
WOMAN speciální projekt

z Mauricia, 
čaje z ráje 

Čaje 

Někomu se při slově Mauricius vybaví luxusní ho-
telové komplexy, legendární lahodný rum nebo iko-
nické poštovní známky Modrý a Červený Mauricius. 
Toto je ale jen část skvostů, které tento pohádkový 
ostrov a jeho tropické přímořské klima nabízí. Společ-
ně prozkoumáme i méně známý, ale o to zajímavější 
poklad tohoto tropického ráje.

Perla Indického oceánu
Malý ostrov oplývá bohatou historií, naleznete zde 

města ve starém koloniálním stylu a navzdory své 
malé poloze nabízí návštěvníkům bohaté sportovní 
vyžití, vynikající světovou gastronomii a množství 
kulturních zajímavostí. Průzračné vody Indického 
oceánu omývají břehy tohoto exotického ostrova. Pří-
větivé klima a vulkanický původ celého ostrova jsou 
zárukou úrodné půdy, která dodává bohaté živiny  
a sílu všemu, co na ní roste. Ostrov proslulý nejen 
krásnou přírodou, oceánem, plážemi, výbornou ku-
chyní, ale i čajem.

Čajovníky se zde pěstují na úrodných plošinách 
vulkanického původu, které spolu s pověstnou kva-
litou ovzduší a ideálními klimatickými podmínkami 
zaručují čaje té nejvyšší kvality. Čajovníky jsou pěs-
továny v rámci ekologického zemědělství a v souladu 
s respektováním přírody, bez použití pesticidů. To vše 
zaručuje čajům jedinečnou kvalitu, chuť a vůni.  

Čajovník má schopnost absorbovat příchutě a aro-
ma sousedních rostlin. K rozmanitosti mauricijského 
čaje a jeho příchutí přispívá rozdílné složení půdy, 
individuální mikroklimatické podmínky jednotlivých 
pěstitelských oblastí a jejich nadmořská výška. Proto, 
i když se jedná o stejnou čajovníkovou rostlinu, může 
mít různé tvary, strukturu, aroma a příchutě.

Ideální podmínky pro pěstování čaje, kvalitní půda, 
ekologická agrikultura, zkušené ruce sběračů a še-
trné zpracování čaje jsou hlavními předpoklady pro 
pravý mauricijský čaj v bio kvalitě. Pro zajímavost 
se ročně na Mauriciu sklidí 6732 tun čajových lístků, 
pěstovaných na 574 hektarech s 1295 tunami čaje. 

Mauricius, OSTROV malý jako 
kapka v Indickém oceánu, na 
kterém každý NAJDE to, co 
hledá. Tyrkysové barvy oceánu, 
korálové útesy, POHODU na 
bělostných plážích ve stínu 
kokosových palem, ale i hory, 
krátery, VODOPÁDY, husté 
pralesy a všudypřítomná pole 
cukrové TŘTINY. 
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Mezi místními oby-
vateli, kteří ostrov 
láskyplně nazývají 
Moruša, je velmi ob-
líbený vanilkový čaj, 
jehož historie sahá 
až do roku 1919. Pěs-
tování čaje na ostrově 
má však delší histo-
rii. V roce 1760 byla na 
Mauriciu poprvé před-
stavena rostlina Camellia 
sinensis (čajovník čínský) 
francouzským knězem, otcem Ga-
lloysem. Jeho krajan, Pierre Poivre, 
slavný francouzský botanik, později v rámci 
svého botanického výzkumu podnítil sadbu čajovníků 
na ostrově.

Pro přípravu pravého mauricijského čaje se pou-
žívají pouze mladé výhonky, které jsou sbírány vět-
šinou ručně, v dnešní době leckdy i strojově, a poté 
jsou pytlovány, odvezeny do továrny a nasypány do 
uschlých košů. Další den jsou listy před samotným 
kvašením (fermentací) dvakrát rozdrceny a násled-
ně vystaveny sušení při 70 °C. Následuje fáze třídění  
a rozložení čajových listů na síta různých velikostí 
pro získání několika druhů čaje. Čaj se poté skladuje 
v silech po dobu minimálně jednoho měsíce.

Čaj není ale jen pouhá 
gastronomická delikatesa

Své uplatnění našel také v kosmetice, zejména  
v péči o pleť a vlasy. Z běžně nevyužitých a nezkon-
zumovaných zbytků čaje je možné si udělat domácí 
tinkturu pro omlazení a peeling pokožky, dále kos-
metika z čaje napomáhá boji proti známkám stárnu-

tí, snižuje otoky a tma-
vé kruhy v oblasti očí, 
funguje jako pleťový 
toner, kdy léčí akné  
a pupínky a zmenšuje 
otevřené póry, stimu-
luje růst vlasů a dodá-

vá jim lesk.

Morusa Trade – 
čaje z ostrova  

Mauricius 
Za projektem Morusa Trade 

není jeden člověk, ale celá rodina. 
Rodina, kterou ovlivnila dovolená strá-

vená na Mauriciu v roce 2018 a rodiny pěs-
titelů a sběračů mauricijského čaje. Prostřednictvím 
Josueho, místního průvodce a taxikáře, měli příleži-
tost nahlédnout do života obyčejných lidí a ostrov po-
znali přesně tak, jak ho vidí, zažívají a vnímají míst-
ní obyvatelé. Jeho pravou tvář, krásu, rušný život  
a především spoustu úžasných, přátelských a pozi-
tivně laděných lidí. Je jedno, kolik let, dní či hodin 
tam pobudete. Prostředí a místní lidé vám přirostou 
k srdci a na ostrově plném směsicí kultur, jazyků, 
barev, vůní, náboženství a kulinářského umu chce-
te zůstat napořád. A tak po návratu domů z tohoto 
exotického ráje se zrodila myšlenka na dovoz čajů  
s posláním šířit povědomí o kvalitě mauricijského 
čaje a přiblížit tak vůně a chutě tohoto ostrova, perly 
Indického oceánu. V listopadu 2018 vznikla značka  
a logo a od roku 2019 je Morusa Trade distributorem 
a prodejcem několika výrobců exkluzivních mauricij-
ských čajů v nejvyšší kvalitě v České republice a na 
Slovensku. Čaje, které dováží a prodávají na e-shopu, 
jsou originálně balené na ostrově Mauricius. Rodina 
čajů se stále rozrůstá a v čajovém portfoliu naleznete 
čaje značek Bois Cheri, La Chartreuse, MauriceBay 
a Kuanfu Tea. 

V blízké době bude Morusa Trade zprostředková-
vat i jiné další autentické pochutiny z tohoto rajského 
ostrova, které ať už přímo či nepřímo souvisí s čaji, 
ale prozatím se rozhodli, že zůstanou věrni kvalitním 
čajům. 

Přidejte se i vy a vychutnejte si čaje z ráje, které 
jsou svou chutí a vůní odlišné od jiných „tradičních“ 
čajových zemí. 

Všechny tipy k vychutnání si čaje a triky k jeho 
využití v kosmetice jsou dostupné na webu a blogu 
www.morusatrade.com. 

TEXT: ANNA TESAŘOVÁ 


