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Levný čaj? Už ani náhodou!
O tom, že význam a popularita čajového pytlíku prudce vzrůstá, se neustále
přesvědčujeme ze všech stran. Dokáže význam pytlíku předčít a nahradit sypanou
čajovou směs, jíž doposud řada čajových labužníků dávala přednost?

Na internetu je možné se seznámit
s podrobnou studií na téma výroby
a používání čajových pytlíků. Těm
z nás, kteří preferují a striktně dodržují
pravidla zdravé výživy, může tato studie rozšířit znalosti zásad zdravého
životního stylu o další položku – který
čaj je zdravý a který naopak vzhledem
ke svému balení našemu zdraví neprospívá. Ve zmíněné studii se totiž zcela
otevřeně píše o nezdravých vlivech
kovových sponek a lepidel reagujících
s kyselinami v čaji každé ráno, když si
čaj horkou vodou zaléváme. „Čaj piji
denně po dobu několika let a nic mi
není, pomyslíte si… Ovšem jedy, které
tím do těla postupně dodáváte, se mohou na zdraví organismu projevit až po
dlouhé době,“ tvrdí odborník z 1. lékařské fakulty UK.
S ohledem na popularizaci čaje a dostupnost stále nových a nových informací se o tomto faktu dozvídá čím dál
tím více zákazníků. Ostatně to je také
primárním důvodem, proč už se s obyčejným čajovým pytlíkem v restauracích a kavárnách téměř nesetkáme.

Pro mnohé restaurace z řad „high-end“
je nabídka EKO čajů nutností z pohledu aktuálních trendů ve zdravé výživě, pro jiné jde zase o pozvednutí
úrovně poskytovaných nápojů. Naše
tělo je přece tvořeno z více než 70 %
tekutinami, proto bychom měli
důkladně dbát na kvalitu nápojů, kterými denně potřebné množství tekutin
doplňujeme.
Velice oblíbenou a jednou z nejluxusnějšíchí je stále více rozšířená značka
Mighty Leaf. Místo chemicky bělených
celulózových sáčků nabízí ekopytlík
vyrobený z čistého hedvábí a obilného
škrobu, jenž je důmyslně obšit nebělenou bavlnou. Překvapení nalezneme

také uvnitř sáčku – v kvalitě čajové
směsi. Žádný „čajový prach“ získávaný
ze zbytků, pouze celé čajové lístky namíchané s exotickými ingrediencemi,
ovocem, kořením a dalšími surovinami.
Pro zdůraznění vyjímečnosti je každý
sáček vakuově uschován v designově
navrženém obalu z velmi kvalitního
papíru.
Za krátkou dobu existence této značky
na českém trhu si ji stačily oblíbit celebrity jako Lucie Hadašová či Agáta
Hanychová. A jaké nároky na zdravý
životní styl kladou modelky není třeba
zdůrazňovat…
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