
Elegancja na co dzień. Jak pić herbatę? 

Na całym świecie ludzie spożywają herbatę z wielu powodów, czy to kierując się jej 

smakiem, właściwościami zdrowotnymi, zaspokojeniem pragnienia czy też po prostu jako 

poczęstunek w gronie przyjaciół. W niektórych rejonach świata istnieją specjalne sposoby 

parzenia herbaty. 

Fascynacja herbatą w Japonii uczyniła ją jednym z najważniejszych napoi podawanych 

podczas niemalże wszystkich ważnych uroczystości czy też wydarzeń. W Japonii możemy 

mówić o dwóch rodzajach ceremonii picia herbaty, są to odpowiednio „Chanoyu”, zwana 

również „Matcha” oraz „Sencha”. Słowo „chanoyu” oznacza „gorąca woda dla herbaty”.  

Ceremonia „Chanoyu” ma miejsce w drewnianej herbaciarni znajdującej się w ogrodzie 

skalnym wraz ze strumieniem. Musimy odczekać chwilę zanim wejdziemy do ogrodu, w 

czasie tym mamy się odprężyć, uspokoić. Wchodząc do ogrodu zostaniemy przywitanym 

przez mistrza ceremonii, który przynosi wodę 

która posłuży zarówno do sporządzenia 

herbaty jak i obmycia rąk. Herbata jest 

mieszana z wrzątkiem przy pomocy 

specjalnej bambusowej miotełki a następnie 

serwowana gościom. Przyjmując herbatę 

należy się ukłonić oraz chwycić miseczkę 

lewą ręką po czym przełożyć miseczkę        

do prawej dłoni. Musimy również trzymając 

miseczkę przed sobą obrócić ją w prawą 

stronę tak, aby krawędź filiżanki podanej na 

początku nie była skierowana w naszą stronę. 

Proces ten związany jest z wyrażeniem 

odpowiedniego szacunku goszczącej nas 

osobie. Często podczas ceremonii „Teishu” 

serwowane jest słodkie ciasto.   

Ceremonia „Sencha” jest bardziej zorientowana na odprężenie oraz ma na uwadze głównie 

wygodę gości spożywających herbatę.  

 

Sztuka picia oraz podawania herbaty jest specjalnym oraz ważnym wydarzeniem w Chinach. 

Jest to czas relaksu oraz uciechy ze smakowania przygotowywanej przez mistrza ceremonii 

herbaty. Najważniejszym elementem ceremonii jest 

przygotowanie aromatycznej oraz smacznej herbaty.  

W większości rejonów Chin przyjęło się przygotowywanie 

herbaty w glinianych imbryczkach, które przed samym 

parzeniem herbaty są podgrzewane wrzątkiem. Następnie do 

takiego ogrzanego naczynia wrzucane są liście herbaty przy 

pomocy specjalnych bambusowych szufelek lub patyczków.    

 Liście herbaty są wstępnie płukane w gorącej wodzie a 

następnie zalewane nią do otrzymania właściwego naparu.  



Temperatura wody jest bardzo ważna i zależy od typu przygotowywanej herbaty. Zaparzenie 

herbaty w zbyt gorącej wodzie może 

spowodować utratę jej smaku. Sztuka parzenia 

herbaty kryje się pod nazwą „Cha Dao”.  

Według ceremoniału herbata podawana jest w 

ciągu jednej minuty do wszystkich filiżanek 

jednocześnie. Wszystkie filiżanki ułożone są 

po okręgu. Osoba serwująca herbatę, napełnia 

filiżanki do połowy, gdyż zgodnie z 

przekonaniem Chińczyków, reszta filiżanki 

wypełniona jest przyjaźnią oraz sympatią.  

Osoba serwująca, podaje filiżankę herbaty 

każdemu z gości, zapraszając go do 

rozkoszowania się jej aromatem przed samą 

degustacją. Gość powinien podziękować poprzez trzykrotne uderzenie palcem w stół. 

Grzecznym zwyczajem jest również spożycie herbaty w trzech łykach.  

 

 

Herbata do Rosji przybyła w 1618 roku za sprawą chińskiego 

ambasadora i stosunkowo szybko stała się jednym z najbardziej 

popularnych napojów. W tym okresie wykształciła się tam 

specyficzna forma ceremonii jej parzenia oraz picia. Herbatę 

przygotowywano oraz podawano w samowarze. 

Trzyczęściowy przyrząd zezwalał na przygotowanie dowolnej 

mieszanki herbaty. W środkowym pojemniku samowara 

znajdowała się 

czarna herbata,        

w górnej herbata 

ziołowa, natomiast w dolnej gorąca woda. Osoba 

mogła  w prosty sposób stworzyć własną 

mieszankę, ustalając własne proporcje herbaty 

ziołowej, czarnej oraz ilości wody. 

 

 Herbata pojawiła w Anglii na przełomie XVI i XVII w.  

Przeciętny Brytyjczyk 

spożywa średnio 2 kg herbaty 

w ciągu roku, to jest około 6 

kubków dziennie. Tea time 

odbywa się umownie około 17 

i ma formę małego posiłku              

z kubkiem gorącej herbaty. 

Napój podawany jest z różnego rodzaju przekąskami, 

najczęściej są to ciasteczka, bułeczki czy owoce. Herbatę 

pije się z mlekiem, przy czym , aby uzyskać idealny smak      

i aromat, należy do gorącego mleka dolać czarną mocną 

herbatę. Wspólne picie herbaty w gronie rodziny i znajomych, to dla Anglików chwila 



relaksu, odpoczynku i refleksji. Przy herbacie, podanej w elegancki, stylowy sposób, 

poruszają tematy filozoficzne, dyskutują, snują marzenia i plany… 

A co  z naszym piciem herbaty?  

Zero czarów i magii... Prosta czynność. Ale czy ten sam smak? 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze! Nie siorbać!  

(Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum i Wikipedii.) 


