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Povzetek
Raziskovalna naloga v teoretičnem delu predstavi zgodovino čaja, pripravo čaja, kakšne vrste
čajev poznamo, kako čaj vpliva na moške in ženske… Predstavljen je tudi postopek, kako se
čaj pripravi doma ter seveda stranski učinki in alergije/alergične reakcije, ki jih povzročajo čaji
in zelišča. V nalogi so predstavljeni rezultati v grafih in intervju, na katerega je odgovorila
uslužbenka v Lekarni v Žireh. V praktičnem delu se naloga osredotoči na tematiko čaja –
navade staršev osnovnošolcev glede uživanja čaja, čajnih dodatkov, nabave čajev, pitja
nesladkanega čaja… Z njihovimi odgovori, ki so v nalogi zajeti, je naloga dobila končno
podobo.

Ključne besede: čaj, vrste čaja, priprava čaja, alergije, zelišča

Zahvala
Zahvaljujem se staršem, ki so rešili anketo o čajih, in uslužbenki Lekarne v Žireh, ki je
odgovorila na vprašanja v intervjuju. Vsi so veliko pripomogli pri mojem raziskovanju.
Zahvaljujem se tudi učiteljici Julijani Gantar za pomoč in nasvete pri delu. Pri pisanju naloge
sem dobila nove izkušnje, ki jih bom lahko koristno uporabila.

V

1 UVOD
Ker se s čajem srečujemo vsakodnevno, sem se odločila, da naredim raziskovalno nalogo o
čaju in zdravilnosti čaja. V raziskovalni nalogi boste izvedeli nekaj o zgodovini čaja, od kje
sploh izhaja, kako pravilno pripraviti čaj, zdravilne učinke čaja, vrste čajev, kako uporabiti čaje
za čim boljšo učinkovitost. Izvedeli boste tudi postopek priprave domačega čaja ter kako pitje
čaja vpliva na zdravje žensk in moških. Mislim, da se veliko ljudi ne zaveda, kaj pijejo, kako
čaj sploh pravilno pripraviti.
Če za začetek povzamem, kako se je moja raziskovalna naloga sploh začela. Lansko leto sem
že pisala in naredila eno raziskovalno nalogo, in ker mi je to delo zelo všeč, sem se tudi letos
odločila, da se lotim še ene naloge.
Dolgo časa sem razmišljala, kakšna bi sploh bila tema moje raziskovalne naloge. Mislim, da
je to najtežji del, saj mora biti tema zanimiva in poučna zame in za nekoga drugega. Končno
sem se odločila, da se bom osredotočila na temo čajev, zelišč… in to sem tudi storila. Hitro
sem se lotila dela. Najprej sem začela z zbiranjem in zapisovanjem literature, da sem potem
lahko oblikovala vprašalnik. Literaturo sem iskala po spletnih virih in po knjigah, ki jih imam
doma. Po dobrem mesecu iskanja informacij po različnih virih sem sestavila anketni vprašalnik.
Moj spletni vprašalnik na temo čajev so februarja rešili starši osmošolcev. Ko so vsi rešili
anketo, sem se lotila obdelovanja podatkov. Na koncu je bilo kar veliko dela z zaključevanjem
in dokončnim oblikovanjem naloge.
Ne obžalujem, da sem se lotila raziskovalne naloge, saj sem se veliko naučila in se tudi
zabavala. Rada bi vam tudi zaupala, kdaj in kako sem prvič slišala za besedo – zdravilen čaj.
Čaj pijem že od malih nog. Vedno mi je bil čaj zelo dober po okusu, a se nikoli nisem zavedala,
da lahko čaji tudi škodijo ali pomagajo telesu. Ko sem bila stara šest let, mi je babica povedala,
da pije koprivin čaj, saj je zelo dober za izločanje vode in urejeno prebavo. Ko sem slišala za
besedo kopriva, sem se kar ustrašila, saj sem mislila, da kadar piješ koprivin čaj, te bode v
jezik. Ko sem ga poskusila, mi je bil po okusu res dober. Po navadi mi je babica v čaj dala še
žličko medu, da je bil malo slajši. Od takrat zelo rada pijem koprivin čaj.
Moj cilj raziskovalne naloge je bil, da v raziskovalni nalogi na enostaven način predstavim
zgodovino čaja, zdravilne učinke, alergije, recepte, vrste čaja …

Slika 1: Skodelica čaja
Vir: Spletni vir 1
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0V nalogi sem postavila 7 hipotez:
Hipoteza 1: Več kot polovica anketirancev pije čaj.
Hipoteza 2: Večina anketirancev pije čaj z vsaj enim dodatkom.
Hipoteza 3: Le redki posamezniki pijejo nesladkan čaj.
Hipoteza 4: Več kot polovica anketirancev pije čaj raje pozimi kot poleti.
Hipoteza 5: Zelo malo ljudi se ukvarja z gojenjem, nabiranjem in sušenjem… zelišč.
Hipoteza 6: Večina anketirancev čaj uživa iz navade.
Hipoteza 7: Večina anketirancev kupuje čaje v filter vrečkah.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA ČAJA
Zgodovina čaja sega v daljno preteklost. Zdravilno moč rastlin naj bi človek poznal že tisočletja.
Ena izmed legend pravi, da je čaj kot napitek odkril kitajski cesar Šen Nong. Lahen vetrc naj
bi vladarju v kotel z vrelo vodo prinesel nekaj listov čaja. Zatem je napitek okusil in zdel se mu
je čudovito osvežilen in poživljajoč. Legenda sega v čas 2700 pr. n. št. Skozi stoletja so čaje
lahko pili samo v višjih plemstvih. Pili naj ga bi lahko samo cesarji in ljudje iz višjega sloja, ki
so bili bogati. Največkrat so ga pile gospe na balkonu ter zraven jedle rogljičke in bile oblečene
v premožne obleke. Še danes v arabskem svetu velja, da ponudijo skodelico čaja gostom, saj
to izraža gostoljubnost.
Evropa pa se je s čajem srečala šele v 17. stoletju, saj je takrat priplula prva ladja iz Vzhodne
Azije, ki je na tovoru imela čajne liste.
Beseda čaj izhaja iz kitajske besede »cha«. Obstaja na stotine vrst čaja s svojim individualnim
videzom, aromo in okusom, vendar vsi izvirajo iz čajevca Camellia sinensis. Camellia sinensis
je grm, iz katerega pridobivamo pravi čaj. Uspeva na daljnem Vzhodu.

Slika 2: Grm čajevca (Camellia sinensis)
Vir: Spletni vir 2

Slika 3: Stare čajne mešanice
Vir: Spletni vir 3
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2.2 PRIPRAVA ČAJA
Priprava čaja je zelo raznolika. Največ se razlikujejo po sestavi. Poznamo čaje v razsutem
stanju, čaje v filter vrečki in čaje v instant obliki. Vsi imajo slabosti in prednosti.
Splošna priporočila za pripravo zdravilnih čajev:
-

Poparek

Je najpogostejši način priprave zdravilnega čaja. Primeren je predvsem za pripravo čaja iz
cvetov ali listov, ki vsebujejo hlapna olja. Rastlinske droge prelijemo z vrelo vodo in
premešamo. Pustimo stati pokrito 5 - 10 minut, nato precedimo.

Slika 4: Poparek
Vir: Spletni vir 4
-

Prevretek

Pripravljamo iz drog, iz katerih učinkovine težje izlužimo, kot na primer iz korenine
in skorje. Prelijemo jih z mrzlo vodo, segrejemo do vretja. Pokrito počasi kuhamo
še 5 - 10 minut, nato precedimo.

Slika 5: Prevretek
Vir: Spletni vir 5

-

Prelivek
Uporabljamo za pripravo zdravilnega čaja iz rastlinskih drog, ki vsebujejo sluzi in druge
na toploto občutljive sestavine. Prelijemo jih z mrzlo vodo, premešamo in pustimo
pokrito stati več ur (običajno 6 - 8 ur) pri sobni temperaturi. Precedimo in pred uporabo
segrejemo do temperature, primerne za pitje.
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Slika 6: Prelivek
Vir: Spletni vir 6
Ker čaj obstaja že zelo dolgo, so odkrili že veliko kombinacij, ki so dodale čaju boljši okus.
Nekaterim so kombinacije okusne, nekateri pa se jih izogibajo. Tukaj je nekaj naštetih, obstaja
pa jih še veliko. Najbolj znane so: sladkor, mleko, limona, rum, rdeče vino, cimet, vanilija, med,
sirup…

2.3 VRSTE ČAJEV
Kot sem povedala že prej, obstaja veliko čajev, ki blažijo vsakodnevne tegobe. Določeni čaji
so narejeni samo zaradi dobrega okusa, osvežilnosti in ne zaradi zdravilnega učinka. Nekateri
si zdravilne čaje pridelajo sami doma, nekateri pa jih kupijo v instant obliki. V članku sem
zasledila, da ima vsaka sestavina v čaju svoj namen. Raziskala sem nekaj čajev in ugotovila:
-

METIN ČAJ:

Ne le da ima prijeten vonj in okus, metin čaj ima številne zdravilne učinke. Zelo je učinkovit
pri zdravljenju prehlada in pomaga pri vseh prebavnih težavah, saj pomirja želodec,
preprečuje vetrove in uravnava prebavo. Ker pa umirja živce, je priporočljiv tudi za ljudi, ki
so razdražljivi in trpijo za anksioznostjo.

Slika 7: Meta (Mentha spicata)
Vir: Spletni vir 7
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-

LIPOV ČAJ:

Pomaga pri prehladu, saj ublaži draženje grla in pospešuje potenje. Ker deluje
sproščujoče, je dober za ljudi, ki so izpostavljeni stresu in za tiste, ki ne morejo zaspati.
Kljub temu pa je treba čaj iz lipovih cvetov uživati zmerno, saj prevelike količine tega čaja
lahko izzovejo težave s srcem.

Slika 8: Lipa (Tilia platyphyllos)
Vir: Spletni vir 8
-

ZELENI ČAJ:

Je učinkovit antioksidant, zato zmanjšuje možnosti za rakava obolenja, obolenja srca in
ožilja in številna druga kronična obolenja. Pomaga pri prebavi in blagodejno deluje na kožo.
Mnogi zato pravijo, da je najbolj zdrav čaj na svetu, ki lahko prepreči številne bolezni. Poleg
tega vsebuje kofein, zato ga lahko pijete namesto kave.

-

KOPRIVIN ČAJ:

Krepi telo, saj spodbuja izločanje vode in čisti kri. Poleg tega urejajo prebavo, odpravlja
pomladno utrujenost, ublaži menstrualne težave, seneni nahod in posledice alergij.
Grgranje čaja iz kopriv pomaga pri vnetjih v ustni votlini. Pitje tovrstnega čaja priporočajo
tudi tistim, ki imajo problematično kožo.

Slika 9: Velika kopriva (Urtica dioica)
Vir: Spletni vir 9
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-

BEZGOV ČAJ:

Cvetovi bezga pospešujejo potenje, izločanje izmečka, sluzi in seča, plodovi krepijo želodec
in so blago odvajalo. Če boste nabrali že manjšo količino bezgovih cvetov, boste na prehlad
dobro pripravljeni. Cvetove nabiramo le v sončnem vremenu v juniju, septembra pa je čas za
obiranje dozorelih jagod. Raste na sončnih legah in ob robovih gozdov in jas. V samem gozdu
ga bomo težko našli. Bezgov grm lahko zraste tudi do 10 metrov visoko. Cvetovi so
rumenkasto bele barve, iz njih se najprej razvijejo zelene, nato pa rdeče in črne jagode. Imajo
značilen in tudi zelo intenziven, aromatičen vonj.

Slika 10: Črni bezeg (Sambucus nigra)
Vir: Spletni vir 10

-

KAMILIČEN ČAJ:

Uporablja se kot zdravilo za skoraj vse težave. Kamilica namreč pomirja in sprošča,
priporočljiva je pri prehladu, saj ublaži bolečine, pomaga tudi pri zobobolu. Pomirja
razdražen želodec, izboljša stanje pri bronhitisu, je dobra za ledvica in jetra, pomaga pri
izločanju parazitov iz telesa, preprečuje gangrene, pomaga pri revmi ...

Slika 11: Prava kamilica (Matricaria chamomilla)
Vir: Spletni vir 11
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-

HIBISKUSOV ČAJ:

Hibiskusovi cvetovi povečajo odvajanje vode iz telesa, imajo bogat vir vitamina C in pomagajo
pri prehladu in okužbi dihal. Cvetovi hibiskusa pomagajo znižati krvni tlak, okrepijo stene krvnih
žil in pozitivno vplivajo na njihovo prožnost, pogosto so vključeni v nočne kreme in maske za
obraz. Čašni listi so rdeče barve, venčni listi so beli do bledo rumeni, prašnice pa rubinasto
rdeče barve.

Slika 12: Hibiskus (Hibisci flos)
Vir: Spletni vir 12
-

ŠIPKOV ČAJ:

Poleg črnega ribeza ima šipek največ vitamina C. Šipek je zelo dober za zdravljenje dihal, dvig
odpornosti, kot blažje odvajalo in za izločanje urina. Plodove šipka se v prehrani uporablja za
pripravo marmelad in napitkov. Iz šipka ne delamo samo čaja, ki nam je zelo poznan, ampak
tudi osvežilne napitke, marmelade, mazila… Šipek je v Sloveniji zelo prepoznaven in mislim,
da ta čaj večina ljudi dobro pozna.

Slika 13: Šipek (Rosa canina)
Vir: Spletni vir 13
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-

BELI ČAJ:

Pomagal naj bi pri zniževanju krvnega tlaka ter ravni holesterola v krvi. Ker ima antibakterijske
in antivirusne lastnosti, naj bi krepil imunski sistem. Beli čaj je na splošno znan kot nadomestek
kave, saj nas poživi in deluje kot kofein. Beli čaj deluje tudi blagodejno na nosečnice, znižuje
krvni tlak… Beli čaj ima zelo specifičen okus, zato ne marajo vsi belega čaja. Ima svež, a
grenak okus. Če ga sladkaš, ima boljši okus, ampak prekomerno sladkanje ni priporočljivo.

Slika 14: Vrste čajev
Vir: Spletni vir 14

Slika 15: Čajni pripravki
Vir: Spletni vir 15

2.4 UPORABA ZDRAVILNIH ČAJEV
Zdravilne čaje uporabljamo za lajšanje blažjih zdravstvenih težav. Zdravilne čaje lahko
uporabljamo samo predpisan čas. Tiste čaje, ki niso zdravilni in so samo za preventivnost ali
užitek, pa lahko pijemo nedoločen čas. Zdravilne čaje uporabljamo tudi na različne načine:
-

kot napitke – pri prebavnih težavah, vnetju sečil, kašlju…,
za grgranje – pri vnetjih sluznice ustne votline, žrela, krvavitvi dlesni…,
za vdihavanje – ob prehladnih obolenjih,
kot obkladke, kopeli – pri vnetjih kože, hemoroidih …

Zdravilni čaji so največkrat tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, katerih uporaba temelji
predvsem na podlagi dolgoletnih izkušenj. Izdelani so iz rastlinskih drog. V farmaciji izraz
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rastlinska droga označuje posušene razdrobljene ali posušene razrezane zdravilne rastline
oziroma njihove dele (zeli, liste, cvetove, plodove, semena, korenike, korenine). Zdravilni čaji
vsebujejo eno vrsto rastlinske droge, običajno pa so čajne mešanice več vrst rastlinskih drog.

2.5 ZDRAVILNOST ČAJEV ZA ŽENSKE IN MOŠKE
Obstajajo čaji, ki pomagajo/blažijo zdravstvene težave. Veliko čajev predpišejo tudi zdravniki.
Tako vemo, da to res pomaga. Obstajajo čaji za boljši spanec, za dodatno zdravljenje
revmatičnih obolenj, lajšanje pri povečani želodčni kislini, pomoč pri prehladih, menstruaciji…
Nekateri čaji pomagajo tudi pri nemiru, nespečnosti, razdražljivosti, tesnobi, napetosti… Veliko
žensk in moških pije tudi čaje, ki naj bi topili maščobo. Veliko ljudem se to zdi nespametno in
zdravju škodljivo, saj verjamejo, da se moraš za izgubo odvečnih kilogramov gibati in pojesti
manj, kot porabiš čez dan.

Slika 16: Bolečine in krči
Vir: Spletni vir 16

Slika 17: Uživanje zdravilnega čaja
Vir: Spletni vir 17
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2.6 ČAJI, KI JIH PRIDELAMO DOMA
Najbolj pomembno pri pripravi domačega čaja je, da naberemo pravo rastlino. Zavedati se
moramo, da je veliko rastlin podobnih neki rastlini in če naberemo napačno rastlino, nam to
lahko škodi.
Ko rastlino utrgamo, se njeno življenje preneha. Začne se razkrojevanje, ki rastlino po
določenem času zdravilno pokvari. Da ohranimo rastlini čim več zdravilnosti, je več možnosti.
Najnavadnejši in najcenejši način je sušenje. Pri sušenju rastlini odvzamemo vodo. Brez vode
pa tudi onemogočimo kvasilom in drobnoživkam razvoj.
Za prodajo pa si moramo pomagati tudi s sušilnicami, posebno še, če moramo posušiti večje
količine.

Slika 18: Sušenje zelišč v sušilnici
Vir: Spletni vir 18

Slika 19: Sušenje zelišč
Vir: Spletni vir 19
Poleti sušimo cvetje 3 do 8 dni, liste in celo rastlino 3 do 6 dni, korenine pa 14 dni.
Jeseni in spomladi pa je sušenje bolj počasno in takrat računamo za cvetje 8 do 14 dni, za
liste in celo rastlino 10 do 14 dni in za korenine 21 dni.
Na peči sami ne smemo sušiti, ker je navadno prevroča in zelišča pri vročini pokvarijo, prežgejo
in izgubijo svojo vrednost. Za sušenje na peči zadostuje toplota 35 do 70 stopinj. Enako velja
tudi za sušenje v sušilnicah.
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Ko shranjujemo čaj, ga shranjujemo na suhem prostoru. Najboljše v papirnati vrečki, ki je na
vrhu zaprta. Na vrečko moramo obvezno napisati, kaj čaj vsebuje, saj lahko pozabimo in
zamenjamo čaje.

Slika 20: Pakiranje v steklenem lončku
Vir: Spletni vir 20

Slika 21: Pakiranje v papirnati vrečki
Vir: Spletni vir 21

2.7 ALERGIJE IN STRANSKI UČINKI
Čaji za blažitev težav in zdravljenje bolezni sodijo med najstarejše poznane načine uporabe
zdravilnih rastlin. Beseda čaj se sliši precej neškodljivo, moramo pa vedeti, da imajo učinkovita
zdravila običajno stranske učinke. To zlasti velja pri daljši uporabi. Nekatere rastline oz. zelišča
lahko povzročijo tudi poškodbe, kot so recimo draženje želodčne in črevesne sluznice, ledvic
in mehurja. Pri nekaterih opisih in receptih so napisana tudi navodila, kjer piše, koliko časa se
lahko zdravilo uporablja, kakšne so sestavine, dodatki in seveda kakšni so stranski učinki. Zelo
moramo biti tudi pozorni, da pijemo čaje, ki so skrbno nabrani, posušeni in skladiščeni, da ne
pride do težav.
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Nosečnice ne smejo uživati čajnih mešanic, ki delujejo močno dražeče, ali uporabljati
zdravilnih rastlin, ki spodbujajo izločanje seča, razen če zdravnik to izrecno dovoli.
Obstaja pa seveda tudi vrsta čajev, ki jih je mogoče piti vsak dan brez kakršnega koli tveganja.
Vse več otrok in odraslih trpi za raznovrstnimi alergijami, ekcemi, senenim nahodom, astmo,
preobčutljivostjo za različne snovi v hrani/pijači… Doslej so možnost alergogenega delovanja
dokazali za več kot 20.000 različnih snovi. To se mi zdi zelo zanimiv podatek, saj je taka
številka zelo velika. Najpogosteje se alergične reakcije pojavljajo pri uporabi zdravilnih rastlin,
kjer pride do neposrednega stika s kožo. Namesto pričakovanega lajšanja težav se telo
odzove, na primer pri zdravljenju z obkladki, z nastankom rdečin, majhnih ali večjih mehurjev
ali celo velikih, s tekočino napolnjenih tekočin. Redkeje pa lahko pride tudi do alergičnih reakcij
na črevesni sluznici.

2.8 OSNOVNI RECEPT
Poznamo veliko čajnih mešanic kot recimo: za odžejanje, za osvežitev, za čiščenje krvi,
krepitev organizma, obrambno moč…
Predstavila vam bom recept za čajno mešanico, ki se imenuje Aromatična mešanica, z okusom
po sadju.
Za to čajno mešanico, potrebujete:
-

cvetove hibiskusa
plodove šipka
plodove črnega ribeza

Postopek: 1 do 2 čajni žlički prelijemo s skodelico vode in pustimo stati 10 minut. Precedimo,
po želji sladkamo z medom in okisamo z limono.

Slika 22: Skodelica čaja iz hibiskusa
Vir: Spletni vir 22
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 METODOLOGIJA
Pri pridobivanju literature in podatkov za raziskovanje sem pregledala nekaj knjig, prebrala
knjigo Zdravilna moč čajev ter prebrskala veliko spletnih strani, ki govorijo o temi moje
raziskovalne naloge.
3.1.1 Opis vzorca raziskave
Anketirala sem starše učencev naše šole. Anketa je potekala prek spleta, saj smo imeli takrat
pouk na daljavo. Anketo je izpolnilo 67 staršev, starih od 33 do 78 let. Od tega je 48 žensk in
19 moških.
3.1.2 Opis merskega instrumenta
Anketa (Priloga 1) je bila sestavljena iz 18 vprašanj, ki so bile večino zaprtega tipa in delno
odprtega tipa. Vprašanja so bila anonimna. Vprašanja sem oblikovala sama. Nanašala so se
na navade pitja čaja ipd.
3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Anketa je bila izvedena meseca februarja prek povezave do spletne ankete. Starši so imeli 1
teden časa, da rešijo anketo. Ko so jo vsi oddali, sem začela z obdelovanjem podatkov.
3.1.4 Obdelava podatkov
Vsako vprašanje sem obdelala in odgovore pretvorila v stolpčne grafe ter jih pokomentirala.
Vse pridobljene podatke sem prikazala s pomočjo grafov in z razlago.

3.2 REZULTATI
V nadaljevanju bom predstavila rezultate pridobljene z anketo in intervjujem.
3.2.1 Rezultati ankete
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Graf 1: Ali pijete čaj?
Glede na rezultat tega vprašanja sem ugotovila, da samo 3 ljudje izmed 67 ne pijejo čaja.
Mislim, da je to kar pričakovan rezultat, saj menim, da je čaj zelo dober za naše zdravje,
seveda če ne dodamo preveč dodatkov (sladkorja, sirupov, sladil).

Sezona pitja čaja
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Graf 2: V katerem letnem času ga popijete največ?
Izmed 67 anketirancev samo 1 anketiranec popije več čaja poleti. To se mi zdi kar zanimiv
podatek, saj sem mislila, da je več ljudi, ki raje pije čaj poleti. Glede na ta rezultat sklepam, da
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veliko ljudi ne pije toliko čaja poleti, saj se jim zdi prevroče, da bi pili še vroč čaj. Jaz iskreno
rada pijem poleti hladen čaj, da me pohladi in mi je dobrega okusa.

Okolje, kjer se pije čaj
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Graf 3: Kje največkrat pijete čaj?

Ta rezultat me je kar presenetil, saj sem mislila, da veliko ljudi pije čaj tudi v službi. Jaz
velikokrat vzamem čaj s sabo v šolo, še posebej, kadar so mrzli dnevi. 63 anketirancev pije
največkrat čaj doma, samo 4 pa v službi.
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Tedensko zaužitje čaja
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Graf 4: Koliko krat na teden pijete čaj?

Tak rezultat sem pričakovala, saj mislim, da kar veliko ljudi pije čaj večkrat tedensko. Skoraj
polovica anketirancev pije čaj več kot 5x tedensko. Jaz pijem čaj skoraj vsak dan.

Pitje čaja preko dneva
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Graf 5: Kdaj običajno pijete čaj?
Največ anketirancev pije čaj med obroki, najmanj anketirancev pa pije čaj pri kosilu. Več kot
polovica anketirancev pije čaj med obroki (48 anketirancev), samo 1 pa pri kosilu.
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Količina popitega čaja
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Graf 6: Koliko čaja popijete naenkrat?
Največ anketirancev popije eno skodelico (2 dcl) čaja naenkrat. Tak odgovor sem pričakovala,
saj tudi jaz po navadi popijem samo eno skodelico čaja.

Vzroki za pitje čaja
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NAVADA

POTREBA PO SPROSTITVI

ŽEJA

ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Graf 7: Kaj je glavni vzrok, da popijete skodelico čaja?
Največ anketirancev je glasovalo, da večinoma pijejo čaj iz navade. Tak odgovor sem
pričakovala, saj veliko ljudi (vključno z mano) pijejo čaj že od otroštva in nam je čaj enostavno
v navadi že od malega.
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Nabiranje, gojenje, sušenje... zelišč
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Graf 8: Ali mogoče sami gojite, nabirate, sušite… zelišča za pripravo čaja?
Takega odgovora sploh nisem pričakovala, saj sem mislila, da zelo malo ljudi nabira, goji in
suši zelišča za pripravo čaja, glede na to, da imamo v današnjem času veliko čajev, ki jih samo
kupimo in nimamo dodatnega dela. Kar 30 anketirancev sami pripravljajo zelišča, kar se mi zdi
zelo veliko.
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Graf 9: Kje kupujete čaje?
Največ anketirancev kupujejo čaje v navadnih trgovinah (SPAR, Mercator, Tuš), na drugem
mestu pa anketiranci tudi gojijo, nabirajo in sušijo sami. Odgovori so bili kombinirani, zato
nekateri gojijo svoja zelišča in ob enem še kupujejo v navadnih trgovinah.
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Nakup cenovno ugodnejšega čaja
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Graf 10: Ali pri nakupu čaja izberete cenejšega?

Več kot polovica anketirancev je odgovorila, da NE izberejo cenovno ugodnejšega čaja, kadar
gredo nakupovat čaje.

Nakup čajev
70
60
50
40
30
20
10
0
ČAJE V FILTR VREČKI

DOMAČE MEŠANICE

OBOJE

Graf 11: Katere čaje običajno kupujete?
Več kot 2/3 anketirancev nakupuje čaje v filter vrečki. Tak rezultat sem pričakovala, saj je
najbolj enostaven način in najbolj v navadi.
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Čajni dodatki
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Graf 12: Kateri dodatek najraje dodate svojemu čaju?
Največ anketirancev v čaj doda med. Tak odgovor sem pričakovala, saj je med najbolj klasičen
dodatek, ki ga ljudje dodajamo v čaj. Drugi najbolj priljubljen čajni dodatek je limona. Najmanj
priljubljen dodatek pa sta mleko in vanilija.

Nesladkan čaj?
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Graf 13: Ali pijete nesladkan čaj?
Tak rezultat sem pričakovala, saj nesladkan čaj še zmeraj ni tako »popularen«. Sicer je rezultat
za DA-VEDNO kar visok, ampak vseeno ne toliko. Pitje nesladkanega čaja je zelo priporočljivo,
saj so čaji brez dodatkov samo zdrava zelišča.
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Čaji iz avtomata?
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Graf 14: Ali se poslužujete čajev tudi iz avtomata?
Ta odgovor me je zelo presenetil, saj se samo en anketiranec poslužuje avtomata za čaj. Kar
62 anketirancev ne uporablja avtomata za čaj. Vzrokov je lahko več. Mogoče je takih
avtomatov malo, lahko je tudi izbira vrste čaja iz avtomata slabša in je čaj slabšega okusa?
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Graf 15: Ali kdaj vzamete čaj za na pot in ga nalijete v termovko?
Pri tem vprašanju je odgovor DA izbralo 52 anketirancev, kar je več kot polovica. Jaz osebno
zmeraj vzamem termovko s sabo, saj nikoli ne vem, kdaj in kje bom žejna. Pozimi si v
termovko nalijem čaj, da me pogreje, poleti pa imam raje hladno vodo.
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Čaj v družbi ali ne?
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Graf 16: Ali raje pijete čaj sami ali »v dvoje«?
Glede na rezultat sem ugotovila, da anketiranci raje pijejo čaj v dvoje. Kar 50 jih je izbralo, da
raje pijejo čaj v dvoje oz. še z nekom. Tudi meni je ljubše piti čaj v dvoje, saj se ob tem z nekom
še pogovarjamo in družimo.
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Graf 17: Kateri je vaš najljubši čaj?
Največkrat omenjen čaj je sadni čaj. Bilo je veliko odgovorov, zato sem sadni čaj opredelila na
naslednje odgovore, ki so se ponavljali: gozdni sadeži, borovničev čaj, babičin čaj, jagodni,
češnjev čaj… pod ostalo spada: mediteranski, ameriški slamnik, breskev-mango, šipek + meta,
TWINIGS z vanilijo.
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Najpogostejša zaužita vrsta čaja
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Graf 18: Katera vrsta čaja je po vašem mnenju pri nas najbolj pogosta in jo ljudje največ
popijemo?
Zelo izstopa sadni čaj, na drugem mestu planinski čaj, potem kamiličen čaj. Kar 45
anketirancev je glasovalo za sadni čaj. Moj najljubši čaj je sadni čaj.
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3.2.2 Intervju
Na vprašanja v intervjuju je odgovarjala gospa Helena Oblak mag. farm., ki je uslužbenka
Lekarne v Žireh.
Za katere težave ljudje največkrat kupujejo zeliščne čaje?
Za prebavne težave, okužbe sečil, za pomirjanje…
Ali jim oz. kaj jim pri tem svetujete?
Svetujemo, kako se čaj pripravi in koliko skodelic na dan ga lahko spijejo. Svetujemo, če
težave ne minejo v nekaj dneh, naj obiščejo zdravnika.
Kdo proizvaja / polni / pripravlja čajne mešanice za prodajo v vaši lekarni?
Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn v Kranju.
Katere vrste čajnih mešanic največ prodajate v vaši lekarni?
Odvajalni čaj, čaj za ledvice in mehur, čaj za dojenje, čaj za sečila, prsni čaj.
Kakšen je rok uporabe in kaj moramo upoštevati pri shranjevanju čajev?
Čaje shranjujemo na suhem mestu pri temperaturi do 25 stopinj Celzija. Čaji so uporabni 1
leto od priprave čaja v Galenskem laboratoriju.
Ali bolj zaupate (kvaliteta) zdravilnim čajem kupljenim v lekarni, trgovini ali tistim, ki
jih iz nabranih zelišč pripravimo sami doma?
Najbolj zaupam kvaliteti čajev kupljenim v lekarni, ker so zelišča kontrolirana, pravilno
nabrana, sušena, skladiščena….
Katera zelišča in za katere težave ne bi smela manjkati v nobenem gospodinjstvu?
Kamilica - praktično jo lahko uporabimo pri vseh blagih prebavnih težavah
Janež - napenjanje
Borovnice suhe - driska
Bezeg - povišana temperatura
Kateri čaj vam je najljubši?
Najljubši čaj mi je zeliščni čaj. Je čajna mešanica šipka, melise, malinjaka, mete, janeža,
komarčka in slezenovca.
Ali obstaja kakšen okus čaja (oz. zelišča), ki ga ne marate in ga zato ne pijete (oz.
uživate)?
Baldrijan ima zelo neprijeten vonj in ga ne pijem.
Kakšno razliko vidite pri čajih iz filter vrečke ali navadnih čajnih mešanicah oz.
pripravkih?
Čaji v filter vrečkah so tudi dobri, če je zagotovljena kvaliteta.
Če ja …, ali tudi sami nabirate zelišča?
Sama zelišč ne nabiram.
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Kaj vse vzamete s sabo, kadar greste nabirat zelišča?
Če bi šla nabirat, bi vzela škarje, pleteno košaro in Knjigo zelišč.
V katerem letnem času nabirate zelišča?
Zelišča bi šla nabirat v času cvetenja. To se pravi poleti, zgodaj jeseni.
Kako vidite dejavnost zeliščarstva danes in kako v prihodnosti?
Za zeliščarstvo se ni bati. Že danes ljudje zelišča poznajo, jih nabirajo in jih uporabljajo, prav
tako bo v prihodnje.
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4 RAZPRAVA
Glede na moje raziskovanje, postavljene hipoteze in predvidevanja na začetku raziskovanja,
sem na koncu ugotovila naslednje:
Hipoteza 1: Več kot polovica anketirancev pije čaj.
To hipotezo lahko potrdim, saj sem ugotovila, da izmed vseh anketirancev, ki so bili vključeni
v moje raziskovanje, samo trije ne pijejo čaja. Tak rezultat me je kar presenetil, saj si nikoli
nisem mislila, da toliko ljudi pije čaj.
Hipoteza 2: Večina anketirancev pije čaj z vsaj enim dodatkom.
To hipotezo potrjujem, saj samo 7 anketirancev ne da v čaj nič dodatkov. Jaz osebno dam v
čaj samo med ali malo sladkorja, če mi kdaj ne paše sladkoba, pijem čaj brez dodatkov.
Hipoteza 3: Le redki posamezniki pijejo nesladkan čaj.
To hipotezo potrjujem, saj je z NE- ne pijem nesladkanega čaja odgovorilo samo 9
anketirancev. Ostalih 58 anketirancev je izbralo DA-VEDNO in VČASIH. Mislim, da je zelo
pomembno, da vsaj kdaj pijemo čaj brez sladkorja, saj je navaden čaj poln zdravja oz.
zdravilnih sestavin, ki dobro delujejo na naše telo.
Hipoteza 4: Več kot polovica anketirancev pije čaj rajše pozimi kot poleti.
To hipotezo potrjujem, saj je samo en anketiranec odgovoril, da pije čaj raje poleti.
Hipoteza 5: Zelo malo ljudi se ukvarja z gojenjem, nabiranjem in sušenjem… zelišč.
To hipotezo sem ovrgla, saj je skoraj polovica anketirancev odgovorilo, da sami gojijo, nabirajo
in sušijo zelišča. Kar 30 jih je glasovalo za DA in 37 za NE. Takega odgovora nisem
pričakovala, saj sem mislila, da domače čaje nabira samo še starejša generacija (babice in
dedki).
Hipoteza 6: Večina anketirancev čaj uživa iz navade.
To hipotezo potrjujem, saj je 37 anketirancev, (več kot polovica) odgovorilo, da čaj pijejo iz
navade. Tak odgovor sem pričakovala, saj se mi zdi, da veliko ljudi pije čaj iz navade. Tako
mislim, ker pijemo čaj že od malih nog in nam enostavno čaj v mrzlih dneh pride v navado kot
topel napitek.
Hipoteza 7: Večina odraslih kupuje čaje v filter vrečkah.
Hipotezo lahko potrdim, saj je 59 anketirancev odgovorilo, da kupujejo čaj v filter vrečki. Mislim,
da je čaj v filter vrečki najbolj pogost, najpreprostejši in popularen pripravek za pripravo čaja.
Malo odgovorov je bilo, da bi anketiranci imeli domače mešanice.
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5 ZAKLJUČEK
Iz raziskovalne naloge sem se naučila veliko novih stvari. Ena izmed teh stvari je, da je v
Sloveniji kar popularno pitje domačega čaja. Preden sem se lotila pisanja raziskovalne naloge
sem mislila, da zelo malo ljudi pije domač čaj (ga sami naberejo, gojijo, sušijo; kupijo v
čajnicah, prinesejo sorodniki…). Mislila sem, da ima zelo malo ljudi čas za tako pripravo čaja,
saj vzame več časa kot čaj v filtrih. A sploh ni tako. Kar veliko anketirancev si vzame čas ter si
kvalitetno pripravi čaj. Veliko ljudi tudi pripravlja domače sirupe, ki jih dodajo v čaj. Mislim, da
bi bil odgovor v večjih mestih drugačen, saj nimajo takega dostopa do obdelovalnih površin za
gojenje domačih čajev… Naslednja stvar, ki sem se jo naučila je, da veliko ljudi pije čaj že od
otroštva in jim je to postala navada. Tudi jaz pozimi pijem čaj iz navade, saj pijem čaj že od
malih nog. Par anketirancev pije čaj tudi iz zdravstvenih razlogov, ki sem jih naštela zgoraj in
vključila v nalogo.
Naučila sem se še zelo veliko, in to omenila že v raziskovalnem delu.
Ena izmed glavnih ugotovitev je, da smo v Sloveniji kar dobro ozaveščeni o pitju čaja. Ko sem
pisala raziskovalno nalogo in prebirala ankete, so vsi anketiranci anketo z veseljem rešili.
Dobila sem zelo dobre odgovore, ki so mi pripomogli k še boljšem raziskovanju.
Prišla sem do zaključka moje raziskovalne naloge, zato sem se odločila, da vam v
nadaljevanju predstavim še moj najljubši čaj.
Moj najljubši čaj se imenuje »babičin čaj«. V bistvu gre za čaj z okusom gozdnih sadežev.
Kupim ga v trgovini in dobi se ga v filtru. Preliješ ga samo z vročo vodo in dodaš dodatke po
želji. Jaz osebno ga največkrat pijem z medom. Kdaj pa pustim, da se čaj ohladi in pijem
nesladkanega. Kadar sem bolna, dodam v čaj limono, saj se hitreje pozdravim in mi pomaga
pri prehladu. Pri domačem čaju, ki se ga nabere, velikokrat uporabim meto, koprive, žajbelj.
To mi je najlažje, saj grem mimogrede odtrgati zelišča, ki nam rastejo na balkonu. Čaj
večinoma pijem zjutraj ob zajtrku ali ob delu za šolo. Velikokrat pa pijem čaj ob večeru, saj me
to sprosti in malo pogreje od zimskega mraza.
Zadovoljna sem, da sem uspela narediti nalogo, za katero sem se odločila na začetku šolskega
leta. Bogatejša sem za nove izkušnje, naučila sem se veliko novih stvari, ki mi bodo pomagale
pri ponovnem raziskovanju. Ko razmišljam, če bi kaj pri raziskovanju spremenila, bi težko
odgovorila, saj mi je ta raziskovalna naloga zelo všeč, saj je taka, kot sem si jo zaželela na
začetku šolskega leta.
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Slika 23: Babičin čaj
Vir: Spletni vir 23

Slika 24: Vroča voda za čaj

Vir: arhiv avtorice 09.03.2021

Slika 25: Filter vrečka v vroči vodi

Vir: arhiv avtorice 09.03.2021
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Slika 26: Filter vrečka po parih minutah v vroči vodi

Vir: arhiv avtorice 09.03.2021

.
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7 PRILOGE
Priloga 1

Anketa
Sem Katarina Naglič iz 8. razreda in delam raziskovalno nalogo na temo uporabe čajev
in zdravilnih učinkov različnih čajev. Sestavila sem vprašalnik in vas prosim, da
odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna. Odgovori bodo uporabljeni
izključno za namene raziskovalne naloge. Zahvaljujem se vam za vaše odgovore.
Katarina

Spol:

moški

ženski

1. Ali pijete čaj?
a) Da
b) Ne
2. V katerem letnem času ga popijete največ?
a) pozimi
b) poleti
3. Kje največkrat pijete čaj?
a) doma
b) v službi
c) v restavraciji
4. Kolikokrat na teden pijete čaj?
a) 1x
b) 2x
c) 3x
d) 4x
e) 5x
f) Več kot 5x
5. Kdaj običajno pijete čaj?
a) pri zajtrku
b) pri kosilu
c) pri večerji
d) med obroki – kadarkoli čez dan
6. Koliko čaja popijete naenkrat?
a) ena skodelica (2 dcl)
b) dve skodelici
c) več kot dve skodelici

Starost:___________ let

7. Kaj je glavni vzrok, da popijete skodelico/ci čaja?
a) navada, rutina
b) žeja
c) zdravstvene težave (prehlad, glavobol, vročina …)
d) potreba po sprostitvi
8. Ali mogoče sami gojite, nabirate, sušite … zelišča za pripravo čaja?
a) Da
b) Ne
9. Kje kupujete čaje?
a) V navadni trgovini (SPAR, Mercator, Tuš …)
b) V posebnih trgovinah – čajnicah
c) Na tržnici
d) V lekarni
d) Drugo:_________________
10. Ali pri nakupu čaja izberete cenejšega?
a) Da
b) Ne
c) Včasih
11. Katere čaje običajno kupite?
a) čaje v filter vrečki
b) pakirane domače čajne mešanice
c) Drugo:_______________________
12. Kateri dodatek najraje dodate svojemu čaju? Obkroži en odgovor.
a) Med
b) Sladkor
c) Sirup
d) Limona
e) Rum
f) Mleko
g) Vino
h) Vanilija
i) Cimet
j) Nič
13. Ali pijete nesladkan čaj?
a) Da - vedno
b) Ne
c) Včasih
14. Ali se poslužujete čajev tudi iz avtomata?
a) Da
b) Ne
c) Včasih

15. Ali kdaj vzamete čaj za na pot in ga nalijete v termovko?
a) Da
b) Ne
16. Ali raje pijete čaj sami ali »v dvoje«?
a) sami
b) »v dvoje« oziroma še z nekom
17. Kateri je vaš najljubši čaj? Napiši en primer.
______________________________________________
18. Katera vrsta čaja je po vašem mnenju pri nas najbolj pogosta in jo ljudje
največ popijemo? Napiši en primer.
______________________________________________

