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Naudingi sveikatai
Kaip ir augaluose, juodojoje 

bei žaliojoje arbatoje yra antiok-
sidantų ir fitochemikalų, kurie 
gėrimui suteikia spalvą ir aro-
matą. „Viena iš vertingiausių šių 
medžiagų yra polifenoliai“, – tei-
gia dietologė J. Dobrovolskienė. 
Polifenoliai mažina cholesterolio 
ir cukraus kiekį kraujyje, regu-
liuoja kraujospūdį, skatina liek
nėjimą, mažina riziką susirgti 
onkologinėmis ligomis. Polife-
nolis yra stiprus antioksidantas, 
naikinantis laisvuosius radika-
lus, apsaugantis nuo senėjimo ir 
chroniškų ligų. Antioksidantai 
gali padėti sumažinti atminties 
silpnėjimą dėl Alzheimerio ligos 
ar kitokių su amžiumi susijusių 
faktorių.

Arbatoje yra ir f lavonoidų, 
kurie apsaugo odą nuo kenks-
mingo saulės poveikio, padeda 

išvengti širdies ir kraujagyslių 
ligų, didina organizmo atsparu-
mą radiacijai, teigiamai veikia 
taikant chemoterapiją. Iš flavo-
noidų gaminamas vitaminas P 
ir kiti vitamininiai preparatai, 
padedantys gydyti uždegimus, 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opas, gerinantys žarnyno 
veiklą , šiek tiek laisvinantys 
vidurius. Kai kurie f lavonoi-
dai yra nuodingi, pavyzdžiui, 
citrusinių vaisių odelėje esantis 
tangeretinas.

„Flavonoidai kartu su vita-
minu C (paskaninus arbatas 
svarainiais, citrinomis) mažina 
kapiliarų trūkinėjimą, didina jų 
elastingumą, todėl padeda apsi-
saugoti nuo širdies krajagyslių 
ligų, padidėjusio kraujospūdžio. 
Vyresnio amžiaus žmones apsau-
go nuo insulto ir infarkto“, – sako 
J. Dobrovolskienė. 

Augaluose slypi didžiulė galia: gerdami 
arbatą galite numalšinti troškulį, papildyti 
organizmo skysčių atsargas, sustiprinti 
organizmą, pagerinti savijautą. Žolelių 
arbatų sudėtyje yra augalų vaisių bei lapų, 
suteikiančių malonaus skonio, todėl šias 
arbatas, pagardintas cukrumi, citrina ar 
medumi, mielai geria ne tik suaugusieji, bet 
ir vaikai. 

„Emili“ žolelių arbatos – iš gamtos

 
arbatos dabar  
už puikią kainą!
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Arbata šildo ir gydo

Rita ŠEMELYTĖ

Gelbsti nuo žemo 
kraujospūdžio

„Juodojoje ir žaliojoje arba-
toje, kaip ir kavoje, yra kofeino, 
kurio poveikis organizmui gali 
būti ir teigiamas, ir neigiamas“, –  
sako dietologė. Sausuose arbatos 
lapeliuose kofeino yra daugiau 
nei tokiame pačiame kiekyje 
kavos pupelių: 1–2 g arbatos yra 
toks pat kofeino kiekis kaip 12 g  
kavos. Tačiau vienam puode-
liui paruošti naudojame mažiau 
arbatžolių nei kavos, todėl sąly-
ginai su arbata gauname mažiau 
kofeino. „Kofeinas naudingas 
žmonėms, kurių mažas krau-
jospūdis, kuriems šąla galū-
nės, jaučiasi mieguisti“, – teigia  
J. Dobrovolskienė. Jei suvartoja-
mo kofeino kiekis viršija 500 mg 
per dieną, gali pasireikšti neigia-
mas poveikis sveikatai: atsirasti 
nervingumas, dirglumas, nemiga. 

Kiek puodelių arbatos galima 
išgerti per dieną ir kokio stipru-
mo, priklauso nuo šalies tradici-
jų, klimato, maisto bei individua
lių žmogaus savybių. Rytuose, 
kur labai senos arbatos gėrimo 

tradicijos, geriama stipri arbata. 
Čia per dieną vidutiniškai suvar-
tojama 10 g sausos arbatos (vie-
nas nepilnas arbatinis šaukštelis 
arbatos lapelių sveria 1,5–2 g), 
Kinijoje ir Anglijoje – 25–30 g, 
Indijoje – 44,5 g. 

dėjęs skrandžio rūgštingumas.  
„Per dieną galima išgerti 5–6 puo-
delius arbatos. Jeigu arbata nesal-
dinama, ją galima vartoti vietoj 
skysčių, kurių kasdien rekomen-
duojama išgerti 1,5–2 l“, – pataria 
J. Dobrovolskienė. 

džių – turi poveikį organizmui, 
jeigu geriamos kasdien. Geriau 
vartoti vaistažolių mišinius“, – 
sako gydytoja. 

Šaltuoju metų laiku patartina 
gerti prieskonių arbatas – karda-
monų, cinamonų, imbierų. Šil-
domą poveikį turi šviežio imbie-
ro ir citrinos arbata. „Tokios 
arbatos naudingos sveikatai, 
jei visi komponentai švieži, 
prieskoniai nesumalti“, – sako 
dietologė. 

J. Dobrovolskienės many-
mu, ajurvedinės arbatos neturi 
gydomojo poveikio, tik simboli-
nę prasmę ir labiau tinka vartoti 
per ritualus. 

Pasak dietologės, reikėtų 
paminėti Puerto arbatą , kuri 
nėra skirta gerti kasdien, nes 
turi stiprų gydomąjį poveikį. Ši 
arbata skatina medžiagų apy-
kaitą, valo organizmą, šalina 
riebalų perteklių, padeda įveik-
ti antsvorį, aprūpindama orga-
nizmą reikalingais mineralais, 
padeda sumažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje, stiprina imuninę 
sistemą. 

Arbatos skirstomos pagal 
arbatmedžių rūšį ir kilmę. Iš 
kininio arbatmedžio Camellia 
sinensis gaminamos Kinijos, 
Japonijos, Indonezijos arbatos, 
iš arbatmedžio Camellia assa-
mica – Indijos, Kenijos. Iš šių 
dviejų arbatmedžių hibrido ruo-
šiamos Azerbaidžano, Ceilono, 
Gruzijos arbatos.

Arbatos derlius renkamas 
ištisus metus. Arbatų rūšys 
pagal lapų brandumą: „Nefriti-
nė rasa“ (patys jauniausi lape-
liai, iš kurių Kinijoje ruošiama 
baltoji arbata), naujoji, vidutinio 
brandumo (Japonijoje ruošiama 
sencha), budinčioji. 

Pagal lapų fermentaciją 
išskiriamos kelios arbatų gru-
pės: baltoji, žalioji (minimalus 
oksidacijos laikas, arbatoje išlie-

ka naudingos medžiagos – vita-
minai, mineralai, taninai), ulon-
go (oksidacija trunka 2–3 die-
nas), juodoji (stipriausia iš visų, 
didžiausias kofeino kiekis). 

ŽALIOJI ARBATA teigiamai vei-
kia virškinimo organų sistemą, 
gerina žarnyno tonusą, stabdo 
viduriavimą, todėl tinka vartoti 
apsinuodijus bei sergant įvairio-
mis žarnyno ligomis. Ši arbata 
gerina medžiagų apykaitą, didi-
na kraujagyslių sienelių elastin-
gumą, mažina cholesterolio kie-
kį, tinka aterosklerozės profilak-
tikai, teigiamai veikia centrinę 
nervų sistemą, tonizuoja raume-
nis, aktyvina mąstymą, suteikia 
žvalumo, išblaško miegą, pade-
da įsisavinti daugiau informaci-
jos, sukoncentruoti dėmesį. 

BALTOJI ARBATA mažiausiai 
apdorota iš visų arbatos rūšių –  
tik vytinama ir džiovinama. Šiai 
arbatai skinami pumpurėliai su 
dviem pirmais lapeliais, kuriuo-
se daug vitaminų ir mineralų. 
Vitaminas C susijungia su tani-
nais, todėl nežūsta užplikius 80 
laipsnių vandeniu.

RAUDONOJOJE ARBATOJE daug 
mineralinių medžiagų: f luoro, 
mangano, geležies. Ši arbata 
atpalaiduoja, slopina skrandžio 
ir žarnyno spazmus. Joje nėra 
kofeino, todėl veikia raminamai, 
galima gerti vakare. 

MEDAUS KRŪMŲ ARBATOJE 
daug veiklių jų medžiagų: gele-
žies, kalio, kalcio, vario, cinko, 
magnio, mangano, natrio, taip 
pat uždegimą slopinančių ir nuo 
virusų saugančių flavonoidų.

LAPAČIŲ ARBATA gaminama iš 
Pietų Amerikoje augančių tokio 
paties pavadinimo medžių. Kilo-
grame lapačio žievės yra 45 g 
kalcio, 250 mg geležies, 180 mg 
kalio, taip pat vario, boro, man-

gano, magnio, stroncio ir jodo. 
Lapačių arbatoje nėra kofeino, ji 
teigiamai veikia sergant anemi-
ja, alergija, bronchitu, diabetu ir 
navikinėmis ligomis. 

MATĖ ARBATA gaminama iš 
džiovintų paragvajinių bugie-
nių lapų. 3–1,5 proc. matės suda-
ro kofeinas. Šią arbatą patarti-
na gerti patiriantiems įtampą, 
greitai pavargstantiems, nesu-
gebantiems sutelkti dėmesio, 
užsiimantiems aktyviu proti-
niu darbu žmonėms. Matėje yra 
vitaminų A, B, C, E, P, daug 
mikroelementų (sieros, kalio, 
kalcio, magnio, natrio, geležies, 
vario), eterinių aliejų, taninų, 
gliukozės, augalinių aliejų ir 
kitų elementų, kurie suteikia šiai 
arbatai specifinį skonį. Matė vei-
kia stimuliuojamai, skatina fizinį 
ir psichinį žmogaus aktyvumą, 
gerina medžiagų apykaitą, nor-
malizuoja kraujospūdį. 

GELTONOJI ARBATA yra pačios 
aukščiausios kokybės, nes gami-
nama iš vos prasiskleidusių 
lapelių. 

EGIPTIETIŠKA SUDANO ROŽIŲ 
ARBATA populiari visame pasau-
lyje, taip pat ir Lietuvoje. Ji 
malonaus rūgštaus skonio, 
sodriai raudonos spalvos, gali-
ma gerti atvėsintą. Ši arbata 
mažina kraujospūdį, trošku-
lį, vėsina ir gaivina, pasižymi 
antiseptinėmis savybėmis. 

A R B AT O S  R U T U L I U K A I  – 
ŽALIOJI ARBATA. Jauni lapeliai 
rankomis susukami į rutuliu-
kus, kurie užplikyti išsisklei-
džia kaip graži gėlė. Ši arbata 
išsaugo vertingiausias savybes, 
turi vitaminų ir mineralų. 

AROMATIZUOTA ARBATA ruo-
šiama iš juodosios ir žaliosios 
arbatų mišinio. Aromatą sutei-
kia įvairūs džiovinti žiedlapiai, 
vaisių gabaliukai, prieskoniai, 
eteriniai aliejai ir maistiniai 
kvapikliai. Natūralūs aromati-
zatoriai yra jazminų, orchidėjų, 
rožių žiedlapiai ir aliejai. Ver-
tingiausios natūraliai aroma-
tizuotos arbatos be cheminių 
priedų. 

VERTA ŽINOTI

Arbata – kasdienis gėrimas, pasižymintis ne tik gur-
maniškomis, bet ir gydomosiomis savybėmis. Kokias 
arbatas pasirinkti, koks jų poveikis organizmui, pasa-
koja dietologė Jūratė Dobrovolskienė. 

Per dieną galima išgerti 5–6 puodelius 
arbatos. Jeigu arbata nesaldinama, 
ją galima vartoti vietoj skysčių, kurių 
kasdien rekomenduojama išgerti iki 
dviejų litrų.

Šaltymečiu –  
prieskonių arbatos 

Dietologė J. Dobrovolskie-
nė nerekomenduoja nuolat gerti 
vienos rūšies vaistažolių arbatų. 
Pavyzdžiui, jei žmogų vargina 
refliuksas, negalima gerti mėtų 
arbatos, nes joje esantis men-
tolis atpalaiduoja sfinkterį tarp 
stemplės ir skrandžio. „Visos 
vaistažolių arbatos – ramunė-
lių, melisų, raudonėlių, liepžie-

Lietuvoje arbatos išgeriama 
gerokai mažiau – 15 g juodosios, 
šiek tiek daugiau žaliosios arba-
tos. Tokiame arbatžolių kiekyje 
yra apie 0,2–0,3 g kofeino. Vie-
name vidutinio stiprumo arbatos 
puodelyje yra apie 0,05 g kofeino. 

Nors kofeino dozė nėra dide-
lė, nerekomenduojama gerti stip
rios arbatos vėlai vakare. Taip pat 
arbatos turi vengti žmonės, ser-
gantys glaukoma, podagra, lėti-
niu gastritu ar opalige, kai padi-


