
BIAŁA HERBATA  
– WŁAŚCIWOŚCI, DZIAŁANIE 
I WPŁYW NA ORGANIZM
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Herbata opisywana jest często jako najstarszy napój świata. Według starożytnej legendy 
napar ten odkrył mityczny cesarz chiński Shennong, gdy w czasie drzemki do jego czarki 
wpadł przeniesiony przez wiatr liść. Choć prawdziwości tej historii, datowanej na 2737 rok 
przed naszą erą, nie da się potwierdzić, pewne jest, że w kulturach wschodnich herbata 
spożywana jest już od tysięcy lat. Wszystkie rodzaje herbaty uzyskuje się poprzez zapa-
rzenie liści tego samego gatunku rośliny Camellia sinensis, czyli herbaty chińskiej. Poza 
typową jej odmianą chińską wyróżnia się także odmiany assamską i jawajską, jednak to 
nie miejsce zbiorów ma największy wpływ na jej właściwości, lecz sposób jej pozyskania 
i przetworzenia.
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W swojej tradycyjnej formie herbatę białą 
wytwarza się z młodych nieotwartych 
pąków krzewu herbacianego. Obecnie 
wykorzystuje się do jej produkcji rów-
nież młode listki, które najczęściej nie 
zdążyły się jeszcze do końca rozwinąć. 
Następnie zbiory poddawane są natural-
nemu suszeniu z pominięciem procesu 
fermentacji, czyli zabiegu, dzięki któremu 
powstaje herbata czarna. Niski poziom 
przetworzenia jest kluczowy w kontek-
ście właściwości i zawartości substancji 
aktywnych w tym rodzaju herbaty.

Herbatę białą należy przygotowywać 
w temperaturze 70-85°C i parzyć około 
2 minuty. Parzenie można powtórzyć 
nawet kilkukrotnie. Otrzymany napój ma 
jasnożółty kolor oraz subtelny i słodkawy, 
pozbawiony cierpkości smak, co zawdzię-
cza dużo mniejszej zawartości garbników 
niż czarna herbata.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSO-
WANIE
Niewielka obróbka, jakiej poddana zosta-
je biała herbata, przekłada się na wysoką 

zawartość antyoksydantów z grupy po-
lifenoli, a konkretnie katechin. Substan-
cjom tym przypisuje się szereg prozdro-
wotnych właściwości, takich jak: działanie 
przeciwzapalne, przeciwnowotworowe 
(głównie w odniesieniu do nowotworów 
przewodu pokarmowego), obniżenie ry-
zyka wystąpienia chorób układu serco-
wo-naczyniowego, prewencja rozwoju 
chorób neurodegeneracyjnych (takich 
jak choroba Alzheimera i Choroba Par-
kinsona), zmniejszenie insulinooporności 
oraz działanie przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybicze.

Dzięki wysokiej zawartości katechiny 
o nazwie galusan epigallokatechiny 
(EGCG) ekstrakt z białej herbaty wyko-
rzystywany jest także w suplementach 
diety dla sportowców. EGCG pomaga 
w usuwaniu nadmiaru wolnych rodników 
powodujących stres oksydacyjny, będący 
skutkiem intensywnej aktywności fizycz-
nej. Galusan w połączeniu z naturalną 
kofeiną obecną w białej herbacie popra-
wia metabolizm, redukuje wchłanianie 
tłuszczu i przyspiesza spalanie 

Herbatę białą należy przygotowywać w tem-
peraturze 70-85°C i parzyć około 2 minuty. 
Parzenie można powtórzyć nawet kilkukrot-
nie. Otrzymany napój ma jasnożółty kolor 

oraz subtelny i słodkawy, pozbawiony cierp-
kości smak, co zawdzięcza dużo mniejszej za-

wartości garbników niż czarna herbata.
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tkanki tłuszczowej. Napój może poma-
gać osobom odchudzającym się w po-
dobnym stopniu jak bardziej popularna 
herbata zielona. Oczywiście, jeśli chcemy 
pić napar w takim celu, nie powinniśmy 
go dodatkowo dosładzać. Herbata sama 
w sobie w zasadzie nie zawiera kalorii.

Co ciekawe, ten sam związek – EGCG 
wykazuje również pozytywny wpływ 
na układ immunologiczny. Pobudza me-
chanizmy odpowiedzi odpornościowej, 
co w połączeniu z właściwościami prze-
ciwdrobnoustrojowymi sprawia, że napar 
z białej herbaty może się przyczynić do 
mniejszej zapadalności na choroby za-
kaźne, takie jak przeziębienie czy grypa.

Biała herbata może być również z powo-
dzeniem stosowana jako wspomagający 
składnik diety u osób z podwyższonym 
poziomem cholesterolu. Ze względu 
na zawarte w niej w tak dużych ilo-
ściach polifenole jej działanie może być 
porównywane do często wspominane-
go w tym kontekście czerwonego wina. 
Za sprawą antyoksydantów zwiększa się 

ilość tak zwanego „dobrego” cholesterolu 
(HDL). Co jednak najistotniejsze, zapobie-
gają one utlenianiu „złego” cholesterolu 
(LDL), a co za tym idzie – przeciwdziałają 
odkładaniu się jego pochodnych w na-
czyniach krwionośnych i powstawaniu 

blaszek miażdżycowych. Ponadto sub-
stancje te ograniczają stan zapalny, to-
czący się w objętym miażdżycą naczyniu.

Wysokie stężenie antyutleniaczy spra-
wia, że wyciągi z białej herbaty wyko-
rzystywane są również w przemyśle ko-

smetycznym do produkcji preparatów 
łagodzących, rozjaśniających i opóźnia-
jących procesy starzenia. Spotykane są 
najczęściej w różnych odmianach serum 
i kremów do twarzy. Zastosowanie to 
opiera się głównie na właściwości ha-

mowania aktywności enzymów rozry-
wających włókna kolagenu i elastyny, 
czyli głównych białek budulcowych skó-
ry nadających jej sprężystość, elastycz-
ność oraz zwartą strukturę. Uszkodzenie 
tych włókien przekłada się bezpośrednio 
na postępowanie procesu wiotczenia 

Co ciekawe, ten sam związek – EGCG wykazuje 
również pozytywny wpływ na układ immuno-

logiczny. Pobudza mechanizmy odpowiedzi 
odpornościowej, co w połączeniu z właściwo-

ściami przeciwdrobnoustrojowymi sprawia, 
że napar z białej herbaty może się przyczynić 

do mniejszej zapadalności na choroby zakaźne, 
takie jak przeziębienie czy grypa.

DIETA

40



skóry i powstawania zmarszczek. O eks-
trakcie z białej herbaty mówi się także 
w kontekście ochrony przed stresem ok-
sydacyjnym, powstałym w wyniku eks-
pozycji na promieniowanie słoneczne.

Wystudzona biała herbata może być 
z powodzeniem stosowana bezpośred-
nio na skórę jako prosty kosmetyk od-
świeżający cerę i zmniejszający oznaki 
zmęczenia.

Napar cechuje się także zawartością te-
iny, czyli po prostu kofeiny pochodzącej 
z herbaty. Jej stężenie w herbacie może 
się mocno wahać w zależności od od-
miany i sposobu przyrządzenia. Stan-
dardowo jest to około 10-15 mg w 250 
ml naparu, czyli dziesięciokrotnie mniej 
niż ilość kofeiny zawarta w tej samej 
objętości kawy. Biała herbata ma zatem 
lekkie działanie pobudzające, poprawia 
procesy myślowe i krążenie.

PRZECIWWSKAZANIA
Picie tradycyjnie parzonej białej herba-
ty uznawane jest za bezpieczne. War-
to jednak zwrócić uwagę, że chociaż 
ogólnie przyjmuje się, iż ten rodzaj 

herbaty zawiera najmniejszą ilość ko-
feiny, to wypicie dużych ilości napoju 
może wpłynąć niekorzystnie na niektóre 
osoby. Ostrożnie powinno się zatem 
postępować w przypadku dzieci i ko-
biet w ciąży. Polifenole, pomimo swoich 
licznych prozdrowotnych właściwości, 
zmniejszają wchłanianie żelaza, dlatego 
nadużywanie herbaty może prowadzić 
do jego niedoborów.

Z większą dozą rozwagi należy nato-
miast podchodzić do wysoko skon-
centrowanych wyciągów z białej oraz 
zielonej herbaty, dostępnych we wspo-

mnianych wcześniej preparatach pobu-
dzających spalanie tkanki tłuszczowej. 
Badania pokazują, że stosowane bez 
umiaru mogą niestety szkodliwie od-
działywać na wątrobę. Mimo iż takie 
przypadki występują bardzo rzadko, 
przyjmowanie wspomnianych środków 
nie jest wskazane dla osób z poważnymi 
schorzeniami wątroby oraz do długo-
trwałej suplementacji.

PATRYCJA CIEŚLIK
Pracownik Apteki
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