
Tea Time Време за чай 
 

 
Tea is the elixir of life! 
The way scientific studies and advertising campaigns have presented the benefits of tea 
over the past few years makes us think that this is some kind of all-powerful magic 
elixir. 
 
Improving heart health, reducing cancer risk, preventing dementia and diabetes are 
actions credited to tea. It is true, however, that the tea beverage has antioxidants 
(polyphenols), which appear to protect cells from DNA damage that can be caused by 
cancer and other diseases, says David L. Katz, MD, director at research of Yale University 
Prevention Center. 
 
But when scientists talk about tea, they mean the four kinds of black, green, white, or 
oolong tea, made from the leaves of the Camellia sinensis plant. All four types of tea 
have a high content of polyphenols, a type of antioxidant. However, green tea contains 
a particularly high amount of antioxidants, in particular a species called catechin 
polyphenols, which is more active. 
 
A Japanese study found that adults who drank five or more cups of green tea a day had 
a 26% reduction in deaths from a heart attack or stroke compared to those who drank a 
cup or less. The effect was greater for women than for men. There is also a report in the 
research that drinking tea can help prevent osteoporosis and reduce the incidence of 
bone cavities due to fluoride it content. 
 
Of course, a healthy lifestyle, exercise, proper nutrition, and disease prevention are 
always the foundation of our lives. But his drink (4-5 cups of tea a day) undoubtedly 
“helps lower LDL (bad) cholesterol and triglycerides, risk factors for cardiovascular 
disease,” says D. L. McKay, PhD, professor of nutrition at Tufts School School. 
In conclusion tea is good for our health!!! 
 
Source: https://www.iatropedia.gr/ygeia/elixirio-tis-zois-to-tsai/27085/ 

 
Чаят е еликсирът на живота! 
Начинът, по който научните изследвания и рекламните кампании 
представят предимствата на чая през последните няколко години, 
ни кара да мислим, че това е някакъв всемогъщ магически 
еликсир. 
 
Подобряването на здравето на сърцето, намаляването на риска от 
рак, предотвратяването на деменция и диабет са действия, 
приписвани на чая. Вярно е обаче, че чаената напитка има 
антиоксиданти (полифеноли), които изглежда предпазват 
клетките от увреждане на ДНК, което може да бъде причинено от 
рак и други заболявания, казва д-р Дейвид Л. Кац, директор в 
изследването на Центъра за превенция в Йейлския университет . 
 
Но когато учените говорят за чай, те имат предвид четирите вида 
черен, зелен, бял или улун чай, направен от листата на 
растението Camellia sinensis. И четирите вида чай имат високо 
съдържание на полифеноли, вид антиоксидант. Зеленият чай 
обаче съдържа особено голямо количество антиоксиданти, по-
специално вид, наречен катехинови полифеноли, който е по-
активен. 
 
Японско проучване установи, че възрастните, които пият пет или 
повече чаши зелен чай на ден, имат 26% намаление на смъртните 
случаи от инфаркт или инсулт в сравнение с тези, които пият чаша 
или по-малко. Ефектът е по-голям при жените, отколкото при 
мъжете. В изследването има и доклад, че пиенето на чай може да 
помогне за предотвратяване на остеопороза и да намали 
честотата на костните кухини поради съдържанието на флуорид в 
него. 



 
Разбира се, здравословният начин на живот, физическите 
упражнения, правилното хранене и профилактиката на 
заболяванията винаги са в основата на нашия живот. Но неговата 
напитка (4-5 чаши чай на ден) несъмнено „помага за понижаване 
на LDL (лошия) холестерол и триглицеридите, рискови фактори за 
сърдечно-съдови заболявания“, казва д-р Д. Л. Маккей, професор 
по хранене в училище Tufts School. 
В заключение чаят е полезен за нашето здраве !!! 
 
Източник: https://www.iatropedia.gr/ygeia/elixirio-tis-zois-to-
tsai/27085/ 

  
 8 Healthy and Delicious Greek Herbal Teas 
  

Used countrywide in traditional cooking and get-well home brews, these herbs not only 
smell and taste great, but also have a host of curative attributes. 
Many a traveller has discovered the thrill of getting herbaceous wafts of fragrant 
aromas while walking in overgrown Greek landscapes. Aromatic plants are to be found 
everywhere in the country, from manicured urban gardens to scrubby mountain trails. 
But they have much more to offer than just their delightful aromas. 
The health benefits of these plants have been recognized for millenia and to this day 
they continue to form the basis of folk remedies throughout the Greek countryside and 
villages. And it is not by accident that this wisdom has been passed down across 
generations: a growing body of scientific research confirms that these plants contain a 
host of compounds likely to help prevent and combat diseases such as colds and flus, 
high blood pressure and even Alzheimer’s and cancer. 
Now entrepreneurs are taking Greek herbal tea into the 21st century, producing blends 
that are world-class in their complex aromas, designer packaging and health-boosting 
benefits. Alternatively one can purchase loose dried herbs at supermarkets and shops 
throughout the country (and for only a few euros) and practice making delicious blends 
at home. 
To get you started here is a list of eight of some of the most commonly used plants for 

  
8 здравословни и вкусни билкови чайове 
 
Използвани в цялата страна в традиционната кухня за готвене и 
оздравяване, тези билки не само имат чудесен мирис и вкус, но 
имат и множество лечебни свойства. 
Много пътешественици са открили тръпката от получаването на 
тревисти вълни от ароматни аромати, докато се разхождат в 
обрасли гръцки пейзажи. Ароматни растения могат да бъдат 
намерени навсякъде в страната, от поддържани градски градини 
до храсти с планински пътеки. Но те могат да предложат много 
повече, отколкото просто техните възхитителни аромати. 
Ползите за здравето от тези растения са признати от хилядолетия 
и до днес те продължават да формират основата на народните 
лекарства в цялата гръцка провинция и села. И не случайно тази 
мъдрост се предава през поколенията: нарастващ брой научни 
изследвания потвърждава, че тези растения съдържат множество 
съединения, които могат да помогнат за предотвратяване и борба 
с болести като настинки и грип, високо кръвно налягане и дори 
болестта на Алцхаймер и рак. 
Сега предприемачите приемат гръцки билков чай в 21-ви век, 



herbal tea in Greece: произвеждайки смеси от световна класа в техните сложни 
аромати, дизайнерски опаковки и ползи за здравето. Като 
алтернатива можете да закупите сухи билки в супермаркети и 
магазини в цялата страна (и само за няколко евро) и да 
практикувате приготвянето на вкусни смеси у дома. 
За да започнете тук, има списък с осем от някои от най-често 
използваните растения за билков чай в Гърция: 

LINDEN FLOWERS / TILIO 
A Greek folk tale says that if one falls asleep near Linden blossoms they will be instantly 
transported to a land of fairies. This legend may have some grain of truth in it; blossoms 
of the plant are customarily gathered immediately – if left on the plant for too long, 
they are said to develop narcotic properties. 
As a remedy: 
Linden flowers have high concentrations of phytonutrients and flavanoids with strong 
antioxidant functions. The plant is considered helpful in relieving mental and emotional 
stress, reducing blood pressure and countering nervous palpitations. It is also used as an 
aid for fighting the common cold, helping to reduce throat irritation and mucus 
production. It is often given to children when battling colds as a sleep aid, heated in 
goat’s milk. 

ЛИПОВ ЦВЯТ / ТИЛИО 
Една гръцка народна приказка казва, че ако някой заспи близо до 
цъфтежа на липа, той незабавно ще бъде транспортиран в 
страната на феите. Тази легенда може да съдържа малко зрънце 
истина в себе си; цветовете на растението обикновено се събират 
незабавно - ако се оставят на растението твърде дълго, се казва, 
че развиват наркотични свойства. 
Като лек: 
Липовите цветя имат високи концентрации на фитонутриенти и 
флаваноиди със силни антиоксидантни функции. Растението се 
счита за полезно за облекчаване на психически и емоционален 
стрес, намаляване на кръвното налягане и противодействие на 
нервното сърцебиене. Използва се и като помощно средство за 
борба с обикновената настинка, като помага за намаляване на 
дразненето на гърлото и образуването на слуз. Често се дава на 
деца при борба с настинки като помощно средство за сън, загрято 
в козе мляко. 

OREGANO / RIGANI 
Oregano is far more than a perfect seasoning for Greek salad. In ancient Greece the 
plant was a symbol for joy and was even used to make bridal wreaths. There are many 
different sub-types of the herb with differing aromas. The leaves can either be used 
fresh or dried as a cooking spice or in tea blends. 
As a remedy: 
Oregano contains numerous compounds with antioxidant, anti-microbial and anti-
fungal properties. Traditionally it is thought to help clear chest infections and facilitate 
breathing; its potent antiseptic qualities are said to make it an ideal parallel treatment 

ОРЕГАНО / РИГАН 
Риганът е много повече от идеална подправка за гръцка салата. В 
древна Гърция растението е било символ на радост и дори се е 
използвало за направата на булчински венци. Има много 
различни подтипове на билката с различни аромати. Листата 
могат да се използват пресни или сушени като подправка за 
готвене или в чаени смеси. 
Като лек: 
Риганът съдържа множество съединения с антиоксидантни, 



for colds, infections and flu. It is high in vitamin C and iron. антимикробни и противогъбични свойства. Традиционно се 
смята, че помага за изчистване на гръдните инфекции и улеснява 
дишането; се казва, че неговите мощни антисептични качества го 
правят идеално паралелно лечение на настинки, инфекции и 
грип. Има високо съдържание на витамин С и желязо. 

THYME / THYMARI 
Before going to war, the Spartans were said to rub thyme on their chests, while the 
Romans added it to their bathwater as it was thought to serve as a fortifying tonic for 
the entire body. In ancient Greece thyme was considered to be the herb of Aphrodite; 
according to one legend the plant was created from the tears of Helen of Troy. 
As a remedy: 
Thymol, a volatile oil found in the plant is a potent antiseptic known to have anti-
microbial and anti-fungal properties, with a wide range of uses both in the body and as 
an organic pesticide. Thyme is also thought to help relieve indigestion, soothing 
gassiness and cramps. High in iron, calcium and Vitamin K, thyme is also thought to ease 
respiratory ailments such as coughing and sinus congestion. 

МАЩЕРКА  
Според преданията преди да тръгнат на война спартанците са 
търкали мащерка на гърдите си, докато римляните я добавяли 
към водата си за баня, тъй като се смята, че тя служи като 
укрепващ тоник за цялото тяло. В древна Гърция мащерката се е 
считала за билката на Афродита; според една легенда растението 
е създадено от сълзите на Елена от Троя. 
Като лек: 
Летливото масло, намиращо се в растението, е мощен 
антисептик, за който е известно, че има антимикробни и 
противогъбични свойства, с широк спектър на употреба както в 
организма, така и като органичен пестицид. Смята се също, че 
мащерката помага за облекчаване на лошото храносмилане, 
успокоява газовете и спазмите. С високо съдържание на желязо, 
калций и витамин К, мащерката също се смята, че облекчава 
дихателните заболявания като кашлица и задръствания на 
синусите. 

LEMON VERBENA / LOUISA 
Zesty, lemony Lemon Verbena is not a classical Greek herb, as it was brought here from 
South America (it is native to Argentina and Chile) in the 1700s. However today it is one 
of the most widely grown and used herbs, chiefly to make a very pleasant-tasting tea, 
that can be drunk both hot or iced. 
As a remedy: 
Calming (and good for children, as are linden and lavender teas) it is thought to help in 
balancing hormones. It is thought to help combat fever and infections and an aid for 
relieving indigestion, gassiness and cramping. Lemon Verbena is also considered a good 
slimming aid as it helps curb and regulate the appetite. Indeed some modern studies 
have lauded it as a perfect workout aid as its particular antioxidants are thought to 

ЛИМОНОВА ВЕРБЕНА - ЛУИЗА (Aloysia Triphylla) 
Пикантната лимонова Вербена не е класическа гръцка билка, тъй 
като е донесена тук от Южна Америка (произхожда от Аржентина 
и Чили) през 1700-те години. Днес обаче това е една от най-
широко отглежданите и използвани билки, главно за приготвяне 
на чай с много приятен вкус, който може да се пие както горещ, 
така и студен. 
Като лек: 
Смята се, че успокояващо (и добро за децата, както чайовете от 
липа и лавандула) помага за балансиране на хормоните. Смята 
се, че помага за борба с треска и инфекции и помощ за 



protect and repair muscles damaged during exercise. 
 

облекчаване на лошо храносмилане, газове и спазми. 
Лимоновата вербена също се счита за добро помощно средство 
за отслабване, тъй като помага за ограничаване и регулиране на 
апетита. Всъщност някои съвременни изследвания го възхваляват 
като перфектно помощно средство за тренировка, тъй като се 
смята, че специфичните му антиоксиданти предпазват и 
възстановяват мускулите, повредени по време на тренировка. 

LAVENDER 
Dioscorides, the physician and father of Greek herbal medicine, sang the praises of 
lavender’s calming effects and administered it for stomach upsets and nervous 
afflictions. The ancient Egyptians used it in their funerary rites, in incense and in 
perfumes for its calming, love-enhancing and antimicrobial effects (helping with 
mummification). Its flowers are often gathered to fill fragrant sachets for lining drawers 
or pillow cases and protecting linens, but they can also make for a soothing and 
delicious tea. 
As a remedy: 
Sedative and calming for the nervous system, mood-enhancing (the Chinese use it for 
‘cooling’ the heart and clearing the mind) and a reliable sleeping aid. Thought to relieve 
digestive issues and bloating lavender also has antiseptic and anti-inflammatory 
properties. 

ЛАВАНДУЛА 
Диоскорид, лекарят и баща на гръцката билкова медицина, 
възхвалява успокояващите ефекти на лавандулата и я прилага при 
стомашни разстройства и нервни страдания. Древните египтяни 
са я използвали в своите погребални ритуали, в тамян и в 
парфюми за нейните успокояващи, засилващи любовта и 
антимикробни ефекти (помага при мумифициране). Цветята й 
често се събират, за да напълнят ароматни пликчета за подплата 
на чекмеджета или калъфки за възглавници и предпазване на 
спално бельо, но те също могат да се ползват за  направата на 
успокояващ и вкусен чай. 
Като лек: 
Действа седативно и успокояващо за нервната система, 
повишаваща настроението (китайците я използват за ‘охлаждане’ 
на сърцето и изчистване на ума) и надеждна като средство за сън. 
Облекчава храносмилателните проблеми и подуването.  
Лавандулата също има антисептични и противовъзпалителни 
свойства. 

DITTANY / DIKTAMOS 
Named after the Cretan Mount Dikti where it is said to have originated, Cretans also 
know dittany as erontas, meaning ‘youthful love’ and consider it an aphrodisiac. Local 
lore has it that the goddess of the hunt, Artemis, used it for healing wounds, while 
Aphrodite used it to soothe labour pains. Homer, Plutarch, Dioscorides and Theofrastus 
all lauded its healing properties. 
As a remedy: 
Compounds of Dittany are powerful antioxidants. The essential oils have also antiseptic 

КРИТСКАТА ДИТАНИЯ / ХМЕЛОВИЯТ МАЙОРАН 
Origanum dictamnus, критската дитания или хмеловият майоран е 
свързан с името на Критския връх Дикти, от където се твърди, че е 
произлязло. Критяните също познават дитанията като erontas, 
което означава „младежка любов“ и я смятат за афродизиак. 
Твърди се, че богинята на лова Артемида го е използвала за 
заздравяване на рани, докато Афродита го е използвала за 
успокояване на родилните болки. Омир, Плутарх, Диоскорид и 



and anti-fungal properties and are often used in ointments to treat burns and skin 
ailments. Tea made from dittany is used to relieve tension headaches and as a relaxant. 
Dittany is also used to relive indigestion, colic, stomach cramps and bloating. It is also 
thought to be a diuretic and to combat fever. 

Теофраст възхваляват лечебните му свойства. 
Като лек: 
Съединенията на Dittany са мощни антиоксиданти. Етеричните 
масла имат също антисептични и противогъбични свойства и 
често се използват в мехлеми за лечение на изгаряния и кожни 
заболявания. Чаят от дитания се използва за облекчаване на 
главоболието от напрежение и като релаксант. Dittany се 
използва и за преживяване на лошо храносмилане, колики, 
стомашни спазми и подуване на корема. Смята се също, че е 
диуретик и се бори с треска. 

Flu Recovery Tea Recipe by Botanist Dimitris Kallimanis 
“In a mug of freshly boiled water add 7g in equal measure of red rose petals, lavender 
flowers, oregano leaves, thyme leaves, mountain tea and dittany (diktamos). Leave to 
steep for 10-15 minutes. Add 1 tbsp of thyme honey, which has antimicrobial and 
warming actions. Lavender, thyme and diktamos have strong antibiotic properties and 
are effective in treating fever, infections and respiratory ailments. Red rose petals also 
help to reduce fever, while mountain tea acts as a tonic and detoxifier for the internal 
organs.” 
Dimitris Kallimanis is a graduate of the School of Pharmacy and has been studying plants 
and herbs for over 24 years. He is also the author of the book: “Cosmetics and 
Therapies from Ancient Greece and the Byzantium to the Modern Day.” 
 
 
Source: https://www.greece-is.com/local-brew-8-healthy-and-delicious-greek-herbal-
teas/ 

Рецепта за чай за възстановяване на грип от ботаник Димитрис 
Калиманис 
„В чаша прясно преварена вода добавете 7 g в еднаква степен 
листенца от червена роза, цветя от лавандула, листа от риган, 
листа от мащерка, планински чай и дитания (диктамос). Оставете 
да се стръми за 10-15 минути. Добавете 1 супена лъжица мед от 
мащерка, който има антимикробни и затоплящи действия. 
Лавандула, мащерка и диктамос имат силни антибиотични 
свойства и са ефективни при лечение на треска, инфекции и 
дихателни заболявания. Червените розови листенца също 
помагат за намаляване на температурата, докато планинският чай 
действа като тоник и детоксикатор за вътрешните органи. " 
Димитрис Калиманис е завършил Факултета по фармация и 
изучава растения и билки повече от 24 години. Освен това е автор 
на книгата: „Козметика и терапии от Древна Гърция и Византия до 
съвременния ден“. 
 
 
Източник: https://www.greece-is.com/local-brew-8-healthy-and-
delicious-greek-herbal-teas/ 

How to Serve Turkish Tea 
Tea is an integral part of Turkish life style and culture. Tea is cheaper and easier to 
prepare than coffee, therefore it has become the public’s favourite beverage in a short 

Как да сервираме турски чай 
Чаят е неразделна част от турския начин на живот и култура. Чаят 
е по-евтин и по-лесен за приготвяне от кафето, поради което за 



time. Turkish tea is brewed with roasted black tea and it’s offered in little tulip-shaped 
glasses. The Turkish teapot comes in two pieces: the bottom metal pot for the water, 
and the smaller top for tea. Using good quality water is essential. It has to be soft, still, 
spring water. The water which is used in the tea, is not boiled too much, because the 
oxygen level of the water decreases and the dry tea in the top pot gets bitter. Water is 
boiled in the lower (larger) pot and the loose-leaf tea is steeped in the top (smaller) pot. 
This method allows each person to drink the tea as they desire: strong and steeped, or 
light with lots of water added. 
 
Samovar, Teapot 
A Samovar is used to brew tea in many countries. Although the teapot is used more 
often due to its practicality in Turkey, the samovar is produced especially in Erzurum, 
Van, Amasya, and Samsun Vezirköprü. A traditional samovar consist of a large metal 
container with a faucet near the bottom and a metal pipe running vertically through the 
middle. The piple is filled with solid fuel which is igneted to heat the water in the 
surrounding container and a teapot is placed on the top. 
 
Teaspoon, Plate and Tea Strainer 
The teaspoon is a small spoon suitable for stirring the tea. It is also used as a kitchen 
measure with a size of 1,75 cc. 
The tea platter is an integral part of little tulip-shaped glass. The tea platter is prevented 
hand burns and created space for sugar. 
When the tea is brewed in the pot, tea leaves remain in the water. Tea strainer is used 
to filter the tea leaves from the teapot. 
 
 
 
Production of Little Tulip-Shaped Glasses 
Glass cups, appeared in the 1850s in Europe. The first glass cups were produced large 
size. Making glass cups was costly and therefore a little tulip-shaped tea glasses were 
produced in a glass factory in the 1900s in Turkey. The design is completely scientific. 
Holding by the rim, saves fingertips from burning and the special shape of tulip-shaped 
tea glass keeps the tea warm and show the color of the tea. 

кратко време той се превърна в любимата напитка на 
обществото. Турският чай се приготвя с печен черен чай и се 
предлага в малки чаши с форма на лале. Турският чайник се 
предлага на две парчета: долната метална тенджера за водата и 
по-малката горна част за чай. Използването на качествена вода е 
от съществено значение. Трябва да е мека, негазирана, изворна 
вода. Водата, която се използва в чая, не се преварява твърде 
много, тъй като нивото на кислород във водата намалява и сухият 
чай в горната тенджера става горчив. В долната (по-голямата) 
тенджера се кипва вода, а в горната (по-малката) тенджера се 
накисва насипен листен чай. Този метод позволява на всеки човек 
да пие чая, както желае: силен и наситен или лек с много 
добавена вода. 
 
Самовар, чайник 
Самовар се използва за приготвяне на чай в много страни. 
Въпреки че чайникът се използва по-често поради практичността 
му в Турция, самоварът се произвежда особено в Ерзурум, Ван, 
Амася и Самсун Везиркьопрю. Традиционният самовар се състои 
от голям метален контейнер с кран близо до дъното и метална 
тръба, минаваща вертикално през средата. Тръбата се пълни с 
твърдо гориво, което се запалва, за да загрее водата в 
заобикалящият я контейнер, а отгоре се поставя чайник. 
 
Чаена лъжичка, чиния и цедка за чай 
Чаената лъжичка е малка лъжица, подходяща за разбъркване на 
чая. Използва се и като кухненска мярка с размер 1,75 куб. см. 
Чанийката /поставката е неразделна част от малката стъклена 
чашка за чай с форма на лале. Поставката за чай предотвратява 
изгарянето на ръцете и създава място за захар. 
Когато чаят се вари в тенджерата, чаените листа остават във 
водата. Цедката за чай се използва за филтриране на чаените 
листа от чайника. 



 
Производство на малки чащи с форма на лале 
Стъклените чаши се появили през 1850-те в Европа. Първите 
стъклени чаши били произведени с големи размери. 
Изработването на стъклени чаши е скъпо и поради това малки 
чаени чаши с форма на лале са произведени в стъкларска 
фабрика през 1900 г. в Турция. Дизайнът е изцяло научен. 
Придържането на  чапката до ръба спестява върховете на 
пръстите от изгаряне, а специалната форма на чашата подобно на 
лале поддържа чая топъл и показва цвета на чая. 

Note: Additional articles for publishing in Tea Time Section  English & Bulgarian!! 

В нощта срещу Еньовден небето се отваря и стават чудеса 
 

 
В нощта срещу Еньовден, който се отбелязва на 24 юни, звездите слизат на земята 
и омайват тревите и цветята, придавайки им магическа целебна сила, гласи 
поверието. А, за да сте здрави през цялата година, преди изгрев слънце на 
Еньовден, трябва да се измиете с течаща вода или да се отъркаляте в росата. 
 

On the night before Midsummer's Day, the sky opens and miracles 
happen 
 

 On the night before 
Midsummer's Day, 
which is celebrated 
on June 24, the stars 
descend to earth 
and enchant the 
grasses and flowers, 
giving them magical 
healing power, 
according to the 
belief. And to be 
healthy all year 
round, before 
sunrise on 

Midsummer's Day, you need to wash under running water or rub in 
the dew. 
 
Midsummer's Day - the day of the summer solstice, is one of the most 
important summer holidays in the national calendar. Many beliefs 



Еньовден – денят на лятното слънцестоене, е един от най-важните летни празници 
в народния календар. С него са свързани много вярвания за слънцето, водата и 
лечебните растения. Чества се и като празник на билкарите. Православната църква 
пък отбелязва рождението на Св. Йоан Кръстител, наричан още Предтеча.  
 
Най-събираните билки на Еньовден са еньовче, комуника, иглика, маточина. С 
тревите и цветята, набрани на празника, се свива и голям еньовски венец, през 
който всички се провират за здраве. Той също се запазва и се използва срещу 
болестите. 

about the sun, water and medicinal plants are connected with it. It is 
also celebrated as a holiday of herbalists. The Orthodox Church 
celebrates the birth of St. John the Baptist, also called the Forerunner. 
 
The most collected herbs on Midsummer's Day are marigold, (white) 
melilot, primrose, balm. With the grasses and flowers gathered on the 
holiday, a large Enyo wreath is shrunk, through which everyone seeps 
for health. It is also preserved and used against diseases. 

Билковият чай – Магия от сърцето на природата! 
 
В България чай наричаме не само топлата напитка, приготвена от чаени листенца, 
но и всяка билкова отвара. Билковият чай  е не само напитка, той е преживяване и 
грижа за здравето!  Повечето хора с удоволствие пият билков чай. Вдишаме 
ли аромата на топлата напитката само за миг можем да се пренесем под синьо 
небе, на обляна от слънце пъстра поляна, сред жужене на пчели. Чаят ни помага да 
сме здрави, Ако сме настинали, с болки в гърлото или със стомашно 
неразположение, чаят бързо повлиява оплакванията. Охладеният билков чай е 
чудесен за горещите летни дни. С добавен резен лимон хидратиращото му, 
ободряващо и разхлаждащо действие е съвсем осезаемо. Чудесна грижа 
за здравето е сутрин на закуска да изпиваме по чаша топъл билков чай. 
 
Ако сте любители на природата, можете сами да си набавите билки за чай. Най-
достъпни са цветовете на липа, мащерка, лайка, бъз и плод шипка. Те лесно се 
разпознават и намират. Най-добре е цветовете да се берат на или около Еньовден 
– тогава според народното поверие, силата им е най-голяма. За предпочитане е 
билките да се събират при силно слънце, защото тогава в най-голяма степен са 
активирани етеричните им масла. Билките се сушат за няколко дни на сянка. 
Съхраняват се в хартиени пликове. 
 
Чаят е най-добре да се приготвя като запарка, вместо да се вари. В порцеланов или 
стъклен огнеупорен съд сложете 1 ч.л. от сушената билка и залейте с 250 мл. 
гореща вода. Оставете да покисне около 5 минути. Чаят трябва да бъде светъл на 

The Herbal tea - Magic from the heart of nature! 
 
In Bulgaria we call tea not only the hot drink made from tea leaves, 
but also any herbal decoction.  The Herbal tea is not only a drink. It is 
also a pleasure and health care! Most people enjoy drinking herbal 
tea. If we inhale the aroma of the hot drink, we can only move for a 
moment under a blue sky, on a sun-drenched colorful meadow, amid 
the buzzing of bees. Tea helps us to be healthy. If we have a cold, sore 
throat or stomach upset, tea quickly responds to complaints. Chilled 
herbal tea is great for hot summer days. With the addition of a slice of 
lemon, its hydrating, invigorating and cooling effect is quite 
noticeable. It is a great health care to drink a cup of warm herbal tea 
in the morning for breakfast . 
 
If you are a nature lover, you can get your own tea herbs. The most 
available are the flowers of linden, thyme, chamomile, elderberry and 
rose hips . They are easily recognized and found. It is best to pick the 
flowers on or around Midsummer's Day - then, according to popular 
belief, their strength is greatest. It is preferable to collect the herbs in 
strong sunlight, because then their essential oils are most activated. 
The herbs are dried for a few days in the shade. Store in paper bags. 
 
Tea is best prepared as an infusion instead of brewing. In a porcelain 
or glass fireproof dish put 1 tsp. of dried herbs and pour 250 ml. Hot 

http://palitrastyle.com/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://palitrastyle.com/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0


цвят, за да не е прекалено силен. При сервиране, по желание можете да добавите 
мед и лимон. 
 

 Чай от лайка 
Чаят от лайка има много нежен 
аромат. Притежава силно 
успокояващо действие. Помага при 
колики, газове, диария, обриви, 
стомашни болк, при безсъние, висока 
температура, зъбобол. Лайката 
действува изпотяващо, успокояващо 
и противоспазматично, освен това и 
дезинфекциращо и 
противовъзпалително при всякакъв 

вид възпаления, особено на лигавицата. 
 

Чай то бъз  
Според българския лечител Петър Димков, това е най-силната по въздействие 
българска билка. За чай, най-често се използват цветовете, които са богати на 
гликозиди, етерични масла, много витамин С, провитамин А, В1, В2, В3, смолисти 
вещества, органични киселини, фитохимикали - бетулин, флавоноиди, кверцетин, 
рутин и др. Чаят от сърчовина се използва за сваляне на температурата и 
предизвикване на изпотяване при настинка (припомнете си приказката на 
Андерсен “Бъзова майчица”). Има данни, че е чаят от бъз е полезен при исхемична 
болест на сърцето. синузити от бактериален произход, бронхити. Смята се, че 
намалява нивата на лошия холестерол. Има ефекти и за редукция на телесно тегло, 

water. Leave to soak for about 5 minutes. The tea should be light in 
color so that it is not too strong. When serving, you can optionally 
add honey and lemon. 

 
 Chamomile tea 
Chamomile tea has 
a very delicate 
aroma. It has a 
strong calming 
effect. Helps with 
colic, gas, diarrhea, 
rashes, stomach 
pain, insomnia, 
fever, toothache. 

Chamomile has a sweating, soothing and anti-spasmodic effect, as 
well as disinfecting and anti-inflammatory for all types of 
inflammation, especially the mucous membranes. 
 

 Elderberry tea 
According to the 
Bulgarian healer 
Petar Dimkov , this is 
the strongest 
Bulgarian herb. For 
tea, the most 
commonly used 
colors are rich in 
glycosides, essential 
oils, lots of vitamin C, 

provitamin A, B1, B2, B3, resinous substances, organic acids, 
phytochemicals - betulin, flavonoids, quercetin, rutin and others. Core 
tea is used to lower the temperature and cause sweating for colds 
(recall Andersen 's story "Elderberry"). There is evidence that 



дължащо се най-вече на отводняващия му ефект - усилва диурезата и е полезно 
допълнително средство при детоксикиране на организма. Може да се консумира и 
студен, с мед и лимон. 
 
 

 
 Чай от шипка 
Плодовете на шипката имат богато 
съдържание на витамин С. 100 г. плод 
от шипка е по-богат на витамин С с 30-
40 пъти в сравнение с червените 
домати и лимоните, и с около 300 
пъти в сравнение с ябълките. 
Шипковите плодчета са богати и на 
естествен витамин А, Омега-3 и 
Омега-6 мастни киселини, витамин Е, 
Р, В1, В2, К, пектини, органични 

киселини, дъбилни вещества, минерални соли. Чаят от шипка е добро помощно 
средство при песъчинки, камъни и възпаления на пикочните пътища. Повишава 
имунитета. Ефикасен лек е при стомашно-чревни и бронхиални заболявания. 
Шипката повлиява особено благотворно функциятана черния дроб, а също така 
понижава нивото на кръвната захар. Има запичащо действие. 
 
Източник: Виолета Манолова, Списание Палитра стил, PalitraStyle.com 

elderberry tea is useful in ischemic heart disease. sinusitis of bacterial 
origin, bronchitis. It is believed to reduce levels of bad cholesterol. It 
also has effects on weight reduction, mainly due to its dehydrating 
effect - it enhances diuresis and is a useful additional tool for 
detoxifying the body. It can also be consumed cold, with honey and 
lemon. 

 
Rosehip tea 
Rose hips are rich in 
vitamin C. 100 g of 
rose hips is 30-40 
times richer in 
vitamin C than red 
tomatoes and 
lemons, and about 
300 times richer 
than apples. Rose 

hips are also rich in natural vitamin A, Omega-3 and Omega-6 fatty 
acids, vitamin E, P, B1, B2, K, pectins, organic acids, tannins, mineral 
salts. Rosehip tea is a good remedy for grit, stones and inflammation 
of the urinary tract. Increases immunity. It is an effective remedy for 
gastrointestinal and bronchial diseases. Rosehip has a particularly 
beneficial effect on liver function and also lowers blood sugar levels. 
It has a burning effect. 
 
Source: Violeta Manolova, Palitra Style magazine - PalitraStyle.com 

  

 


