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wania zafałszowań oraz udoskonalenie sposo-
bów przechowywania, w tym także opraco-
wywania nowych materiałów, które posłużą 
jako opakowania herbat. 

coraz lepszych gatunkowo mieszanek. Są 
one jednak stosunkowo kosztowne, co 
może pociągać za sobą próby fałszowania. 
Niezwykle istotne wydaje się więc opraco-
wanie szybkich i skutecznych metod wykry-

HERBATY — RODZAJE, WŁAŚCIWOŚCI, JAKOŚĆ I ZAFAŁSZOWANIA

Streszczenie

Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych 
napojów na świecie. W niniejszym artykule przed-
stawiono charakterystykę krzewu herbacianego, 
różnych rodzajów herbat (białej, zielonej, żółtej, 
czerwonej i czarnej) oraz sposobów ich produkcji. 
Zaprezentowano zarys aktualnej wiedzy na temat 
oddziaływania herbat na organizmy żywe. Przed-
stawiono również sposoby klasyfikacji herbat w za-
leżności od ich jakości oraz próby wykorzystania 
herbaty jako dodatku do innych produktów żywno-
ściowych (mięsa, ryb, słodyczy), w celu zwiększenia 

ich stabilności oksydacyjnej czy wzbogacenia w poli-
fenole. Na jakość herbat wpływa istotnie sposób ich 
przechowywania oraz zastosowane materiały, dlatego 
zaprezentowano przykładowe materiały stosowane 
w opakowaniach herbat. W celu obniżenia kosztów 
produkcji szczególnie drogich herbat białych, można 
zauważyć próby fałszowania suszu, badanie auten-
tyczności herbat stało się więc istotne w celu ochro-
ny konsumentów, dlatego w artykule przedstawiono 
zarówno proste jak i bardziej zaawansowane metody 
oceny autentyczności próbek herbaty.

TEAS — TYPES, PROPERTIES, QUALITY, FALSIFICATIONS

Summary

Tea is one of the most widely consumed bev-
erages in the world. The aim of this review was 
to describe the tea tree, tea types (white, green, 
yellow, red and black) and ways of tea production. 
The actual knowledge of tea influences on organ-
isms is presented. The ways of tea classification 
according to its quality and trials of tea usage as a 
food supplement to meat, fish or sweets to bright-
en its oxidative properties and enrich with poly-
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phenols are  described. The quality of tea depends 
on the way of storage and the quality of materials 
used for this storage; some of these materials are 
presented in this review. In order to reduce costs 
of tea production many manufacturers try to fal-
sify dried tea leaves, some standard and more ad-
vanced tests of tea authenticity are therefore dis-
cussed. 
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