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Camellia sinensis  é un arbusto procedente de Extremo Oriente, da familia Theaceae, que 

crece ata catro metros de altura, con follas perennes, alternas, elípticas, puntiagudas, 

dentadas e coriáceas, de seis a oito centímetros de longo e tres de ancho. As súas flores 

son brancas, axilares e con pedúnculo, e o froito capsular e globoso, con tres sementes 

mouras(negruzcas). Coas súas follas e brotes novos, secos e sometidos a diferentes 

procesos de fermentación elabórase o TÉ.

A infusión de té coñécese en China dende 3000 a.c. e popularízase a partir do ano 600 d.c. 
A Europa chega a finais do século XVI a través de navegantes portugueses e 
posteriormente de holandeses e ingleses, aínda que son estes últimos os que popularizan o 
seu consumo en occidente.

Galicia presenta unhas condicións de clima e chan idóneas para este cultivo, pero tamén 

pode cultivarse en colector para obter unha pequena colleita para consumo caseiro.

TIPOS DE TÉ

TÉ  BRANCO
Preparado a partir de xemas novas 
recollidas ao principio da primavera 
antes de que abran. Teñen poca 
cafeina e moitos polifenoles e vitaminas

TÉ VERDE 
Non pasa por un proceso de 
fermentación, os brotes e as follas 
sécanse rapidamente logo de ser 
recollidas. Teñen poca cafeina e 
alto contido de polifenoles e vitaminas

TÉ OOLONG
É un té semifermentado, presenta 
características dos tés negro e verde, 
con máis cafeina que os verdes e 
menos que os negros

TÉ VERMELLO E NEGRO
Pasan por una fermentación 
completa, polo que teñen un alto 
contido en cafeína e un aroma 
máis intenso

O té (follas secas e enroladas de maneira natural da Camellia sinensis) chegou 
a Europa en anaquiños secos no século XVII procedente de China, formado 
parte dos dotes das raíñas españolas. O costume de tomar o té arraigouse 
rapidamente entre os ingleses, que para evitar a importación do té elaborado 
intentaron importar plantas vivas. Pero ante o temor a que lles escape un 
negocio tan proveitoso, os astutos chineses envíaronlles outra especie de 
camelia, cuxas follas e brotes non servían para facer té. Así chegou a primeira 
planta de camelia, a Camellia xaponica, aos nosos xardíns. Pero pola contra 
como os europeos non foron capaces de traer as plantas decidiron ampliar e 
dominar a produción do té nos países de orixe difundindo o seu consumo por 
todo o mundo.

O tipo de té obtido diferénciase en función da variedade de Camellia e do seu procesado
Hai basicamente 4 métodos para procesar o té a partir das follas e brotes de Camellia sinensis.
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