
Hälsoeffekter
Matcha är en koncentrerad källa av  antioxidanter  
som motverkar åldrande och cancer.

Bristen på ljus vid odling gör att bladen  
producerar stora mängder teanin,  
en hälso främjande aminosyra som 
nästan uteslutande finns i 
 teväxter. Teanin kan förbättra 
immunförsvaret och förhindra 
infektioner, öka kognitions
förmågan samtidigt som det 
ska ha en avkopplande 
effekt och ge stress
lindring.

Se på vår hemsida 
 filmer om hur du gör 
matchate och en nyttig 
smoothie.

Receptfritt                         ReceptfrittHär presenterar vi naturläkemedel, alternativa  
 behandlingar och annan receptfri hjälp till självhjälp.
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TRADITIONELLT
Lägg en tesked pulver i en för
värmd skål. Tillsätt cirka 60 ml 
70gradigt vatten. Vispa snabbt 
fram och tillbaka med en tradi
tionell matchavisp tillverkad av 
bambu, chasen. När ett skum 
bildas på ytan är ditt te klart.

SMOOTHIES
En hälsosam smoothie är ett  
av de bästa sätten att få din 
dagliga dos av frukt och grön
saker. Lägg en tesked pulver i en kopp, tillsätt sedan 
 väldigt lite varmt vatten. Vispa till en smidig pasta.  
Lägg pastan i din favoritsmoothie och blanda väl.

LATTE
Lägg 1 tesked pulver i en liten skål, tillsätt sedan  
1–2 matskedar 60–70gradigt vatten. Vispa till slät 
 konsistens och tillsätt mer vatten vid behov. Ställ skålen 
åt sidan och fyll en stor kopp med värmd mjölk eller 
 sojamjölk. Tillsätt upp till 2 teskedar honung eller agave
nektar, beroende på smak. Blanda teet med den upp
värmda mjölken. Lägg i isbitar om du vill göra en kall 
latte.

ISBITAR
Fyll en istärningslåda med kallt te och 
 placera det i frysen. Du kan använda 
isbitarna i roliga drinkar, saft,  
smoothies eller  
bubbelvatten.

Vispa matchapulvret i vatten så får du en 
hälsosam dryck. Du kan även använda det i kakor, 
bröd och smoothies. Går du på en äkta japansk 
teceremoni är det bara matcha som gäller…
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Tips för matcha-teSkillnaden mellan ett  
matcha-te och vanligt 
grönt te är att det grö-
na bryggs på torkade 

blad, medan matcha är ett 
finfördelat pulver som vispas 
till en skummande dryck.

Teet är mer koncentrerat än 
annat grönt te och har därför 
en högre halt av nyttiga anti-
oxidanter och aminosyror. Det 
är uppiggande, men har ock-
så en rogivande effekt till skill-
nad från kaffe. Tack vare pul-
verformen kan det också an- 
vändas i smoothies, kakor, 
drycker och bröd.

Matcha-teet är stort i Japan, 
men det kommer ursprungli-
gen från Kina och har funnits 
sedan Songdynastin. Pulvret 
tillverkas från ett blad som 
 heter tencha (på svenska ”mark-
te”) som är råvaran och 

Trendiga superteet
 kommer som små mörkgröna 
flingor. Tenchan får inte växa 
i klart solljus och täcks över i 
minst 20 dagar före skörd för 
att bladen ska bli så fyllda med 
klorofyll som möjligt.

Det är viktigt att välja rätt 
kvalitet och att inte köpa från 
områden nära Fukushima på 
grund av radioaktivitet. Bra om-
råden är Nishio, Uij och Kyoto.

När tenchabladen skördats 
ska de ångas och lufttorkas i 
olika omgångar för att sedan 
avstjälkas. Att pulverisera bla-
den är tidskrävande. Det kan 
ta upp till en timme att mala 
ner 30 gram. Även i Japan är 
tenchablad svåra att få tag i, 
medan teet finns att köpa i de 
flesta välsorterade tebutiker.

Enligt sed är det endast äkta 
matcha-te som serveras vid en 
japansk teceremoni. 

ETT CEREMONITE är extra dyrt  
och kostar upp till 300 kronor 
för en väldigt liten burk.  
Det finns enklare te under 
 hundralappen som också är  
för bakning, smoothies, drinkar 
och annat matnyttigt.
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