
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΟ ΤΣΑΙ

Αν σας αρέσει να απολαμβάνετε ένα ωραίο, ζεστό φλυτζάνι τσάι, υπάρχουν ορισμένα 
μυστικά που θα σας βοηθήσουν να έχει την καλύτερη δυνατή γεύση. Καλύτερο είναι 
το χύμα τσάι. Φυσικά και το τσάι σε φακελάκια είναι μια χαρά, αρκεί να το σερβίρετε 
σε ζεστά φλυτζάνια με πραγματικά καυτό νερό.

Γενικά αυτά που πρέπει να θυμάστε είναι:
 Το νερό που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι κρύο και φρέσκο. Μην 

βάλετε να ξαναβράσετε νερό και μην χρησιμοποιήσετε νερό που έχει μείνει 
στον βραστήρα για καιρό. Αφήστε το να βράσει και χρησιμοποιήστε το 
αμέσως.

 Αν χρησιμοποιήσετε τσαγιέρα, καλύτερες είναι οι πήλινες ή οι πορσελάνινες. 
Οι μεταλικές τείνουν να αλλάζουν ελαφρώς τη γεύση του τσαγιού.

 Πάντα να ζεσταίνετε την τσαγιέρα (ή το φλυτζάνι σας) πριν βάλετε μέσα το 
τσάι, ρίχνοντας μέσα λίγο καυτό νερό και γυρίζοντάς το γύρω γύρω. Μετά 
πετάξτε το νερό.

 Για κάθε φλυτζάνι νερό, βάλτε μια κουταλιά του γλυκού τσάι (αν 
χρησιμοποιείτε χύμα) και ρίξτε πάνω από τα φύλλα το βραστό νερό. 
-Ανακατέψτε το καλά, σκεπάστε την τσαγιέρα και αφήστε το για 5’ (αν έχετε 
μόνο ένα φλυτζάνι σκεπάστε το με το πιατάκι του. 3-4’ είναι αρκετά για το 
φακελάκι).

 Μετά τα 5’ ανακατέψτε ξανά την τσαγιέρα  και βάλτε στα φλυτζάνια, 
χρησιμοποιώντας ένα σουρωτηράκι.

 Αν σας φαίνεται πολύ δυνατό, προσθέστε λίγο βραστό  νερό ακόμα.

Οι ίδιες γενικά συμβουλές πρέπει να ακολουθούνται και για τα ροφήματα (τσάι 
βουνού, χαμομήλι, μέντα κλπ). Δεν πρέπει ποτέ να τα βράζουμε μαζί με το νερό, αλλά 
πρέπει πάντα να τα αφήνουμε για 5’ περίπου μέσα στο βραστό νερό. Μέσα στο νερό 
βράζουμε μόνο τα ξυλώδη όπως η κανέλα καθώς και τις φλούδες από φρούτα που 
μπορεί να θέλουμε να προσθέσουμε.

Παγωμένο τσάι
Για να φτιάξετε παγωμένο τσάι, διπλασιάστε την ποσότητα του τσαγιού για κάθε 
φλυτζάνι. Φτιάξτε το όπως θα κάνατε και το ζεστό και μετά βάλτε το σε μια κανάτα. 
Προσθέστε πάγο όταν κρυώσει. Αν βιάζεστε και θέλετε να προσθέσετε πάγο ενώ είναι 
ακόμα ζεστό, τριπλασιάστε την ποσότητα του τσαγιού, γιατί ο πάγος θα το κάνει 
αδύναμο.
Αν το βάλετε στο ψυγείο, το παγωμένο τσάι θα θολώσει


