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AKTUALNOŚCI
Doczekaliśmy się pierwszej herbaty ze świeżego zbioru 2022!
To indyjska herbata z prowincji Nilgiri (Nilgiri to pasmo górskie położone u zbiegu stanów Tamil Nadu,
Karnataka i Kerala w południowych Indiach, w tłumaczeniu oznacza dosłownie: "Niebieskie Góry”). Nazwa
'Frost Tea' pochodzi od angielskiego słowa "frost", oznaczającego mróz. Jej pojawienie się rozpoczyna
sezon herbaciany.
Ta wyjątkowa herbata pochodzi z
ogrodu herbacianego Parkside Estate,
gdzie uprawia się unikalny, wysokiej
jakości kultywar typu chińskiego
Camellia Sinensis Sinensis – popularny
w Nilgiri. Rosną tam specjalne
odmiany drzewek herbacianych,
których liście rosną nawet przy nieco
mroźnej pogodzie.
Herbata zbierana jest w bardzo
wyselekcjonowany sposób miesiącach styczniu i lutym, w jasne
i słoneczne dni w sąsiedztwie zimnych
i mroźnych warunków nocnych - dzięki
temu kumuluje olejki zapachowe
wewnątrz liści. Okno pogodowe do
produkcji tego jest bardzo
ograniczone (około 10/15 dni), a zbiór
odbywa się zwykle w drugiej połowie
stycznia / pierwszym tygodniu lutego
każdego roku.
To wyjątkowa herbata, na którą składają się zarówno zielone listki jak i ciemnobrązowe skręcone liście.
Pomarańczowo-złoty napar charakteryzuje się wyjątkowym aromatem wiosennej świeżości o miodowej
nucie. W smaku można odkryć posmak kwiatów lipy.
Przy okazji na zdjęciu pojawił się nasz ulubiony, „dożywotni” zaparzacz. Skąd wzięło się to określenie?
Dożywotni dlatego, że przy codziennym użytkowaniu i myciu w zmywarce "starcza" na lata. Rozmiar
(rączka o długości 6,5 cm, średnica 6 cm) jest uniwersalny i pasuje do zdecydowanej większości dzbanków
i kubków. Otwory są bardzo małe, dzięki czemu można w nim zaparzać nawet kawę!
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Nowość - zielona herbata z guawą SŁOŃCE
JAMAJKI (kod 10691)
wyszukane połączenie guawy, tropikalnego mango i świeżej cytryny
Składniki - herbaty: Sencha i Formosa Gunpowder, guawa (4%)
(przecier: guawa, zagęszczone jabłko; zagęszczony sok jabłkowy),
naturalny aromat, marakuja (2,7%), kwiaty pomarańczy i nagietka.

Nowość - japońska aromatyzowana
herbata YASUMI (kod 10696)
Mamy w ofercie (nareszcie!) japońską herbatę z naturalnymi
dodatkami - jej nazwa to Yasumi, co znaczy relaks, odpoczynek,
a więc coś, co na pewno się przyda! Napar ma bardzo subtelny
smak, znajdziecie w nim nuty owocowe i różane🌹 . Według nas
to idealna propozycja dla koneserów!

Nowość - MATE POMARAŃCZOWA
ORGANIC (kod 810780)
orzeźwiające połączenie smaków mate i dojrzałej pomarańczy🍊
Składniki: Mate Green Organic (80,1%), owoc dzikiej róży Organic,
skórka pomarańczy Organic, naturalny aromat pomarańczy (4%).

Puszki JAPOŃSKI OGRÓD 150G
Bardzo dobrze przyjęte zostały u nas puszki
z japońskimi wzorami - wyglądają po prostu
pięknie i w dotyku są „matowe” i przyjemne.
Ich wymiary to 74 mm x 80 mm x 125 mm
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Czego nie widać w herbacie a co wypijamy?
Każda parla liści herbaty, które dostają się na teren Unii Europejskiej przed wprowadzeniem do sprzedaży
musi przejść specjalistyczne badania. Ich wyniki muszą mieścić się w normach, które odnoszą się do
naszego zdrowia i weryﬁkują zawartość niepożądanych składników, jak i dopuszczalnej ilości innych.
Wśród nich są też badania dotyczące obecności i ilości metali ciężkich w liściach herbaty. Rozwój
gospodarki, przemysłu, rolnictwa stopniowo przyczynia się do coraz większego zanieczyszczenia
środowiska, w tym produktów żywnościowych. Mogą one zawierać metale ciężkie, takie jak np. rtęć,
ołów, kadm. Dlatego tez istotne jest badanie herbaty
W lipcu 2021 roku, do naszej ﬁrmy zgłosiła się obecnie już absolwentka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego - dziś już pani magister farmacji z prośbą o uczestnictwo w badaniu pt. „Zawartość rtęci w
herbatach liściastych” i przekazanie próbek do badań. Badania były wykonywane w Katedrze Toksykologii i
Bioanalizy i stanowiło przedmiot pracy dyplomowej.
Do swoich badań pani Paulina zebrała 60 próbek herbat różnych producentów, zakupionych w polskich
supermarketach, sklepach wyspecjalizowanych w sprzedaży herbaty i kawy oraz kilka z nich zakupionych
było za granicą naszego kraju. Herbaty zostały podzielone ze względu na rodzaj, a następnie przebadane
pod kątem zawartości metalu ciężkiego, jakim jest rtęć, wykorzystując spektrometr absorpcji atomowej
AMA 254. Wyniki poddane zostały analizie statystycznej, w której oceniono zawartość rtęci w zależności
od rodzaju herbaty, postaci, producenta, zawartości składników dodatkowych oraz oceniłam, czy istnieje
potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka, wynikające z regularnego picia herbat zanieczyszczonych
śladowymi ilościami rtęci.
Biorąc pod uwagę rodzaj herbat, najmniejszą zawartością rtęci charakteryzowały się herbaty czarne,
natomiast największa zawartość rtęci występowała w Yerba Mate. Większą czystość wykazały herbaty
liściaste, w porównaniu do herbat ekspresowych w saszetkach. Spowodowane jest to prawdopodobnie
wyselekcjonowaniem całych liści, lepszej jakości w herbatach liściastych, w porównaniu do herbat w
ekspresowych, które pochodzą z pokruszonych liści, z upraw o niższej jakości.
W badaniach herbat wykorzystano próbki
łącznie 27 różnych producentów. W tym
rankingu zdecydowanie wygrały herbaty ﬁrmy
OXALIS, które okazały się najczystsze ze
wszystkich przebadanych próbek wielu
różnych producentów. Zawartość rtęci była w
nich około 4 razy mniejsza niż w herbatach
producenta o najwyższej zawartości rtęci.
Bardzo cieszymy się z tak pozytywnych
wyników badań a cały artykuł znajdą Państwo
na naszej stronie www.oxalis.pl.
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Komebukuro - japońska sakiewka na herbaciane skarby
Historycznie komebukuro to szyta ręcznie sakiewka
w patchworkowym stylu. Każda była indywidualnie
zaprojektowana i wykonana z różnorodnych materiałów.
Typowe komebukuro wykorzystuje bawełniane sznurki do
bezpiecznego zamykania. Tradycyjnie używana była w
społeczeństwie japońskim - podczas ważnych ceremonii
religijnych wnoszono w nich do świątyni oﬁary z ryżu. Innym
jej przeznaczeniem było przechowywanie prezentu
przeznaczonego dla drogiego przyjaciela lub krewnego
związanego z ważnym osobistym wydarzeniem.
W naszym sklepie w Katowicach mamy komebukuro
stworzone przez artystkę działającą pod nazwą Darnina. Nadała komebukuro nową funkcję –
możliwość przenoszenia drogocennych utensyliów
herbacianych. Skrawki lnu tworzące sakiewkę zanurzyła w
naturalnych barwnikach pozyskiwanych z roślin, tj. liści
orzecha włoskiego, wrotyczu pospolitego, czy łupin
orzecha czarnego. Sama artystka opowiada o swoich
dziełach tak:
„Przede wszystkim stworzyłam je dla herbacianej ceramiki
(czajniczki, gaiwany, czarki mają się w takiej sakiewce
bezpiecznie). Sama wsiąkłam głęboko w świat
herbacianych ceremonii. A najbardziej cenię prostą
przyjemność poznawania herbaty podczas bycia w naturze.
Ale jakoś trzeba nosić ze sobą wszystkie te kruche skorupki.
Komebukuro zabezpiecza je w drodze. Projekt
dopracowywałam radząc się przyjaciół, którzy
wprowadzali mnie w gong fu cha i dokładnie
wiedzieli czego potrzebują. Stąd podwójna warstwa
miękkiej bawełny, która ręcznie wszyta pomiędzy
warstwy dodaje miękkości. Stąd też dwa długie
kawałki tkaniny wszyte w środku - by oddzielać od
siebie ceramikę i dodatkowo ją zabezpieczać”.
Odsyłamy Was do zobaczenia tych małych cudów na
instagramie artystki (www.instagram.com/
_darnina_ ) i zapraszamy do oglądania ich do
naszego sklepu ﬁrmowego w Katowicach.
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