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Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά

Το τςϊώ μασ αρϋςει επειδό υπϊρχει ςε διϊφορεσ γεύςεισ, ςυν το ότι ϋχει τόςα οφϋλη για
τον οργανιςμό μασ. Το θϋλουμε και ςτην δουλειϊ, αλλϊ κϊθε φορϊ το αναβϊλλουμε όχι
για ϊλλο λόγο, απλϊ φαύνεται ότι εκεύ δεν εύναι βολικό.

Εύναι αλόθεια ότι η
ςωςτό διαδικαςύα
ςερβιρύςματοσ του
τςαγιού χρειϊζεται
αρκετϊ εξαρτόματα και
μπορεύ να
πραγματοποιηθεύ πιο
εύκολα ςτο ςπύτι.
Ασ μην εύναι αυτό η
δικαιολογύα όμωσ, που θα
μασ αποτρϋψει από το να
ακολουθόςουμε την
αγαπημϋνη μασ ςυνόθεια.

………………………………………………………………..
Είμαςτε ςτην δουλειά μασ πολύ καιρό και θϋλουμε τώρα να δοκιμϊςουμε να πύνουμε
τςϊώ κατϊ την διϊρκεια τησ εργαςύασ μασ; Δεν υπϊρχει τύποτε καλύτερο, εφ’ όςον το
τςϊι εύναι πολύ καλόσ ςύντροφοσ για τϋτοιεσ ςτιγμϋσ προςφϋροντϊσ μασ ηρεμύα και
απαλλαγό από το ςτρεσ, ενώ ταυτόχρονα θα μασ δώςει την ενϋργεια που χρειαζόμαςτε.
Θα χρειαςτεύ για να απολαύςουμε αυτό την εμπειρύα και ςτο γραφεύο, να οργανωθούμε.
Αρχύζουμε από μερικϊ βαζϊκια που περιϋχουν χύμα τςϊι του γούςτου μασ, ό φακελϊκια
τςαγιού.
Χρειαζόμαςτε ϋναν βραςτόρα για να ζεςταύνουμε το νερό, ό ακόμη καλύτερα ϋνα μϊτι
ηλεκτρικό πϊνω ςτο οπούο θα ζεςταύνουμε το νερό για να ελϋγχουμε καλύτερα την
θερμοκραςύα του.
Μύα τςαγιϋρα με εςωτερικό φύλτρο για το τςϊι, ςτην οπούα θα ρύξουμε το ζεςτό νερό
για να το διατηρεύ ςτην ςωςτό θερμοκραςύα και να μασ βοηθϊ να μοιρϊςουμε το τςϊι
ςε κούπεσ. Φύλτρα τςαγιού ςε περύπτωςη που θϋλουμε να ετοιμϊςουμε πϊνω από ϋνα
εύδοσ τςϊι και φυςικϊ κούπεσ τςαγιού.
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Είςτε καινούριοι ςτην δουλειϊ και βλϋπετε ότι δεν υπϊρχουν τα απαραύτητα ώςτε να
φτιϊξετε μύα κούπα τςϊώ; Εύςτε ο μόνοσ-η που ϋχετε αυτό την προτύμηςη;
Υπϊρχει ύςωσ ϋνα ςυρτϊρι που να περιςςεύει, ύςωσ αν τοποθετόςετε τα πρϊγματϊ ςασ
αλλιώσ για να απελευθερώςετε ϋνα ςυρτϊρι το οπούο αποκλειςτικϊ να περιϋχει όλα όςα
χρειϊζεςτε για το τςϊώ ςασ; Αυτό εύναι μύα πολύ καλό λύςη. Ένα ςυρτϊρι με το τςϊι και
τα ςνακ που χρειϊζεςτε κατϊ την διϊρκεια τησ δουλειϊσ.

Μϋςα ςε θόκεσ τοποθετεύςτε ςε
κλειςτϊ βαζϊκια το τςϊι ςασ και τα
φακελϊκια τςαγιού. Σουρωτόρι,
κουταλϊκι,
κούπα, ζϊχαρη.
Χρειϊζεςτε και ϋνα τρόπο να
ζεςταύνετε το νερό με βραςτόρα ό
κατςαρολϊκι.
Στην περύπτωςη που υπϊρχουν τα
ςύνεργα για καφϋ όπωσ το μπρύκι,
μπορεύτε να το χρηςιμοποιόςετε
για να βρϊςετε το νερό.

……………………………………………………….
Εϊν υπϊρχει όδη ςτον χώρο καφετιϋρα,
μπορεύτε να φτιϊξετε το τςϊι ςασ ωσ
εξόσ:
Βϊλτε νερό ςτην καφετιϋρα και το τςϊι
βϊλτε το ςτο φύλτρο (εννοεύται ότι
θϋλετε διαφορετικό από εκεύνο του
καφϋ). Όταν το νερό ςτϊζει, το τςϊι θα
ςυγκεντρώνεται ςτην κανϊτα.
Εϊν θϋλετε το τςϊι ςασ πιο δυνατό,
βϊλτε ϋνα φύλτρο με τςϊι μϋςα ςτην
κανϊτα. Όταν το ζεςτό νερό ϋχει γεμύςει
την κανϊτα, το τςϊι εκχυλύζεται και
μπορεύ να το αφόςετε εκεύ για να ϋχετε
παραπϊνω από μύα κούπα τςϊι για να
απολαύςετε.
Μύα ϊλλη λύςη, εύναι να φϋρετε ϋτοιμο ζεςτό νερό από το ςπύτι ςε ϋνα θερμόσ. Στο
γραφεύο, βϊζουμε φύλτρο με το τςϊι ό φακελϊκι τςαγιού μϋςα ςτην κούπα, γεμύζουμε
με νερό, αφαιρούμε το φύλτρο, προςθϋτουμε κϊποιο γλυκαντικό, και ϋτοιμο το τςϊι! Αν
θϋλουμε περιςςότερο δεν ϋχουμε παρϊ να επαναλϊβουμε την διαδικαςύα.
Προςοχό όταν αφαιρεύτε το φύλτρο με το τςϊι. Δεν θα πρϋπει να ςτϊξει πϊνω ςτο
γραφεύο. Πρϋπει μόλισ βγει από την κούπα, να ακουμπόςει αμϋςωσ ςε ϋνα μικρό ςκεύοσ
ειδικϊ γι αυτό την δουλειϊ.
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Τςάι έτοιμο από το ςπίτι μασ. Ακόμη πιο εύκολο και δεν θα ϋχουμε τύποτε για να μασ
αποςπϊςει την προςοχό από την ςτιγμό που θα αρχύςουμε την δουλειϊ μασ.

Η όλη προετοιμαςία αρχίζει από
την ςτιγμή που θα ςηκωθούμε
το πρωί. Βάζουμε κατ΄ευθείαν
νερό να βράςει, το ρίχνουμε
ςτην τςαγιέρα όπου έχουμε ήδη
τοποθετήςει το τςάι ςτο
φίλτρο, αφήνουμε για 5’ και
κατόπιν ρίχνουμε το τςάι μασ
ςτο θερμόσ για να το πάρουμε
ςτην δουλειά. Το μόνο που θα
χρειαςτούμε ςτον χώρο τησ
εργαςίασ μασ, είναι μία κούπα
για να ςερβιριςτούμε.

Εναλλακτικϊ, υπϊρχει ειδικό κούπα με φύλτρο για να βϊλουμε το τςϊι, προςθϋτουμε το
νερό και κατόπιν με μύα κύνηςη πιϋζουμε το τςϊι ςτο πϊνω μϋροσ για να απελευθερώςει
το εκχύλιςμϊ του το οπούο ςυγκεντρώνεται ςτον υπόλοιπο χώρο τησ κούπασ.

Τϋλοσ, γιατύ όχι, ύςωσ να βρούμε εκεύ κοντϊ ςτον χώρο τησ εργαςύασ μασ ϋνα μϋροσ όπου
ςερβύρεται τςϊι για να πϊρουμε μαζύ μασ!
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Πύνοντασ τςϊώ ςτην δουλειϊ, αιςθϊνεςτε όλο ενϋργεια και διαύγεια, χωρύσ την ϋνταςη
που προκαλεύ ϋνασ καφϋσ. Υπϊρχουν πολλϋσ επιλογϋσ που ςασ επιτρϋπουν να
δοκιμϊςετε κϊτι διαφορετικό κϊθε φορϊ. Και εύναι ςύγουρο ότι ςε αυτόν την
διαδικαςύα, αν και την αρχό θα την ϋχετε κϊνει μόνοι ςασ, ςτο τϋλοσ θα αποκτόςετε
ςυντροφιϊ!
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