
Čaj vs kafe

Čaj může být velmi dobrou alternativou kávy, pokud potřebujeme dodat trochu energie. Má asi třetinový až poloviční 
obsah kofeinu (= teinu) na jeden šálek. V přiměřeném množství jej můžeme popíjet po celý den. Navíc nás tak 
nedehydratuje jako káva. Můžeme zvolit černý nebo zelený čaj. Oba mají stejný původ. Rozdíl je v jejich zpracování. 
Obsahují podobné množství kofeinu. Při způsobu zpracování černého čaje se z něj vytratí mnohé prospěšné látky a 
vitamíny. Obsah kofeinu mají tyto čaje podobný, ale výška obsahu se odvíjí i od doby a teploty při louhování. Díky tomu 
má zelený čaj kofeinu o něco méně. Louhuje se kratší dobu a při nižších teplotách. Účinek kofeinu se po pití čaje 
projevuje pomaleji než z kávy.

Pití čaje snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi, posiluje imunitní systém, snižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje 
činnost gastrointestinálního traktu a podporuje hubnutí při snaze ztráty hmotnosti. I zde je povolená denní dávka čaje 2 až
3 šálky. Podle odborníků vás čaj povzbudí, ale na rozdíl od kávy nezpůsobuje večer tak silnou nespavost jako káva. 
Zelený čaj podporuje detoxikaci, a posiluje nervový systém. Snižuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému a 
pomáhá čistit játra.

1. Taiwanský mléčný Oolong

Mléčný Oolong je jedinečný Oolong vytvořený z listů kultivaru Jin Xuan. Je obzvláště oblíbený pro jemnou krémovou a 
mléčnou vůni, texturu a chuť. Jedná se o lehce upečený čaj, který pochází z ekologické produkce, která využívá kultivar 
Jin Xuan pěstovaný v pohoří Alishan v okrese Chiay na Taiwanu. Čajový mistr používá proces pomalého pečení, aby z 
tohoto čaje získal to nejlepší, obohacenou hladkou sladkou chuť a krémovou texturu. Konečným produktem je velmi 
uspokojivý nápoj, který má přirozené jemné mléčné aroma, texturu a chuť. Nálev má decentní do květin zabalené 
mandlově smetanové sladké tóny.

Kultivar Jin Xuan, který se používá k výrobě tohoto čaje, byl vyvinut na Taiwanu v 80. letech a je mimo jiné znám jako 
Zlatá Lilie nebo TRES #12. Mléčný oolong je v čínštině znám jako Nai Xiang 奶奶 (Mléčná vůně). Kultivar Jin Xuan je u 
farmářů velmi oblíbený pro svou odolnost a vyšší výnos.

Vzhledem k tomu, že se Milk Oolong stal velmi populárním, je potřeba dávat pozor na napodobeniny. Existuje spousta 
mléčných oolongů (ať už z kultivaru Jin Xuan nebo jiných), které jsou ochuceny buď mlékem nebo vanilkou, aby 
napodobily nebo zlepšily přirozenou jemnou chuť, kterou listy Jin Xuan rozvíjejí. Nejen, že obsahují aroma (často 
umělé), ale také je nemohou konzumovat lidé s intolerancí laktózy, protože mohou obsahovat mléko nebo stopy mléka. Je
snadné rozpoznat ochucený Milk Oolong, přirozená chuť čaje bude zcela zastíněna příchutí mléka nebo jakýchkoli jiných 
použitých přísad. Když čaj uvaříte, většina chuti zmizí v prvním nálevu a další nálevy již budou bez chuti. Pravý mléčný 
Oolong se vždy vyrábí z kultivaru Jin Xuan a neměl by být žádným způsobem ochucen nebo vylepšen jinými příchutěmi.

2. Sencha

Sencha je nejoblíbenější čaj v Japonsku a je také nejznámějším zeleným čajem na světě. Jeho nálev má mírně sladkou a 
velmi osvěžující chuť, má máslové, travnaté tóny a zeleno-zlatou barvu. Slovo „sencha“ doslovně znamená „vařeno na 
nízké teplotě“ a odkazuje na typické vaření listového čaje, které spočívá v nalévání horké vody přes suché listy. Tento čaj 
uvolňuje svou nejlepší chuť, když se vaří s měkkou vodou s nízkým pH. Moya Sencha č. 21 se ekologicky pěstuje na 
ostrově Kjúšú.

Sencha se doporučuje jako ranní nápoj, protože její časně sbírané listy mají extrémně vysokou hladinu stimulujícího 
kofeinu a je známo, že sencha zrychluje metabolismus. Stejně jako ostatní japonské zelené čaje je nejen bohatým zdrojem
katechinů, ale také jedním z nejsilnějších přírodních antioxidantů. Pití senchy pomáhá zpomalit procesy stárnutí, zbavit se
toxinů, snížit hladinu špatného cholesterolu, udržet hladinu cukru pod kontrolou a zlepšit zdraví zubů. Jeho listy obsahují 
snadno vstřebatelný vitamin C, beta karoten, kyselinu listovou, draslík, vápník a fosfor. Stejně jako čaj s matchou je i 
sencha známým posilovačem nálad.

3. Moya Matcha Daily

Vysoce kvalitní japonská organická matcha z 2. a 3. sklizně se silnou chutí zeleného čaje, která se získává z čajových 
lístků, které jsou speciálně zastíněné před přímým slunečním zářením. Výsledkem je vyšší obsah chlorofylu a L-Theaninu
a bohatší, zelenější barva. Čerstvé listy se potom seberou, spaří, suší vzduchem a rozemelou na prášek. Má silnější a hořčí
chuť ve srovnání s vyššími stupni kvality moya matcha. Je to ideální volba pro milovníky zeleného čaje a ideální 
ingredience pro koktejly, zmrzlinu a pečení.

Kvalitní čaj BIO Moya Matcha je pečlivě pěstována na malých, rodinných biocertifikovaných polích v japonském Uji, 
regionu známém pro nejvyšší kvalitu zeleného čaje matcha díky svému jedinečnému mikroklimatu. Každá šarže našeho 



organického matcha je pečlivě kontrolována na možné chemické zbytky a jeho kvalita je potvrzena přísnými japonskými 
standardy a ekologickou certifikací. Moya Matcha se pak zpracovává lokálně, hermeticky zabalí a expeduje v malých 
dávkách, aby se zajistila maximální čerstvost.

Moya Matcha Premium

Nejkvalitnější prémiový stupeň organické matcha z 1. sklizně z nejmladších a nejjemnějších lístků zeleného čaje. Má 
bohatou jemnou sladkou chuť a krémovou texturu. Vyznačuje se zářivou nefritovou zelenou barvou.

Stupeň japonské Moya Matcha Premium se získává v 1. sklizni z čajovníků, které jsou speciálně zastíněny před přímým 
slunečním světlem. Výsledkem je vyšší obsah chlorofylu a L-theaninu a bohatší, zelenější nefritová barva. Sklízejí se, 
suší se a rozemelou se na prášek pouze ty nejjemnější a nejmladší čerstvé lístky zeleného čaje.

4. Dračí studna z Tianmu Gu Yu

Tato Dračí studna (2021) byla sklizena ve vysokohorské organické čajové zahradě v Linan v Hangzhou. (Linan je asi 60 
km západně od Západního jezera a byl hlavním městem staré Číny v dynastii Nansong. Město Hangzhou se v té době 
jmenovalo Linan). Čajová zahrada se nachází v nadmořské výšce 800 metrů. Čajovníky vyrostly ze semen odrůdy Jiu 
Keng Qun Ti Zong (奶奶奶奶奶) v 90. letech. Mimochodem, druhý velmi rozšířený kultivar Long Jing 43 je množen 
řízkováním. Zahrada má od roku 2005 organickou certifikaci. Čaj má vynikající kvalitu díky umístění zahrady ve 
vysokých horách, ekologickému zemědělství a velmi bohatým genům z kvalitních semen. Čaj byl zpracován tradičním 
způsobem pečením na wok pánvi. V chuti poznáme pražené fazole a orchideje (místní lidé z Hangzhou této chuti říkají 
Lan Hua Dou Xiang 奶奶奶奶). Chuť je decentně sladká a zároveň velmi intenzivní!

5. Genmaicha Matcha-iri

Genmaicha je tradiční harmonická směs čaje Sencha a pražené rýže, kterou milovníci čaje v Japonsku popíjejí po staletí. 
Genmaicha Matcha-iri je unikátní směs čaje Sencha, pražené rýže a čaje Matcha. Prášková Matcha lehce pokrývá lístky 
čaje Sencha a rýži a definuje tak svěží a sladkou chuť směsi. Díky rýži má tato tradiční směs plnou a povzbuzující chuť, 
která nicméně nepřebíjí jemnou sladkou chuť zeleného čaje, ale pouze ji ohraničuje. Pražená rýže dokáže nalákat 
nejednoho milovníka kávy a nabídnout mu čaj jako alternativu. Matcha nejen dodává sladkou linku celému nálevu, ale 
také ovlivňuje jeho barvu, která je jemně až nefritově zelená jako u čaje Gyokuro.

U většiny čajů na trhu se setkáváme s tím, že je pro čajovou směs Genmaicha použita Sencha nízké kvality (typicky z 2. 
nebo 3. sklizně). V naší směsi je ovšem použita velmi kvalitní Sencha Ichibancha (1. sklizeň), která dává čaji 
mimořádnou jemnost.

6. Mátový Gunpowder pro Touareg

Čaj Touareg často nazývaný "sladký mentolový čaj" je tradičním čajem v severní Africe a řadě arabských zemích. 
Nejčastěji a i v případě našeho čaje je základem silný zelený Gunpowder, který bývá ovoněn lístky máty peprné. Tradiční 
způsob přípravy je relativně složitý a v několika krocích se zalévá čaj a lístky máty dohromady s velkým množstvím 
cukru. Náš mátou ovoněný Gunpowder dává možnost nápoj připravit rychlejší zjednodušenou metodou a rozhodnout se, 
zda-li si připravit dobrý zelený čaj ovoněný mátou nebo čaj osladit a připravit si moderní verzi čaje Touareg.

V zemích, kde je sladký Touareg tradiční, se o přípravu čaje obvykle stará muž. Čaj se připravuje pomalu a obřadně a je 
nabízen váženým hostům. V určitých ohledech bychom mohli tradiční způsob přípravy čaje Touarg připodobnit 
japonskému čajovému obřadu nebo čínské metodě přípravy čaje Gong Fu.

7. Masala + Ilam

Pokud byste se vydali na cestu do Indie, zajisté si všimnete místních obyvatel nabízejících Masala chai, národní indický 
nápoj známý také pod názvem Chai latte. Jednat se bude o černý čaj s kořením a mlékem. Zajímavé je, že Indové nemají 
pouze jeden osvědčený a univerzální postup přípravy Masala čaje, ale každá rodina nápoj připravuje podle receptu 
předávaného z generace na generaci. Nikdy tedy neochutnáte ten stejný. Do černého čaje přidávají Indové několik druhů 
koření. Téměř v každém však ucítíte tóny zázvoru, kardamonu a hřebíčku.


