Să ne bucurăm de
Nihon Cha

CEAI JAPONEZ

Istoria ceaiului Nihon Cha
Tranziţia ceaiului de la medicină şi antidot la un element de lux de înaltă calitate

Originea ceaiului

Istoria ceaiului în Japonia

Locul de naştere al ceaiului este considerat a fi
China şi, iniţial a fost folosit ca remediu şi antidot. Şi expresia “Ocha wo ippuku” sau “o doză
de ceai” se spune că îşi are originea din aceasta.
Tatăl medicinei pe bază de plante, Shen Nong,
care, conform legendei, este creditat pentru
crearea bazei pentru medicina chineză de astăzi,
se spune că a rătăcit prin câmpuri şi munţi în
căutarea plantelor benefice.
În timp ce încerca să discearnă dacă diferite
tipuri de ierburi şi frunze au fost bune pentru a
fi consumate de oameni sau nu, a fost otrăvit de
72 de ori pe zi, dar atunci când s-a întâmplat, el a
folosit întotdeauna frunze de ceai ca antidot.
Această poveste are o mare importanţă pentru
înţelegerea lumii ceaiului.

Cea mai veche înregistrare fiabilă a consumului
de ceai în Japonia poate fi găsită în “Nihon Koki”
(unul dintre cele şase texte clasice din istoria
Japoniei).
Un pasaj descrie cum Călugărul budist Eichuu
oferă ceai împăratului Saga pe 22 aprilie 815.
În timp, ceaiul a fost o delicatesă rară.
A ajuns apoi mai larg răspândit în perioada Kamakura (1185-1333 CE) când Yosai, un călugăr
budist, cunoscut de asemenea pentru a început
secta Rinzai a readus ceai în Japonia din Dinastia
Sung China.
Ceai băut în momentul în care a fost aproape în
asemănarea cu Matcha de astăzi.
Sencha a luat fiinţă în timpul perioadei Edo şi, în
timp, s-a răspândit şi la oamenii de rând.
Yosai Zenji
Prin amabilitatea Kenninji

Shen Nong
Prin amabilitatea Sankogan
Kusuri Museum

Istoria mondială a ceaiului
Ceaiul a ajuns în Europa în secolul al XVI-lea în
timpul Epocii descoperirilor. Portughezii care
au ajuns la Canton, se spune că au fost primii
occidentali care să guste ceaiul.
În secolul al XVII-lea, olandezii au avut monopolul asupra comerţului în Asia şi prin intermediul olandezilor a început exportul de ceai în
Marea Britanie.
În secolele următoare, ceaiul s-a răspândit treptat în toate colţurile lumii.
Potrivit statisticilor din 2014, producţia ceaiului
a fost de aproximativ 5.170.000 tone, printre
care ceaiul verde contabilizat la 1.670.000 tone
şi ceaiul negru pentru o cantitate estimată la
3.500.000 tone.

Sen no Rikyū
Prin amabilitatea
Sakai City Museum

Tipuri de ceai Nihon Cha
În producţia ceaiului, ceea ce este denumită în mod normal fermentare, este de fapt oxidarea.
Procesarea este diferită, dar este făcut din una şi aceeaşi plantă de ceai.

Fermentarea frunzelor de ceai
implică activitatea enzimelor de oxidare în frunzele proaspete şi diferă
de fermentarea, care apare atunci
când este produsă de alcool sau
brânză şi care implică participarea
activă a microorganismelor.
Ceai verde. Ceaiul oolong şi ceaiul
negru sunt făcute din aceeaşi plantă
de ceai, iar acestea sunt diferite doar
în modul în care sunt produse.
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Procesele de productie ale ceaiului Nihon Cha
,

Diferenţa de gust şi aromă de ceai depinde dacă ceaiul a fost supus unui proces
de oxidare sau nu în timpul producţiei.
Oxidarea enzimelor determină oxidarea catechinelor, care este conţinută în
frunzele de ceai.
Oxidarea catechinelor este, de obicei, numită fermentare şi acesta este un
proces care oferă ceaiului negru culoarea roşiatică şi tot în această fază se naşte
aroma ceaiului Oolong ca de floare.
Diferenţa dintre ceaiul Nihon Cha, pe o parte, şi ceaiul negru şi ceaiul Oolong,
pe de altă parte, este că oxidaza (oxidarea enzimatică) nu poate să funcţioneze
în cazul ceaiului Nihon Cha.

Procesele de prelucrare
ale ceaiului Nihon Cha
Frunzele de ceai sunt culese.
[Smulgere]
Frunzele proaspete sunt tratate cu aburi şi,
astfel oxidaza este dezactivată.
[Tratare cu aburi]
Frunzele tratate cu aburi sunt expuse la aer,
în acelaşi timp fiind rulate şi uscate la cald.
[Uscare principală]

Ceaiul este rulat în mod îngrijit sub presiune.
[Rulare ceai]
(Aceasta este singura scenă unde caldura nu este
adăugată)

În timp ce este expus la aer cald, ceaiul este
rulat pentru a aranja forma frunzelor.
[Uscare secundară]
Forma frunzelor este aranjată în continuare.
[Rulare finală]

Frunzele de ceai sunt apoi bine uscate
şi producţia ceaiului “Aracha” (ceai brut)
este finalizată.
[Uscare ceai]
Ceaiul trece apoi printr-un* proces de
finisare proces unde ceaiul Aracha este
cernut şi tăiat pentru a fi sortat în funcţie
de formă şi dimensiune.
[Rafinare]
Ceaiul este în cele din urmă ambalat în
saci sau cutii.
[Ambalare]

Principalele regiuni producătoare
de ceai din Japonia
Cea mai mare regiune producătoare de ceai din
Japonia este Prefectura Shizuoka, care este, de
asemenea, renumită pentru Muntele Fuji. Aproximativ 40% din cantitatea totală de ceai Nihon
Cha este produsă în Shizuoka.
Al doilea cel mai mare producător este prefectura Kagoshima, urmată de Prefectura Mie, care
este a treia. Cu excepția acestor regiuni, ceaiul
este produs și în prefectura Kyoto și în regiunile
din apropiere și de pe insula Kyushu.

Nihon Cha poate fi recomandat,
pentru mai multe

Multe moduri de a vă bucura de ceaiul Nihon Cha în diferite stări și situații.
Ca parte a vieții de zi cu zi din Japonia, există multe ocazii când ceaiul este băut.
Ajustarea tehnicii de fierbere și a modului de a savura ceaiul în funcție de situație sau de starea de spirit face ca băutul ceaiului să fie mai plăcut.

Pentru relaxare
Ceaiul conţinemultă teanină, iar
ceaiurile cu o dulceaţă accentuată,
cum ar fi Sencha de înaltă calitate
şi Gyokuro sunt înmuiate în apă
caldă la aproximativ 70 °C.

Pentru muncă fizică sau
antrenament

Înainte de somn, în timpul
sarcinii sau pentru sugari

Sencha de înaltă calitate conţine o
mulţime de cafeină, care acţionează
ca stimulent muscular. Puneţi ceaiul
Sencha în apă la 90°C şi beţi cu
20-30 de minute înainte de antrenament sau muncă fizică. Ulterior,
acesta ar trebui să fie băut la aproximativ 30 de minute cu scopul de a
hidratata în acelaşi timp.

Deoarece cofeina este păstrată în
organism pentru o lungă perioadă
de timp în cazul femeilor gravide
şi sugarilor, este recomandabil să
utilizaţi aproximativ jumătate din
cantitatea de frunze, sau să folosiţi
un ceai cu un conţinut scăzut de
cofeină, cum ar fi Genmaicha sau
un ceai scăzut în cofeină.

Împotriva răcelii și a
gripei

La locul de muncă sau
între întâlniri

Ceaiul verde băut sau făcut gargară
are un efect excelent atunci când
vine vorba de prevenirea gripei.
Datorită efectelor catechinelor,
infecțiile pot fi prevenite indiferent
de tipul de gripă.

Cofeina din ceaiul verde ne ajută
să ne păstrăm alerţi şi trezi.
Sencha de înaltă calitate preparat
cu apă caldă este recomandat în
acest scop.

După consumul unor
alimente cu număr mare
de calorii sau a celor
uleioase

Vindecarea intoxicaţiei
Pentru a spori efectul de stimulent al
cofeinei, Sencha de înaltă calitate ar
trebui să fie cufundat în apă fierbinte.
Cafeina acţionează şi ca un diuretic
şi ajută astfel la accelerarea eliminării
alcoolului din organism. De asemenea, prin amestecarea alcoolului cu
ceai, catechinele ajută la reducerea
concentraţiei de alcool din sânge şi,
astfel, prevenind mahmureala.

Pentru a reîmprospăta cerul gurii,
sunt potrivite Hojicha sau Bancha.
Pentru a scădea nivelul colesterolului, ceaiul verde cu conținut ridicat
de catehină trebuie preparat cu
apă caldă, fiert puternic și consumat
regulat pentru un efect optim.

Rehidratare după
transpirație intensă
Pentru rehidratare, se recomandă
ca ceaiurile să poată fi consumate
în cantități mari, cum ar fi Hojicha
sau Bancha refrigerate.

Pentru stomacul gol
Ceaiul bogat în cofeină şi catechine poate fi greu pentru stomac
şi, prin urmare, ceaiurile preparate
slab sunt recomandate în aceste
cazuri.

Atunci când studiaţi
pentru examene
Deoarece vă ajută să păstraţi departe
somnolenţa, ceaiul cu conţinut
ridicat de cofeină, cum ar fi ceaiurile
Sencha şi Gyokuro de înaltă calitate
trebuie scufundate în apă cu o temperatură ridicată.

Mod de a pregăti
pregati Nihon Cha
Există moduri diferite de a pregăti şi de a vă bucura de tipurile respective de ceaiuri.

Principiile de pregătire a ceaiului Nihon Cha
Un aspect important al ceaiului japonez este că “Umami” (savoare sau
bogăţie) şi aminoacizii care dau naştere la această nuanţă este puternic
accentuat.

Din această cauză, următoarele două puncte sunt importante în
timpul preparării ceaiului Gyokuro sau Sencha de înaltă calitate.

Temperatura apei şi eliberarea
componentelor din ceai
(Image figure)

Rata de dizolvare

Cafeină Catechine

Mare

Aminoacizi

Pentru a extrage componentele “Umami” (aminoacizi)
Pentru a limita eliberarea substanţelor astringente şi amare,
cum ar fi catechina (tanina) şi cofeina
Aminoacizii se vor dizolva indiferent de temperatura apei, dar tanina şi
cofeina se dizolvă mai uşor, cu cât este mai caldă apa. Ceaiul de înaltă
calitate ar trebui, prin urmare, să fie pregătit la o temperatură mai mică.
Cu toate acestea, după ce aţi înţeles acest principiu de bază, puteţi ajusta
ceaiul în funcţie de preferinţe.

Temperatură

Mică
Mică

Mare

* Aminoacizii se dizolvă cu uşurinţă indiferent
de temperatură, dar eliberarea catechinelor şi
a cafeinei creşte odată cu temperatura.

Cum să preparaţi un ceai Nihon cha gustos
Se toarnă apă bine fiartă în ceşti
de ceai.
*Apă caldă: 120 ml / persoană

Puneţi frunzele de ceai în ceainic.
* lingură de ceai umplută până la
refuz (aproximativ 3 g) pentru
fiecare
persoană.
Pentru trei persoane: aproximativ
9-10 g frunze de ceai

Cum să preparaţi un ceai
Sencha gustos, un ceai
apreciată foarte mult în Japonia

Cum vă puteţi bucura de
Gyokuro
Temperatură: 50°C - 60°C
Timp de înmuiere: 2 minute
Apă caldă: 20ml / persoană
Frunze de ceai: 3 g /persoană
Turnaţi apă fierbinte în
“Yuzamashi” (Răcitor de apă).
* Dacă nu aveţi un “Yuzamashi”,
puteţi folosi orice vas care poate
susţine lichide calde.

Umami

Turnaţi apa răcită de la pasul 1 în
ceainic.
Turnaţi apa în ceştile de ceai şi
umpleţi-le la aproximativ 8/10.
* Pentru Gyokuro, sunt folosite ceşti de
ceai foarte mici.
Puneţi frunze de Gyokuro în ceainic.

Aşteptaţi pentru scurt timp şi apoi
turnaţi apa din ceşti în ceainic.

După două minute, turnaţi ceaiul
puţin câte puţin conform tehnicii
“Mawashitsugi descrise în “Cum
să preparaţi un ceai Nihon Cha
gustos” de mai sus.
Vă rugăm să încercaţi şi să
consumaţi frunzele după ce aţi
savurat de mai multe fierberi.
De la a doua infuzie, este bine cu o
înmuiere de 30 de secunde.

Ce este ceaiul amar?
Aţi simţit vreodată că Nihon Cha este amar
sau astringent şi, prin urmare, greu de apreciat? Nihon Cha conține catechine, un grup
de polifenoli care dau ceaiului un gust amar şi
astringent.
Există, de asemenea, cofeină, care este o substanţă amară şi toate acestea fac ca ceaiul să
apară amar şi astringent. Deşi catechina are
aceste proprietăţi, este apreciat şi pentru efectele
sale preventive asupra bolilor asociate cu stilul
de viaţă şi pentru numeroase alte beneficii pentru sănătate. În ceea ce priveşte cofeina, ne ajută
să ne păstrăm alerţi şi treji.

Turnaţi apa care a scăzut în
temperatură la 70°C - 80°C în
ceainic.

După turnarea apei calde în
ceainic, aşteptaţi timp de 1-2
minute înainte de a o turna în ceşti.

Turnaţi câte puţin în ordinea
1 2 3 şi apoi continuaţi să turnaţi
puţin câte puţin revenind la ordinea
3 2 1. Repetaţi acest lucru până
când tot lichidul este turnat în ceşti.
* Aceasta se numeşte “Mawashitsugi”
în japoneză.

După a doua infuzie, este bine cu o
înmuiere de 30 de secunde.

Turnaţi ceaiul în acest fel, toate ceştile
vor fi egale ca putere şi aromă.

Cum să vă bucuraţi de
Bancha şi Hojicha
Temperatură: Apă clocotită
Apă caldă: 150 ml / persoană
Folosiţi o cantitate mare de frunze de ceai.
Aproximativ 15 g pentru 5 persoane, de obicei,
este standard

Puneţi frunzele de ceai în ceainic.
Turnaţi apa în fierbere în ceainic,
aşteptaţi 30 de secunde şi apoi
turnaţi în ceşti.

aromă

Cum poate fi dedurizat
gustul amar?
O proprietate a substanţelor amare şi astringente din ceaiul Nihon Cha, cum ar fi cofeina şi
catechinele este că acestea se dizolvă mai uşor
cu cât este mai fierbinte apa. Ceaiul devine amar
şi astringent atunci când catechina este dizolvată
în mare măsură.
Pentru cei cărora nu le place ceaiul amar şi
astringent, Nihon Cha poate fi cufundat în apă
cu o temperatură mai mică pentru a-l face mai
gustos.

Cum săsa vavă bucurati de Matcha
,

Instrumentele necesare pentru Matcha şi cum să le folosiţi.

Ce este Matcha?
Matcha este făcut din frunze de ceai cultivate la umbră. Frunzele proaspete sunt tratate cu aburi şi apoi uscate fără rulare.
Rezultatul se numeşte Tencha.
Tencha este apoi macinat într-o râşniţă de piatră până ajunge la
pulbere de 1~ 20/μm pentru a face Matcha.

Grădină de ceai la umbră

Tencha

Matcha cu
grad ridicat

Preparare
Cum se prepară cu pămătuful pentru ceai Chasen
Turnaţi apa fierbinte în castronul de
ceai şi înmuiaţi pămătuful pentru
ceai. Aceasta netezeşte şi catifelează
pămătuful de ceai şi încălzeşte vasul de
ceai în acelaşi timp.

Cum se cerne Matcha
Dacă Matcha este cernută, este mai uşor
să folosiţi pămătuful pentru a o aduce
într-un lichid spumos fără bulgări.

Matcha cu
grad scăzut

Plantele de ceai sunt acoperite cu ecrane de stuf
şi altele similare, astfel prevenind expunerea la
lumina directă a soarelui.
Gyokuro, Tencha (baza pentru Matcha)
şi Kabusecha sunt realizate din frunze din
grădinile de ceai de la umbră.

Cum se bate Matcha
Măsuraţi 1,5 ~ 2 g de Matcha cu o
Chashaku (linguriţă de ceai japonez) şi
puneţi-l în castronul de ceai.
Măsuraţi aproximativ 2 linguri cu
Chashaku.

Turnaţi 50~60 ml de apă caldă (95°C) în
castron.

Dulciuri fa
făcute
cute
cu Matcha
Ustensile folosite pentru a vă bucura de Matcha
Ruladă
recipient mic pentru ceai

Pămătuf pentru ceai

Ceainic de ceai Matcha

Şerveţel pentru ceai

Tavă

Apoi turnaţi 5~10 ml de apă fierbinte în
castron. Asiguraţi-vă că turnaţi apa pe o
parte şi nu direct peste Matcha. Turnând
apă în acest fel vă ajută să răciţi apa.

Prăjitură cu brânză

Lingură pentru ceai

Folosiţi pămătuful pentru ceai pentru
a amesteca Matcha cu grijă. Acest lucru
face Matcha moale şi previne formarea
bulgărilor.

Ciocolată

Nuci

Budincă

Latte

Amestecaţi ceaiul în tăcere, dar
rapid înainte şi înapoi cu pămătuful
pentru ceai pentru a amesteca ceaiul.
Asiguraţi-vă că pămătuful pentru ceai
nu atinge partea de jos a castronului în
acest proces.

Când Matcha s-a transformat într-un
lichid spumos cu bule mici, ridicaţi
pămătuful pentru ceai şi prepararea
ceaiului Matcha s-a încheiat.

Nihon Cha si săna
sanătatea
tatea
,

Ceaiul este blând, atât pentru corp, cât şi minte. Gustos, sănătos şi relaxant.
În ultimii ani, ceaiul a devenit din ce în ce mai evidenţiat peste tot în lume ca o băutură sănătoasă, de
când au fost raportate pe scară largă efectele sale de prevenire a bolilor şi de promovare a efectelor
asupra sănătăţii. Există multe substanţe în ceai, care sunt bune pentru organism, iar mai jos vă vom
prezenta câteva dintre acestea.

Catechine

Punct!!

Are efecte antioxidante şi antimutagenice.
Împiedică metabolizarea amidonului, limitează absorbţia glucozei, păstrează
tensiunea arterială scăzută şi, astfel, ajută la prevenirea obezităţii.
Are un efect de sterilizare asupra bacteriilor care provoacă intoxicaţii alimentare,
cum ar fi 0-157 sau bacterii de holeră. De asemenea, ucide bacteriile dăunătoare din
intestine şi măreşte numărul bacteriilor bune, cum ar fi Lactobacillus Bifidus.
Reduce nivelul colestorolului rău (LDL).
Clătirea gurii cu ceai după mese ucide bacteriile dăunătoare şi astfel previne apariţia
cariilor.

O cană de ceai (120 ml) conţine
“aproximativ 70 la 120 mg de catechin.

Soiul Benifuki conţine foarte multă catechină metilată, care este eficient împotriva
simptomelor alergiei la polen.

Cofeină
Ameliorează oboseala, are un efect de trezire şi acţionează ca diuretic.
Ajută la arderea grăsimilor şi reduce efectul de intoxicaţie la consumul excesiv
de alcool.
Promovează circulaţia sângelui.

Teanină
Ameliorează efectele cofeinei.
Afectează celulele creierului şi asigură un efect de relaxare şi vindecare.

O cană de ceai conţine aproximativ
30-50 mg de cofeină.

Teanina este o substanţă unică
în ceai. Sencha, Gyokuro şi
Kabusecha de înaltă calitate sunt
ceaiuri cu un conținut ridicat.

Vitamina C
Acţionează ca un antioxidant, îmbunătăţeşte imunitatea, ameliorează oboseala,
previne răceala şi face pielea frumoasă.
Din moment ce catechina din ceai protejează vitamina C, devine puternică împotriva
căldurii, iar 5 ceşti de ceai verde conţin 100 g suc de lămâie (50 mg vitamina C).

Fluor
Întăreşte smalţul dinţilor şi previne apariţia cariilor.

Consumând o ceaşcă de ceai
verde, se poate absorbi 10 mg de
vitamina C.

Frunzele de ceai au un conţinut
ridicat de fluor.

Minerale
Mineralele sunt importante pentru eficienţa metabolică.

În timpul verii, lipsa potasiului duce
uneori la oboseală estivală.

În afară de potasiu, care uşurează efectele consumului de sare în exces, ceaiul conţine
calciu, magneziu, fier şi alte minerale.

Saponină
Are efecte antidiabetice, ameliorează oboseală, creşte vitalitatea, previne formarea
cheagurilor de sânge şi are multe alte efecte pozitive.

O caracteristică specială a saponinei
este că aceasta produce un lichid
spumos atunci când amestecat cu apă.

Componente insolubile în apă
Β-caroten, vitamina E, clorofilă, proteine, fibre etc.
Consumând frunze Sencha de înaltă calitate, sau Matcha sau ceai sub formă de
pulbere, poate să absoarbă complet toate componentele care se găsesc în ceai.

Frunzele de ceai folosite poate fi
considerate un cufăr cu comori de
componente insolubile în apă.

Nihon Cha si stilul de viată
,

,

Nihon Cha nu numai că se află în băuturi delicioase şi sănătoase, ci este şi adânc
înrădăcinată în viaţa cotidiană a japonezilor.

Diferitele utilizări ale ceaiului
Ceaiul poate fi folosit ca
pulbere pentru baie, pentru
sterilizarea mâinilor şi ca
îngrășământ.

Aroma ceaiului prăjit
sau a esenţei de ceai
poate fi folosită pentru
a dezodoriza o cameră.

Frunzele folosite, care sunt
încă umede poate fi pus
într-o ţesătură de tifon şi
folosit pentru a şterge oale
şi tigăi din fier pentru a
preveni apariţia ruginei.

În urma înmuierii peştelui
proaspăt în ceai rece, se
poate scăpa de mirosul de
peşte.

Frunzele Bancha folosite
pot fi puse în interiorul
o perna pentru a face o
pernă de ceai.

Condiții de depozitare pentru ceaiul Nihon Cha
Proprietăţile ceaiului

Condiții de depozitare

Se deteriorează uşor datorită expunerii la oxigen,
umezeală, temperatură ridicată şi lumină.

Depozitaţi ceaiul într-un recipient etanş, care nu permite
pătrunderea luminii soarelui sau a aerului.

Are tendinţa de a absorbi mirosul altor lucruri.

Păstraţi ceaiul într-un recipient etanş în frigider sau în alt
loc răcoros, întunecat.

Puncte importante atunci când refrigeraţi ceaiu
Puneţi ceaiul undeva în frigider unde temperatura nu va crească
sau să scadă prea mult în urma deschiderii și închiderii ușii.
Atunci când scoateţi ceaiul din frigider, aşteptaţi până când a
revenit la temperatura camerei înainte de a deschide pachetul.

Cum se păstrează ceaiul pentru o perioadă lungă
Cel mai probabil, motivul pentru deteriorarea ceaiului este
expunerea la oxigen. Prin urmare, este important să păstraţi
contactul cu aerul la un minim absolut.

Puncte!
Păstraţi frunzele pentru un consum de 10 zile într-un recipient
separat pentru ceai şi păstraţi restul de ceai într-un recipient
etanş în frigider.
Pentru a evita mirosul altor produse alimentare pentru a fi
absorbit de ceai, folosiţi o bandă pentru a sigila pachetul
atunci când păstraţi ceaiul pentru o lungă perioadă de timp în
frigider. De asemenea, este recomandabil să puneţi pachetul
într-o pungă de plastic pentru o protecţie suplimentară.

Despre Chazutsu
În Japonia, din timpuri vechi, ceaiul a fost depozitat într-un
Chazutsu, sau un recipient pentru ceai.
Un Chazutsu este un cilindru în formă pot care este etanş
într-un grad înalt şi sunt, de obicei, făcute din lemn, tinichea
sau vase vopsite. Este bun pentru păstrarea nu numai a
ceaiului Nihon Cha, dar şi a ceaiului negru şi a boabelor de
cafea. Acesta este adesea învelit în hârtie japoneză decorativă
(washi Prefectura) şi, prin urmare, poate fi folosit şi ca parte
din design-ului interior.

Dacă ceaiul a devenit umed, folosiţi-l
pentru a face ceaiul Hojicha prăjită
Prin prăjirea ceaiului care a devenit umed, se poate
evita irosirea ceaiului şi de a vă bucura de acesta în
continuare într-un mod gustos.

Reţetă!
Poziţionaţi o foaie de hârtie de copt într-o
tigaie, puneţi frunzele pe partea de sus şi
prăjiţi-le la foc intens până când aroma începe
să se intensifice.
Asiguraţi-vă că frunzele
nu sunt arse, păstrând
întotdeauna cu câte un
ochi pe căldură şi prăjiţi
frunzele până când
au devenit toate maro
inchis.

Cultura Nihon Cha despre Ranji
Pe lăngă faptul că poate fi consumat, culorile ale Ranji pot fi savurate de ochii.

De la sfârşitul perioadei Edo până în epoca Meiji,
imprimările multicolore cu motive japoneze
numite Ranji au fost folosite pentru a decora
cufere de ceai, care au fost livrate peste mări din
Japonia. Acestea alcătuiesc o piesă neobişnuită de
material printre documentele despre ceai şi alte
materiale istorice care rămân până astăzi.
Folosind tehnica japoneză de imprimare a
blocurilor din lemn din perioada Edo (Ukiyoe) şi
alegând motive cu concentrare pe consumatorii
străini, design-ul are o mare valoare estetică
şi culturală şi, prin urmare, a devenit în ultima
vreme un obiect de interes.
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