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Tema meseca novembra: Čaji za zdravje 

 

Z jesenskimi meseci se vsako leto začne sezona prehladnih obolenj. Mrzlo in vlažno vreme 
ter kratki, oblačni dnevi zdelajo naš imunski sistem in obrambo telesa. Pogosta posledica so 
kašljanje, kihanje, hripavost in vročina. Za premagovanje naštetih nevšečnosti poznamo 
učinkovite, naravne ukrepe za preprečevanje teh težav. Eden izmed takih naravnih ukrepov, 
kateri nam lahko pomaga pri prehladnih obolenjih, je čaj. 1 
 
Čaj  
 
Čaj je brezalkoholna pijača, ki vsebuje tein. Je poparek, ki ga pripravimo s prelitjem vrele 
vode čez posušene liste ali popke grma čajevca. Kot dodatek lahko čaj vsebuje tudi druga 
zelišča, začimbe ali sadne okuse.  
 
Beseda čaj izvira iz kitajske besede cha. V nekaterih kitajskih pokrajinah se beseda izgovori 
kot tee, kar se je preneslo tudi v druge jezike (npr. nemščina). Beseda čaj se v slovenščini 
uporablja za katerikoli poparek iz sadja ter zelišč. Tako poznamo kamilični čaj, šipkov čaj in 
mnoge druge čaje. Za čaj iz listov čajevca se uporablja izraz pravi čaj, za ostale pa ustrezno 
zeliščni ali sadni čaj.  
 
Največje pridelovalke čaja na svetu so: Indija, Šrilanka, Kitajska, Japonska, Indonezija, Kenija, 
Rusija, Argentina, Brazilija, Turčija, Iran in Tajvan. 2 
 
 

 
Slika 1: Beli čaj 3 

                                                           
1 http://www.zlatapticka.si/okrepimo-imunski-sistem/ 
2 https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caj 
3 http://www.planet-lepote.com/beli-caj-proti-debelosti 
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Beli čaj  
 
 izvira iz Kitajskega imperija, 
 proces pridelave: beli čaj je najmanj predelan čaj, saj se lističev ne drobi ali zvija. V 

sebi zadrži največ arome in olj,  
 obira se, ko so lističi še v popkih. To ohranja kakovost in svilen občutek nežnosti čaja. 

Ko boste prvič pili beli čaj se vam bo zdelo, da je brez okusa, vendar boste čez čas 
okusili njegovo subtilnost v svežem zadahu in nežnem občutku v zadnjem delu ustne 
votline, potem boste počasi občutili mehkobo sladkosti in zdravilen učinek skozi vaše 
grlo,  

 vsebuje najmanj kofeina izmed vseh ostalih čajev; 10-15 mg na 2,5 dl čaja, 
 pripravlja se v vodi s temperaturo 65°C - 75°C. 

 
 
Črni čaj 
 
 izvira iz Kitajske, Indije in Šrilanke, 
 proces pridelave: ko so lističi obrani, se jih pusti oveneti, liste se nato zdrobi in zvije. 

To se začne v procesu oksidiranja in takrat lističi potemnijo v značilno črno barvo. V 
zadnji fazi se lističe postavi v peči, kjer se sušijo, obenem pa se jim s tem zaustavi 
proces oksidacije,  

 posušenim čajnim lističem se doda naravne esence, kot so sadje ali cvetlične arome,  
 barva črnega čaja različna; vse od temno rjave do rdečkasto rjave, 
 stopnja kofeina v črnem čaju je od 40 g – 60 g na 2,5 dl, 
 pripravljamo ga z vrelo vodo (100°C),  
 ima največ kofeina in najmanj antioksidantov, 
 črni čaji so v današnjem času vse bolj popularni, 
 najbolj znan črni čaj z aromo je Earl Grey in črni čaj z aromo Bergamotke (vrsta 

citrusa).4 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.24store.si/novice/6_Vrste-%C4%8Dajev-in-njihove-koristi-na-po%C4%8Dutje.html 
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 Zeleni čaj 

 izvira tradicionalno iz Kitajske in Japonske, 
 proces pridelave: čajni lističi so sušeni takoj po obiranju, sušenje preprečuje 

oksidacijo lističev, lističi zelenega čaja morajo biti obrani zgodaj zjutraj, zvečer pa se 
začne proces predelave.  

 zaradi hitre obdelave, takoj po obiranju, zeleni čaj ohrani veliko antioksidantov, kar 
mu daje naravno temno zelene barvo,  

  vsebuje vitamin C , tanin, klorofil in minerale, 
 zaradi zaviranja oksidacije ima zeleni čaj malo kofeina (le okoli 1 %), efekt kofeina je 

zelo blag, vsebuje približno 30 g kofeina na 2,5 dl, 
 ima popolni meditacijski učinek; je nežen stimulant brez povzročanja nespečnosti in 

nervoze, 
 osvežuje in pomirja.  

 
 
Zeliščni čaji 
 
 zgodovina zelišč je starejša od samega čaja zato zeliščni čaji ne vsebujejo lističev 

čajevca,  
 so popularni napitek po večerji, za boljše počutje, zdravljenje in so 100 % brez 

kofeina, 
 imajo veliko zdravilnih učinkov, od samih izvlečkov olj do aromaterapije, ki nam jo 

prinašajo namočena zelišča. Med njimi najdemo cvetove mete, hibiskusa, kamilic, 
koreninice ingverja in druge botanične rastline ter limonine trave. Ta zelišče se lahko 
uživa posamično, 

 ima širok razpon koristi, katere so odvisne od vrste zelišča,  
 večina zeliščnih čajev se pripravlja v vreli vodi 4 - 6 min.5 

 

 
   Slika 2: Mešanica sadnega čaja6 

 

                                                           
5 http://www.24store.si/novice/6_Vrste-%C4%8Dajev-in-njihove-koristi-na-po%C4%8Dutje.html 
6 https://www.svetcaja.com/sadni-caj-neskoncna-ljubezen 
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Sadni čaji  
 
 dajejo užitek sladkobe in mešanice okusov posušenega in kandiranega sadja, 
 izbrati pravo kombinacijo sadežev je prava umetnost,  
 privoščimo si lahko sadni čaj skozi ves dan saj so brez kofeina, polni vitaminov in 

mineralov, ki nam dajo energijo za cel dan,  
 pogosto so čaji pomešani z zelišči, saj nam ta kombinacija omogoča, da se z napitkom 

osvežimo ob enem pa v telo vnesemo zdravilne učinke zelišč ali začimb,  
 sadje mora biti skrbno obrano, posušeno do prave vlažnosti, pogosto pa kandirano v 

sladkorju, saj nam sladkor doda nežno sladkobo, ob enem pa je naravni konzervans 
za sadje, 

 sadne čaje pripravljamo v vreli vodi, namočene 7-10 minut. 7 
 
 
Uporaba čaja 
 
Danes se čaji uporabljajo v filtrskih vrečkah, saj so enostavni in hitri ter primerni za vsak 
dom. Čajne vrečke pogosto polnijo s strojno rezanimi listi, ker se hitreje skuhajo in sprostijo 
okus. Večina čajev v Sloveniji, ki jih najdemo na prodajnih policah je mešanica. Pomen tega je 
v trajnem ohranjanju enotnega čaja in nižji ceni, saj naj bi z okusom boljšega čaja prikrili 
slabši okusi cenejšega čaja. Različne vrste čajev iz raznih pokrajin lahko mešajo v 
proizvodnjah, za nekatere vrste čaja pa se to stori že na plantažah. Čaj se hitro navzame 
druge arome, zato lahko pri prevažanju oz. skladiščenju nastajajo težave. Dobra stran so 
seveda različne variacije čaja z dodanimi aromami (sadje, jasmin, vanilija,…). Za pripravo 
ledenega čaja in čajnega punča je najprimernejši cejlonski čaj, saj ne pomotni.8 
 

 
Slika 3: Skodelica čaja9 

 
 
 

                                                           
7 http://www.24store.si/novice/6_Vrste-%C4%8Dajev-in-njihove-koristi-na-po%C4%8Dutje.html 
8 https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caj 
9 http://www.zurnal24.si/caj-priprava-popolna-skodelica-caja-clanek-242459 
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Zelišča  
 
Zelišča oziroma na kratko zeli so v botaničnem smislu enoletnice, dvoletnice, večletnice in 
zelnate trajnice, za katere je značilno, da ne proizvajajo lesa za oporo.  
 
V uporabnem smislu so zelišča sinonim za zdravilne rastline in dišavnice. Ta raba izraza 
zelišča ni ustrezna, saj so mnoge zdravilne rastline in dišavnice botanično tudi polgrmi (sivka, 
timijan, borovnica), grmi (rožmarin, krhlika, lovor) in drevesa (glog, sena), Nekatera zelišča se  
poleg čajev uporabljajo v kulinariki, farmaciji in zdravilstvu.  
 
 

 
Slika 4: zbirka zelišč za čaj10 

 
 
Zeliščarstvo je bilo na Slovenskem v preteklosti ena najbolj razširjenih oblik zdravilstva. Eden 
najbolj znanih slovenskih zeliščarjev je pater Simon Ašič.  
 
Značilnosti zelišč:  

 pri zelnatih steblih pozimi nadzemni deli odmrejo. Spomladi pa iz semena zrastejo 
nove rastline, zelnata stebla so vedno zelena in sočna,  

Ločimo 4 tipe stebel: 

 vejnata stebla, ki imajo razvejano steblo (ripeča zlatica, vrtnica, fižol,…), 

 enojna stebla, ki imajo eno samo steblo (tulipan, narcisa, močvirska logarica,…), 

 bilka ali bil, ki imajo enojno, votlo steblo in je kolenčasto (žita vse razen ajde), 

 betev, ki je enojno neolistano steblo in ima liste zbrane v listno rožico (regrat).11 
 

 

                                                           
10 http://sandrica.blog.siol.net/2009/10/24/pitje-caja/ 
11 https://sl.wikipedia.org/wiki/Zeli%C5%A1%C4%8De 
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Velja tudi omeniti, da so zelišča rastline, ki vsebujejo aromatične snovi in se uporabljajo v 
prehrani, farmaciji in kozmetični industriji. Po ocenah strokovnjakov je približno 20.000 
rastlinskih vrst, ki vsebujejo različne zdravilne snovi, od tega pa je raziskanih le okoli 500 vrst. 
Aromatična zelišča se uporabljajo v kulinariki kot začimbe. S svojimi aromami izboljšujejo ali 
pa spreminjajo okus hrane. Zelišča, ki vsebujejo različne zdravilne učinkovine, se uporabljajo 
v farmaciji za izdelavo zdravil in drugih zdravilnih pripravkov, ki vsebujejo veliko eteričnih olj,  
v kozmetični industriji  pa se uporabljajo za izdelavo dišav.  
 
Zelišča imajo uporabne učinkovine v različnih rastlinskih delih. Na vrtu največkrat gojimo 
tista zelišča, ki imajo učinkovine v steblih in cvetovih, izjemoma tudi tiste, ki jih imajo v 
semenih in koreninah.  
 
Na zeliščni vrt najpogosteje posadimo dišeča in aromatična zelišča, ki jih uporabljamo v 
kuhinji. Vonj zelišč je različno močan, sestavljen je iz različnih kemični snovi. Zelišča lahko 
neprestano oddajajo aromatične snovi in takšna zavohamo na razdaljo. Druga zelišča pa 
aromatične snovi sprostijo ob dotiku.12 
 
 
Najboljši čaj iz zelišč 
 
Najboljši zeliščni čaj lahko pripravimo iz:  
 
Citronke – to zelišče navdušuje z limonasto aromo in ohlaja telo. Poleg tega tudi ublaži 
razdražen želodec in kašelj, 
 
Melise - izhaja iz družine mete, ki prav tako oddaja prijeten limonast vonj in okus. Gre za 
pomirjujoče zelišče, ki je priporočljivo za uživanje pred spancem,  
 
Limonina trava – je po vrsti zelišče, ki ga z vrta utrgamo za dodatek h kuhanju. Še posebej 
priljubljena je v azijski kuhinji. A če jo uživate kot zelišče za pripravo čaja je lahko zelo 
osvežujoča. Čaj iz limonine trave bo pregnal vročino, ublažil menstrualne krče in prebavne 
motnje. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 http://www.vrtnarava.si/zelenjavni-vrt/zeliscni-vrt/zelisca 
13 http://druzina.enaa.com/dom/Iz-katerih-zelisc-pripraviti-najboljsi-caj.html 
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Böltinski čaj  
 
Böltinski čaj je prvi uradni izdelek Zrirap so.p. Leta 2013 je svoja vrata odprlo Socialno 
podjetje Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p. Ob propadanju  
nekdanjih biserov občine Beltinci so se združili nekateri mladi. Z ovirami in vztrajnostjo so si 
pridobili košček zemlje pod soncem in prve zaposlene za ustvarjanje in ohranjanje le teh v 
občini Beltinci.  
 
Njihova glavna dejavnost poteka na območju nekdanje vrtnarije v središču Beltincev, ki je 
bilo zadnjih nekaj let v neuporabi. S skupnimi močmi želijo vrt uporabiti in ga urediti, kot 
ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt na način, ki bo koristil celotni skupnosti. Tako jim je letos 
uspelo skrbno pripraviti zgoraj omenjeni prvi uradni izdelek Böltinski čaj. 
 
 

 
Slika 5: Pakiran Böltinski čaj  

 
Čaj je pakiran v unikatno naravno laneno blago s poslikavami. V čajni mešanici Böltinskega 
čaja najdemo poprovo meto, meliso, ognjič, dobro misel ter ajdo. Zdravilne učinke 
Böltinskega čaja lahko najdete na spletni strani www.zrirap.org/boltinski-caj/ 14 
 
  
 
 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon. 
strokovna sodelavka DPAE 

 
 
 
 

                                                           
14 http://www.zrirap.org/boltinski-caj/ 
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