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Gdy tylko temperatura za oknem zaczyna spadać, kubek aromatycznej 
herbaty staje się naszym codziennym towarzyszem. Nie tylko 

dlatego, że napar ten doskonale rozgrzewa, ale także ze względu 
na jego niepowtarzalny smak i właściwości. Herbata zawiera związki 
bioaktywne, wśród których możemy wyszczególnić m.in. polifenole 

o właściwościach przeciwutleniających.

HERBACIANY RAJ

Można śmiało powiedzieć, że każda filiżanka 
herbaty smakuje odrobinę inaczej. Wszystko 
zależy oczywiście od jej rodzaju – a tych 
jest całkiem sporo – ale także sposobu 
przygotowania, odpowiednich dodatków, 
pory dnia, naszego nastroju czy towarzystwa! 
Po jakie herbaty najczęściej sięgamy? Na co 
zwrócić uwagę przy zaparzaniu? Zapraszamy 
do herbacianego raju!

DO WYBORU, DO KOLORU
Choć w naszych szafkach zwykle można 
spotkać tradycyjne, czarne i zielone herbaty, 
to coraz częściej i chętniej sięgamy także po 
inne gatunki i odmiany. Czas przyjrzeć im się 
nieco bliżej. 

Herbata biała 
Przygotowywana jest z najmłodszych liści 
i pączków krzewów, zbieranych wczesną 
wiosną, często pokrytych jeszcze białym 
meszkiem. Po zebraniu nie poddaje się 
ich fermentacji – liście po pierwszym 
zwiędnięciu są jedynie zwijane i suszone. 
Herbata przygotowana na zimno może  
mieć działanie prawdziwie orzeźwiające. 

Herbata czerwona 
Znana też jako pu-erh. Określa się ją jako 
półfermentowaną - jej liście suszone są przed 
skręceniem, a w czasie procesu fermentacji 
ich krawędzie nabierają purpurowej barwy. 
Napar charakteryzuje się silnym aromatem 
i korzennym, ziemistym smakiem. 

Rooibos 
Choć nazywa się go herbatą, tak naprawdę… 
nią nie jest – jego podstawą są liście 
południowoafrykańskiego czerwonokrzewu. 
Często można go spotkać w różnych 
mieszankach z owocami, kwiatami czy 
ziołami. Co istotne – nie zawiera kofeiny, 
dlatego jest często polecany dla dzieci  
czy kobiet w ciąży.

ZAPARZAĆ - TYLKO JAK?
Smak herbaty zależy także od sposobu 
przygotowania naparu. Zbyt twarda woda, 
źle dobrana temperatura parzenia, a nawet 
naczynie, w jakim podajemy napój, mogą 
wpływać na jego smak. Jakich zasad warto 
przestrzegać?
• Do zaparzania stosuj świeżą wodę, 

polecana jest woda filtrowana.
• Odmierz odpowiednią porcję herbaty – 

zazwyczaj wystarczy 1 g na 100 ml wody.
• Czas i temperaturę parzenia dobierz 

do gatunku – czytaj informacje na 
opakowaniu.

• Jeśli możesz, odrobinę podgrzej 
naczynie, w którym zaparzasz herbatę.

Herbata czarna 
Swój smak i aromat zawdzięcza całkowitej 
fermentacji, a nazwa konkretnego gatunku 
zależy od miejsca uprawy. Po zebraniu 
liście krzewu herbacianego odstawiane 
są do zwiędnięcia, następnie zostają 
skręcone, poddane fermentacji i wysuszone. 
Wyróżniamy dwie odmiany tej herbaty: 
chińską (uprawianą w Chinach, Japonii 
i Tybecie) i assamską (uprawianą w Indiach, 
Birmie, na Półwyspie Indochińskim).

Herbata zielona 
Jest najpopularniejsza w Azji i wielu wskazuje 
ją jako jeden z powodów długowieczności 
tamtejszych mieszkańców! Ma delikatny 
smak i ożywczy aromat, a kolor naparu  
może się wahać od żółtego do zielonego.

NIE TYLKO  
W FILIŻANCE!

Herbata w kuchni to nie tylko 
aromatyczny napój, ale także 

składnik różnych potraw!
  

Sprawdzi się jako dodatek  
do wypieków, lodów i słodkich 

kremów, do nasączania spodów 
tortowych, a także do mięs!

JAK DŁUGO  
I W JAKIEJ TEMPERATURZE 

ZAPARZAĆ HERBATĘ? 
Czas parzenia herbaty oraz 

temperatura wody różnią się 
w zależności od rodzaju suszu. 

Poniżej przedstawiono zalecane 
parametry dla poszczególnych 

rodzajów herbat. Przed zaparzeniem 
warto zapoznać się z informacją  

od producenta.
• czarna - 95°C,  

czas parzenia 2-3 min
• zielona - 60-85°C,  

czas parzenia 1-3 min
• biała - 75-85°C,  

czas parzenia 2-5 min
• czerwona - 95-98°C,  

czas parzenia 1-3 min
• Rooibos - 95°C,  

czas parzenia 4-5 min

Konsultacja: Klaudia Wiśniewska, dietetyczka
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PRZYGOTOWANIE:

1. Rozmaryn umieść na patelni. Dodaj masło i podgrzewaj na 
małym ogniu do jego rozpuszczenia. 

2. Ułóż na rozgrzanej patelni filety z halibuta, oprósz je solą 
i pieprzem. Smaż przez kilka minut, do zrumienienia z obu stron. 

3. Przygotuj kruszonkę: orzechy i migdały posiekaj i upraż. Dodaj 
przyprawy, wlej miód i dokładnie połącz. Na koniec wymieszaj 
kruszonkę z masłem i pozostaw do częściowego ostygnięcia. 

4. Filety podawaj polane rozmarynowym masłem z orzechową 
kruszonką na górze. Udekoruj listkami bazylii. 

SKŁADNIKI:

• 3 gałązki rozmarynu 
• 3 łyżki masła Mleczna Dolina
• 4 filety z halibuta Marinero
• sól, pieprz 

ORZECHOWA KRUSZONKA
• 50 g orzechów włoskich 

BakaD'Or

Pieczony halibut  
z orzechową kruszonką

ENERGIA
1 porcja
467 kcal

TŁUSZCZ
34 g

(w tym kwasy 
nasycone 8,1 g)

WĘGLOWODANY
18 g

(w tym cukry 1,6 g) 

BIAŁKO
26 g

BŁONNIK
4,7 g

SÓL
0,4 g

WW
2

średni4 porcje30 minut

• 50 g orzechów pekan BakaD'Or
• 30 g migdałów łuskanych 

BakaD'Or 
• szczypta kardamonu
• szczypta cynamonu
• szczypta gałki muszkatołowej
• szczypta pieprzu 
• 2 łyżki miodu Złota Pasieka
• 1 łyżka masła Mleczna Dolina
• kilka listków bazylii Vital Fresh

POLECAMY!
Halibut bez skóry Marinero, 

filet
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CZAS NA ŚWIĘTA / AROMATYCZNIE I SŁODKOCZAS NA ŚWIĘTA / AROMATYCZNIE I SŁODKO

ŚWIĄTECZNA Pavlova
z figami i granatem 
Łukasz Budzik

PRZYGOTOWANIE:

1. Przygotuj spody bezowe: białka wbij do 
miski, dodaj cukier puder i podgrzewaj 
w kąpieli wodnej do całkowitego 
rozpuszczenia cukru. 

2. Masę podgrzej do 49°C, nie 
dopuszczając do ścięcia białek. 
Następnie przełóż białka do miski i ubijaj 
(ręcznie lub w maszynie) do momentu, aż 
będą lśniące i ostudzą się do temperatury 
pokojowej. Dodaj ocet, skrobię i ekstrakt 
waniliowy i wymieszaj całość. 

3. Na pergaminie odrysuj okręgi 
o średnicach: 26 cm, 20 cm, 15 cm, 
10 cm i 5 cm. Odwróć pergamin do góry 
nogami i rozprowadź masę bezową na 
wszystkie narysowane okręgi. 

4. Rozgrzej piekarnik do 120°C bez 
termoobiegu i włóż spody na 60 minut. 
Po upieczeniu otwórz szeroko drzwiczki 
piekarnika i pozostaw je do ostudzenia  
na kolejne 3 godziny.

5. Pod koniec studzenia spodów przystąp 
do przygotowywania kremu: w misce 
umieść zimną śmietankę, dodaj cukier 
puder i ziarenka wanilii. Wszystkie 
składniki ubij na sztywno. 

SKŁADNIKI: 

SPODY BEZOWE 
• 250 g białek jaj Moja Kurka (z około 7 jaj)
• 450 g cukru pudru
• 10 ml octu winnego białego 
• 10 g skrobi ziemniaczanej Grula
• odrobina ekstraktu waniliowego

KREM
• 360 ml śmietanki 30% Mleczna Dolina
• 26 g cukru pudru 
• 1 laska wanilii 
• 60 g orzechów pekan BakaD’Or 
• 1 granat 
• 6 dojrzałych świeżych fig 

DO DEKORACJI
• pestki granatu
• 10 orzechów włoskich BakaD’Or
• kilka gałązek rozmarynu

ENERGIA
1 porcja
346 kcal

TŁUSZCZ
15 g

(w tym kwasy 
nasycone 6 g)

WĘGLOWODANY
51 g

(w tym cukry 39 g) 

BŁONNIK
2,3 g

BIAŁKO
4,2 g

SÓL
0,1 g

WW
5

trudny12 porcji300 minut

6. Orzechy upraż na suchej patelni (część 
z nich możesz posiekać), granat przekrój 
na pół, wyciągnij pestki, figi umyj i pokrój 
każdą z nich na 8 cząstek – zachowaj 
około 10 cząstek do dekoracji.

7. Przełóż największą bezę na dekoracyjny 
talerz, rozsmaruj porcję kremu, posyp 
orzechami i nasionami granatu, umieść 
kilka cząstek fig. Powtórz czynność 
z każdym bezowym spodem, tworząc 
bezowo-kremową „choinkę”. Zostaw  
na wierzchu nieco kremu. 

8. Ciasto udekoruj pozostałymi cząstkami 
fig, pestkami granatu i orzechami.  
Na koniec dodaj gałązki rozmarynu. 
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