
           

 

     

 

     

         AKADEMIA HERBATY  

"Oferta Warsztatów - Wiedza o Herbacie" 

Warsztaty, Szkolenie Barmańskie z degustacją. 
 

 

 

 

 

Czas trwania warsztatów 2 do 3 godzin.                               
Liczba uczestników 10- 30 

 



 

Główne zagadnienia szkolenia 

Szkolenie pomaga zrozumieć najzdrowszy napój na świecie 
znany od blisko pięciu tysięcy lat. Warsztaty mają na celu 
propagowanie zdrowego trybu życia po przez regularne picie 
herbaty, która oczyszcza nasz organizm z toksyn, działa 
bakteriobójczo czy działa na Nas uodporniająco. Prezentacje 
prowadzi ekspert i znawca herbat własnoręcznie zbierający 
herbatę na plantacjach na Ceylonie. W czasie szkolenia 
prezentacje multimedialne z plantacji herbaty ze Sri Lanki. 

Warsztaty podzielone są na dwie część: 

Część Pierwsza                                                                                            
1. Historia, czyli początki Camelia Sinensis legenda i fakty 
historyczne.                                                                                                                            
2. Omówienie gatunków herbat i sposobie ich parzenia                       
3. Temperatura, czas parzenia oraz akcesoria do parzenia. 

Część druga                                                                                                  
1. Zajęcia praktyczne – parzenie w zestawach kipera, 
imbrykiem, teatierą i bezpośrednio w kubku czy filiżance.                                                                                            
2. Ice Tea i Ice Art Tea (Drinki Divers na herbacie między 
innymi Tea Shake, czy Ice Tea drink i tu słynna „Ice Tea Jizi”)                                                                              
3. Test – panel degustacyjny podsumowujący szkolenie.                                                                                      
4. Rozdanie imiennych zaświadczeń odbytych warsztatów. 

Kalkulacja: 

Koszt całkowity Warsztatów uwarunkowany jest ilością godzin 
i liczby uczestników. Cena krótkiego szkolenia do dwóch 
godzin wynosi 2500zł netto, w tej cenie zawarłem wybór herbat 
Białych, Żółtych, Czerwonych, Zielonych i Czarnych oraz 
wybór Ziół i Suszy. Ciekawostki, nowinki Moringa (dostępna 
od luty 2016r.), Yerba Mate  i Roybos.  Istnieje dodatkowa 



możliwość gadżetowa paczka herbaty plus oryginalny zestaw 
kipera dla każdego uczestnika warsztatów. Cena 
uwarunkowana jest od ilości uczestników doliczamy za 
każdego uczestnika 45zł netto. Ten prezent cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem wśród uczestników warsztatów polecam 
szczególnie. 

Do dyspozycji Bar z pokaźną ilością alkoholi i syropów, 
wysokie, jakości. Czajniki do gotowania wody, sprzęt do 
parzenia (Teatiera, Zestaw Kipera, Imbryk) oraz szkło i sprzęt 
barmański. Dla każdego uczestnika warsztatów jest 
przewidziany skrypt z najważniejszymi informacjami z 
przebiegu warsztatów. Cena zawiera również gaże dla trenera, 
wódę do degustacji oraz słodki poczęstunek. 

www.centrumszkoleniabarmanow.pl 
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