Τσάι Matcha
Το καλύτερο πράσινο τσάι στον κόσµο, το MATCHA, καλλιεργείται στην Ιαπωνία σε ειδικά
σκιασµένους θάµνους τσαγιού. Οι εµπειρογνώµονες επιλέγουν µόνο τα καλύτερα, εκλεκτά
φύλλα. Όλο το φύλλο, µετά την ξήρανση του, γίνεται σκόνη µε ειδικούς τροχούς λείανσης
από γρανίτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια φίνα πράσινη σκόνη, η οποία όταν
ανακατεύεται µε το νερό, δηµιουργεί ένα µοναδικό σε ιδιότητες και πλούσιο σε γεύση ποτό.

Για σχεδόν µια χιλιετία, οι Ιάπωνες έχουν διακριθεί στον αγώνα για µια απαράµιλλη γεύση
των ποτών µε απίστευτα οφέλη για την υγεία. Χρησιµοποιώντας το σύνολο του κάθε φύλλου
στο τσάι - σε αντίθεση µε το τσάι σε σακουλάκια, όπου τα φύλλα αφαιρούνται µετά από µία
σύντοµη παραµονή στο νερό το MATCHA περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά από
κάθε άλλο τσάι. Το MATCHA είναι το πιο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά από όλα τα άλλα
πράσινα τσάγια, καθώς επίσης, και από κάθε άλλο φρούτο ή λαχανικό στον κόσµο. Είναι
κυριολεκτικά το πιο υγιεινό ρόφηµα που έχει να προσφέρει η φύση, και παρέχει 100%
φυσική ενέργεια.

Η µοναδική του γεύση και τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στο MATCHA, το έχουν
καταστήσει σήµερα ένα από τα πιο επιθυµητά ροφήµατα στον πλανήτη, και ένα συστατικό
ιδιαίτερα δηµοφιλές στα παγωτά, gelato, smoothies, Lattes, σοκολάτες, κτλ. Μπορεί επίσης
να βρεθεί σε πολλά συµπληρώµατα διατροφής και σε διάφορα προϊόντα οµορφιάς και
υγιεινής.

Κορυφαία τρόφιµα σε αντιοξειδωτικά
* 2 ORAC µονάδες ανά γραµµάριο (umoleTE/g)

Φρούτα
Cranberries

95

Άγρια Μύρτιλλα

93

Μαύρα δαµάσκηνα

74

Βατόµουρα

54

Σµέουρα

50

Φράουλες

3

Μήλα

3

Κεράσια

19

Λαχανικά
Μικρά ερυθρά φασόλια

150

Αγκινάρες

95

Μαυροµάτικα φασόλια

44

Μπρόκολο

31

Κόκκινο λάχανο

32

Σπαράγγια

31

Τεύτλα

28

Σπανάκι

27

Superfoods
Wolfberries

303

Gojiberries

253

Μαύρη σοκολάτα

227

Ρόδι

105

Μούρα Αcai

60

Wheatgrass

49

MATCHA πράσινο τσάι

1384

* USDA Agricultural Research Service: http://www.ars.usda.gov/is/np/fnrb/fnrb499.htm
*2 Lipophilic and Hydrophilic Antioxidant Capacities of Common Foods in the United
States, Journal of Agricultural Food Chemistry 2004, 52, 4026-4037

Το πράσινο τσάι Matcha είναι ένα ρόφηµα µε πάνω από 5000 χρόνια ιστορίας. Η ανακάλυψη
του τσαγιού σαν ρόφηµα χρονολογείται γύρω στο 2500 π.Χ. και η επαρχία Γιουνάν στη
νοτιοδυτική Κίνα είναι γνωστή ως η γενέτειρά του. Τον 7ο αιώνα µ.Χ. το τσάι ήταν ήδη
δηµοφιλές σε ολόκληρη την Κίνα. Βουδιστές µοναχοί το βοήθησαν να διαδοθεί σε µεγάλη
κλίµακα. Το Matcha έχει χρησιµοποιηθεί από τους βουδιστές µοναχούς από τα αρχαία
χρόνια. Οι µοναχοί συνήθιζαν να χρησιµοποιούν διάφορα φυτά για την παραγωγή φυσικών
καταπλασµάτων και καθώς το τσάι ήταν γνωστό ως φάρµακο από τη στιγµή της ανακάλυψής
του, ήταν λογικό για τους βουδιστές µοναχούς να το µετατρέπουν σε σκόνη, όπως ακριβώς
και τα άλλα φυτά, για ευκολότερη χρήση στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Έτσι
γεννήθηκε το Matcha.

Το 1191 ο Zen Master Eisei έφερε τη νέα και επαναστατική ιδέα του πίνοντας τσάι από την
Κίνα προς την Ιαπωνία. Ο Eisai ταξίδεψε σε όλη τη χώρα και φύτευε τσάι. Στο βιβλίο του
«Kissa yojoki" γράφει: "το τσάι είναι η απόλυτη πνευµατική και ιατρική θεραπεία και έχει
την ικανότητα να κάνει τη ζωή κάποιου πιο πλήρη και ολοκληρωµένη.

Το τσάι έχει µια εξαιρετική δύναµη να παρατείνει τη ζωή κάποιου. Παντού όπου οι
άνθρωποι θα καλλιεργούν φυτά τσαγιού, θα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής." Από αυτό το
σηµείο, το Matcha έγινε το "µυστικό φάρµακο" των βουδιστών µοναχών και της
αυτοκρατορικής αυλής. Τον 16ο αιώνα, ένας άλλος Zen-master διαµόρφωσε την εικόνα του
τσαγιού στην Ιαπωνία: Ο Sen-δεν-Rikyu ανακάλυψε την τελετή του τσαγιού. Αυτή η
εξαιρετικά προηγµένη τέχνη της προετοιµασίας του τσαγιού, επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την
εικόνα του ιαπωνικού τσαγιού στη ∆ύση. Το τσάι που χρησιµοποιείται στην περίφηµη
τελετή του τσαγιού είναι Matcha τσάι. Καθώς η τελετή τσαγιού Matcha εξαπλώθηκε στη
χώρα, το Matcha έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλές στην ισχυρή τάξη των Σαµουράι στην Ιαπωνία.
Για σχεδόν 750 χρόνια το Matcha παρέµεινε ένα σχεδόν µυστικό τσάι της ελίτ της Ιαπωνίας.
Τώρα το Matcha έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσµο και φτάνει και σε εσάς.
Το 2003, ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Κολοράντο διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση
του αντιοξειδωτικού EGCG που διατίθενται από το πόσιµο matcha είναι τουλάχιστον τρεις
φορές µεγαλύτερη από την ποσότητα του EGCG που διατίθενται από εµπορικά διαθέσιµο
πράσινο τσάι.

[14]

Τα προαναφερθέντα οφέλη για την υγεία τετοιο πράσινο τσάι µπορεί να

αποδοθεί στο γεγονός ότι ολόκληρο το φύλλο τσαγιού είναι κατάποση, σε αντίθεση µε µόλις
το βουτηγµένο νερό στην περίπτωση της «σάκους» το πράσινο τσάι. Αυτό σηµαίνει ότι
παρέχει µια πολύ υψηλότερη δραστικότητα των κατεχινών , χλωροφύλλη , και
αντιοξειδωτικά.

[15]

Αναλογικά µε το βάρος, το matcha περιέχει αρκετές δεκάδες φορές

περισσότερα αντιοξειδωτικά (> 1000 mmol/100g) από τα βατόµουρα (~ 9 mmol/100g),τα
wolfberries ,τα ρόδια ,το χυµό πορτοκάλι ,το σπανάκι (~ 1 mmol/100g) ή τη σκούρα
σοκολάτα (~ 11 mmol/100g).

[16]

Υπάρχουν στοιχεία από κλινικές µελέτες που δείχνουν ότι

η θειαµίνη , όταν λαµβάνεται από την κατανάλωση ιαπωνικών πράσινων τσαγιών,

[17],

µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της ψυχολογικής και φυσιολογικής αντίδρασης του στρες.
[18]
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