatnie smakował ziołami. Drugie parzenie pozostawiło
w naszych ustach zdecydowane ziołowe nuty.
Kończąc już dzisiejsze wrażenia smakowe, przyznaliśmy nagrody herbacianym „gwiazdom”. Na szczycie podium
stanęła jednogłośnie Darjeeling Nagri Organic z ogrodu Amboo`a ze swoim wspaniałym, waniliowym zapachem i
smakiem dojrzałych, suszonych owoców. Zaraz za nią uplasowały się ex aequo Darjeeling Amboo\a Organic i Nepal
Jun Chiyabari Himalayan Organic. Trudno było nam rozstrzygnąć spór, bo każdemu z nas pod jakimś względem
pasowała inna herbata, stąd taki werdykt. Szczerze polecamy wszystkie trzy damy i odsyłamy do strony Oxalis.pl
i katowickiego sklepiku, bo dzięki takim rarytasom, długie jesienne wieczory staną się znacznie cieplejsze
i piękniejsze.
Kinga Juszczak i Mikołaj Kostka
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