
    
 

 

Program Warsztatów „Kipera Herbaty” 

 

Czas szkolenia 10 godzin lekcyjnych 

Liczba uczestników 12-15 koszt grupy 2100zł 

 (w przeliczeniu koszt jednego uczestnika przy piętnastu uczniach to tylko 140zł) 

 Zakresu szkolenia obejmuje: 

1. Historia powstania herbaty, jakie były początki 

2.  Nauka parzenia różnica miedzy herbatą fermentowaną a niefermentowaną 

3. Rodzaje herbat podział i klasyfikacja 

4. Właściwości zdrowotne herbaty – herbata a wpływ na organizm. 

5. Art. Tea – sztuka kompozycji drinków alkoholowych i bezalkoholowych na bazie herbat 
białych, zielonych, czerwonych, oolong i czarnych  

6. Sposoby podawania herbat z degustacja (wszystkie rodzaje istniejących herbat 
pochodzących z najlepszych plantacji z takimi perełkami ze świata herbat jak prawdziwa 
biała i czerwona czy oolong ) oraz sztuka łączenia herbat na zimno i gorąco w drinkach z 
alkoholem i bez.(Tea soft & drinks w tym wiele moich autorskich drinków) 

                                  

Główne zagadnienia szkolenia 

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. Na zakończenie warsztatów, każdy uczestnik otrzyma certyfikat. 

                                    



 

 

 

                                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. 
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