Kaip atsirado arbata?

Kaip atsirado pavadinimas arbata?
• Žodis arbata atsirado iš lenkų kalbos herbata, savo ruožtu kilusio
iš lotyniško herba thea (vaistažolių arbata), savo sudėtyje irgi turinčio
dėmenį „te“, aptariamą žemiau.
• Kiniškas arbatą reiškiantis hieroglifas 茶 skirtingai tariamas kinų
kalbos dialektuose. Pasaulyje išplito šie tarimo būdai: Te (POJ: tê),
kilęs iš Minano dialekto Siameno (Amoy) uosto, Cha iš dialekto,
naudojamo Guangdžou Kantono uoste, taip pat Honkonge ir
Mandarinų dialekte šiaurės Kinijoje. Dar vienas tarimo būdas yra Zoo,
naudojamas Wu dialektu Šanchajuje.

Kaip kitose šalyse vadinama arbata?
Iš junginio Te kildinami arbatos pavadinimai šalyse, kuriose kalbama
armėniškai, daniškai, olandiškai (thee), angliškai (tea), suomiškai, estiškai
(tee), prancūziškai (Thé), vokiškai (Tee), hebrajiškai ( ,תהte arba tei),
vengriškai, islandiškai, indonezietiškai, itališkai (tè), latviškai (tēja),
malajiškai, norvegiškai, singalietiškai, ispaniškai (té), švediškai (te), tamiliškai
(thè), jidiš ir lotynų (thea) kalbomis.

Kaip atsirado arbata?
• Pasakojama, kad Gautama Buda atrado arbatą, kai,
jam medituojant sode, krentantis lapas nusileido į jo puodelį.
Šaltiniuose taip pat minimas Bodhidharma, kuris, kad
neužmigtų medituodamas, nusipjovė savo akių vokus: ten, kur jie
nukrito, užaugo pirmieji arbatos krūmeliai.
• Pasakojama, kad keliaujant legendiniam Kinijos imperatoriui ir kinų
medicinos kūrėjui Šenongui, keli laukinio arbatos krūmo lapeliai įkrito
į jo karštą vandenį, iš smalsumo jis paragavo gėrimo. Buvo pastebėta,
kad arbatos lapai padeda stiprinti, harmonizuoti organizmą. Todėl
arbata laikoma viena pirmųjų kinų medicinos priemonių.

Kas tiekia arbatą?
Dabar arbatžolės auginamos Kinijoje, Indijoje, Bangladeše, Irane, Korėjos
respublikoje, Šri Lankoje, Taivane, Japonijoje, Indonezijoje, Nepale,
Australijoje, Argentinje ir Kenijoje.

Kokios vaistinės savybės?
Išgėrę arbatos žmonės tampa žvalesni ir darbingesni. Medikai sako, kad
arbatoje esančios naudingos medžiagos stiprina kraujagysles, mažina
arterinį spaudimą, padeda gydyti skorbutą, tymus, kokliušą, podagrą,
ūminį reumatą. Patariama pasinaudoti ir kitomis arbatos savybėmis.
Nuo pykinimo autobuse arba lėktuve, patartina pakramtyti sausos
žaliosios arbatos miltelių, kurie taip pat gydo nudegimus. Stiprus
žaliosios arbatos užpilas pasižymi baktericidinėmis savybėmis ir padeda
gydyti skrandžio, dvylikapirštės žarnos opas, negyjančias
odos žaizdas, uždegimus.

