
Mate Green Matcha - Ceremonial Mate, opracowana przez Mate 
Tea z Brazylii, została wyprodukowana w 100% z czystych, 
selekcjonowanych liści zielonej Yerba mate (Ilex paraguariensis). 
Czyste liście zielonej Mate, z rodzimych zacienionych pól są 
przetwarzane i rafinowane, aby uzyskać unikalną formę, podobną 
do japońskiej Matchy. Jedynie kilka gram jest produkowanych na 
godzinę w ekskluzywnym wyposażeniu, uratowanym ze staro-
żytnych form produkcji ręcznej. Rezultatem jest maksymalizacja 
zawartości przeciwutleniaczy, polifenoli, termogenów, witamin 
oraz innych składników, które przez wieki dodają sił i smaku tym, 
którzy spożywają zieloną herbatę Yerba Mate.

Legenda stojąca za 

W języku Tupy: Co podtrzymuje. Co żywi.

W dalekiej przeszłości, stary wojownik plemienia Guarani usłyszał te słowa: 
“Hoduj tę roślinę i pij z jej liści, które wyrosną. Te liście niosą ze sobą moc 
Boga Tup i przynoszą komfort wszystkim jego plemionom. Godziny pracy 
będą mniej męczące a dni szczęśliwsze. A twoja córka, Yari, będzie obrońcą 
lasów.” 

Z mgieł czasu uratowaliśmy esencję siły, smaku i komfortu zapewniane 
przez czyste i szlachetne liście zielonej herbaty Mate, powoli mielone do 
perfekcji, aby były spożyte jako herbaty lub by wzbogacić nimi soki, shake'i, 
witaminy, ciasta, pieczywo, desery, musy, ciastka, makarony lub inne 

zdrowe przepisy. Wszyscy konsumenci na całym świecie znajdują w 

 unikalne zalety zielonej herbaty 

Mate we wzorcu, który wcześniej na całym świecie był jedynie znany w 
japońskiej Matchy, ale znany przez kilka osób w głębokiej Brazylii, jako że 
Europejczycy przybyli do Ameryki Południowej dopiero w XIV wieku. 
Opracowywana przez lata, poprzez liczne badania historyczne oraz nowo-

czesne testy sensoryczne, razem z 

 uratowaliśmy nie tylko tradycyjną metodę spożywania zielonej 

herbaty Yerba Mate. Przedstawiamy sposób, aby docenić niewielką 
produkcję limitowanej serii, po raz kolejny przełamując bariery dla 
ogólnoświatowego wzrostu konsumpcji herbaty Mate.
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1. Podsumowanie

Produkt Sproszkowana zielona herbata Mate

Kod dostawcy MTKCM

Główne opakowanie 50g puszka - 100g puszka (zamknięta próżniowo)

Opakowanie zbiorcze 50g worki próżniowe

2. Składniki

100% liści zielonej herbaty Mate (Ilex paraguariensis)

Liście zebrane z rodzimych obszarów Laranjeiras do Sul, Parana, Brazylia.

Wysokość upraw n.p.m: 800m

Gleba: Gliniasta

Klimat:  Subtropikalny Mezoklimat Bardzo wilgotny



3. Analiza organoleptyczna

Wygląd: Proszek (w stylu Matchy)
Kolor: Zielony*
Zapach: Charakterystyczny*
Smak: Charakterystyczny*
Uzależniający: Nieobecny
Konserwant: Nieobecny
Naświetlanie: Wolny
Ciężkie metale: Wolny
Azotany: Wolny
Okres trwałości: 6 miesięcy (w próżni 12 miesięcy)
Warunki przechowywania: Trzymaj produkt w oryginalnym opakowaniu 
z dala od ciepła i bezpośredniego światła
*brazylijskia Farmakopea IV, 2000

4. Stosowność

Wegetarianie Tak
Nietolerancja laktozy Tak
Nietolerancja glutenu Tak

5. Ogólna analiza

Salmonella spp Nieobecny
Staphylococcus aureus < 5 x 103 UFC*/g
Suma bakterii z grupy Coli < 1 x 104 UFC*/g
Bakterie mezofile < 1 x 106 UFC*/g
Clostridium – reduktor siarczynów < 1 x 103 UFC*/g
Pałeczki okrężnicy < 2 x 103 UFC*/g
Popioły nierozpuszczalne < 1,5%
Wilgoć i substancje lotne 2% < 5%

*UFC – Units forming colonies – jednostki tworzące kolonie

Do spożycia/
/dodatek do:

- jako herbata
- wzbogacenia soków
- shake'ów
- witamin
- ciast
- pieczywa
- deserów
- musów
- ciastek
- makaronów
i innych zdrowych 
przepisów.

Podczas gdy zielona yerba mate (Ilex paraguariensis) i zielona herbata (Camellia sinensis) mają wiele tych samych 
korzyści (zawartość przeciwutleniaczy, polifenoli, flawonoidów, bioflawonoidów oraz teofiliny) współczesna 

medycyna pokazuje, że Yerba mate zawiera więcej składników aktywnych niż zielona herbata, 52 aby być 
dokładnym. Zielona herbata Yerba mate oferuje imponującą ilość 196-ciu aktywnych składników, w porównaniu do 

znalezionych 144-rech, zawartych w zielonej herbacie.  W rzeczywistości, zielona herbata Yerba mate zawiera 
większą ilość polifenoli oraz przeciwutleniaczy niż zielona i czarna herbata.

Yerba mate zawiera najwięcej przeciwutleniaczy i polifenoli
Napoje na bazie herbaty Mate zawierały największą zawartość przeciwutleniaczy i polifenoli pośród napojów na bazie herbaty, jak i 

nie na bazie herbaty, w ostatnim badaniu opublikowanym w „Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety” (DOI: 
10.1111/j.1541-4337.2010.00111.x). 

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois, Urbana, poddali przeglądowi amerykański rynek napojów energetycznych, z naciskiem na 
wielkość owego rynku, cel demograficzny, aktywne składniki, potencjalne korzyści, bezpieczeństwo oraz przepisy prawne. Kilka 

najpopularniejszych napojów, 16 nie na bazie herbaty oraz 15 na bazie herbaty, w tym zawierające Mate, zostały przeanalizowane 
pod kątem ich zawartości przeciwutleniaczy za pomocą testu ORAC, a całkowitą zawartość polifenoli w tych samych napojach 

mierzono za pomocą metody Folin-Ciocalteu.  
Odkryli, że napoje energetyczne na bazie herbaty Mate miały znacznie większe zdolności przeciwutleniające oraz stężenie 

polifenoli niż napoje energetyczne nie na bazie herbaty. 
Napoje na bazie Mate zawierały do 100-krotnie większe ilości przeciwutleniaczy i polifenoli w porównaniu do najpopularniejszych 

napojów nie na bazie herbaty, największą zawartość antyoksydantów oraz polifenoli pośród napojów na bazie herbaty.
Źródło: http://www.naturalproductsinsider.com/news/2010/06/yerba-mate-drinks-have-most-antioxidants-polyphenols.aspx

Badania kliniczne właściwości przeciwutleniających Yerba mate
Yerba mate posiada znaczące właściwości przeciwutleniające. W badaniu opublikowanym w roku 1995 przez Międzynarodowe 

Czasopismo Biochemii i Molekularnej Biologii (Biochemical and Molecular Biology International), naukowcy doszli do wniosku, iż 
wodne wyciągi Yerba mate „były silniejszymi przeciwutleniaczami niż kwas askorbinowy (witamina C) czy butylowany 

hydroksytoluen.” Kilka lat później, grupa naukowców rozpoczęli badanie, aby ponownie zbadać właściwości przeciwutleniające 
naparów z Ilex paraguariensis.

Badania te zostały opublikowane w marcu 2000 roku na łamach czasopisma „Biochemical and Biophysica Research 
Communications”. Ich wyniki wskazują, że „spożywanie ekstraktów Ilex paraguariensis może przyczynić się wzmocnienia obrony 

antyoksydacyjnej organizmu przed atakami wolnych rodników.” 
W nowszym badaniu, opublikowanym w listopadowym numerze „Fitoterapia” w 2001 roku, naukowcy przyjrzeli się siedmiu 

różnym gatunkom roślin Ameryki Południowej. Stwierdzili oni, że Yerba mate „zawiera wyższą zawartość flawonoidów i 
pochodnych kawoilo niż inne analizowane gatunki.”

Porównanie Matcha Mate Green Matcha

Gatunek liści Camellia sinensis Ilex paraguariensis

Zacienienie Przed zbiorem Cały rok

Kolor Jasnozielony Ciemnozielony

Mielenie 5 ~ 10 mikronów 8 ~ 12 mikronów

Bogaty w minerały X X

Bogaty w przeciwutleniacze X X

Wspomaga metabolizm X X

Spala kalorie X X

Uspokaja umysł X X

Bogaty w błonnik X X

Bogaty w chlorofil X X

Bogaty w witaminy X X

Kofeina X X

Wspomaga skupienie się X X

Zmniejsza cholesterol X X

Zmniejsza poziom cukru we krwi X  X

Spalanie tłuszczu X X

Naturalnie słodkie X X

Dzienne spożywanie X X

Dodatek do pieczenia/gotowania X X

Dodatek do napojów X X

Porównanie wartości odżywczych (w porcji )
torebka zielonej herbaty Matcha 

Katechiny 188.8mg 242mg N/Z
L-teanina 9mg 39mg N/Z
Białko 3.35mg 578mg 640mg
Razem: błonnik < 0.01g 0.662g 0.580g
Wapno 0.05mg 6.5mg 3,52mg
Żelazo < 0.01g 0.34mg 0.26mg
Kofeina 31.8mg 68mg 85mg
Potas 0.45mg 42.3mg 54.32mg
Witamina C 0.1mg 3.2mg 1.2mg
Antyoksydanty 100 j. 1300 j.  6000 j.
Teofilina B/Z B/Z Wysoki poziom
Teobromina B/Z B/Z Wysoki poziom
Polifenole B/Z B/Z 11
Saponiny N/Z N/Z Wysoki poziom

N/Z = Nie zweryfikowane / B/Z = Brak zawartości
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