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C H Á C A M E L I A
C A M E L L I A T E A

TEXTO TEXT MARIA CRUZ | FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PEDRO FONSECA

Uma história com um final feliz. Começou por ser um sonho. 

Uma ideia, talvez. Posteriormente, um desejo. Não tardou a ser 

posto em prática. Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort, juntos, no 

amor e no trabalho, criaram, no Litoral de Portugal, em Vila do 

Conde, a Chá Camélia – um lugar onde o chá é tratado como arte. 

Mas tudo começou há 10 anos, quando o casal plantou,  

num dos vasos da sua casa, no Porto, a primeira espécie de  

Camélia. Aí perceberam que o sonho se transformaria em  

realidade. Foi assim que, ao longo de cinco anos, com a ajuda  

A story with a happy ending. It began as a dream. An idea, per-

haps. Later, a desire. It didn’t take long for it to be put into prac-

tice. Nina Gruntkowski and Dirk Niepoort, together, in love and 

work, created Chá Camélia on the coast of Portugal, in Vila do 

Conde, a place where tea is treated as art.

But it all began 10 years ago, when the couple planted their 

first species of camellia in one of the pots in their house in  

Oporto. It was then that they realised their dream would come 

true. And so, over the course of five years, with the help of a plant 

A JAPANESE TRADITION ON PORTUGUESE SOIL
UMA TRADIÇÃO JAPONESA EM TERRAS DE PORTUGAL
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de uma viveirista, foram aumentando a plantação, no terreno 

que pertencia à família de Dirk, e que hoje tem 12 mil plantas. Um 

campo repleto de flores Camélias. Tão amarelas e airosas. Uma 

flor pequena. Mas linda. 

Na visita à propriedade sentimos a pureza desta planta.  

O cheiro. A sua beleza. E os sabores incríveis. Das semen-

tes às estacas, conhecemos o processo de produção dos chás.  

Aqui trabalha-se com espírito biodinâmico – o Chá Camélia 

possui certificado biológico –, «no sentido em que no terreno  

não entram máquinas pesadas, tudo é limpo à mão», revela  

a mentora do projeto.

Este é um projeto que necessita de muita paciência, dedicação 

e paixão. Cada planta precisa de cinco anos para crescer e dar a 

primeira colheita. E o próprio composto é produzido no terreno,  

a palha e as folhas formam o estrume biológico, que ao fim de  

um ano é aplicado organicamente nas plantas. 

Demos um passeio pela plantação e conhecemos as árvores 

mais antigas e as mais recentes. Uma beleza intrínseca. E um 

cheiro incrível. Mas o mais irresistível é quando nos sentamos 

para provar os chás e nos apercebemos que das folhas da plan-

ta se pode preparar chás com cores: branco, amarelo e verde.  

É aqui que se entende que a produção do chá é bastante mais  

producer, they increased the plantation on the land which be-

longed to Dirk’s family and which today has 12,000 plants. A field 

full of camellia flowers. So yellow and elegant. A small flower. 

But beautiful. 

On our visit to the property we felt the purity of this plant. Its 

smell. Its beauty. And the incredible flavours. From the seeds to 

the cuttings, we learnt all about the production process of the 

teas. The work runs to a biodynamic agenda here – the Camellia 

Tea is organically certified -, «in the sense that no heavy ma-

chinery is used on the land, everything is cleaned by hand», the 

project’s mentor reveals.

This is a project that needs a lot of patience, dedication and 

passion. Each plant needs five years to grow and produce its 

first harvest. And the compost itself is produced on the land, 

the straw and the leaves form the organic manure, which after  

a year is applied organically to the plants. 

We took a walk through the plantation and got to know the 

oldest and the youngest trees. An intrinsic beauty. And an in-

credible smell. But the most irresistible experience comes when 

we sit down to taste the teas and realise that from the leaves of 

the plant you can prepare teas with colours: white, yellow and 

green. This is where you understand that tea production is far 

complexa do que possamos imaginar. E foi assim que Nina  

procurou ajuda, no início, e fez uma parceria com um casal do 

Sul do Japão, Haruyo e Shigeru Morimoti de Miyazaki, «aju-

daram-nos no cultivo e depois aprendemos sobre a produ-

ção». Enquanto isso, em casa da Nina e do Dirk mudaram-se as 

plantas do jardim e passaram a ter 200 pés de Camélias. Coisa  

pouca! Quando viram que já não havia mais espaço por onde 

plantar mudaram para um terreno em Vila do Conde, onde o so-

nho levantou asas e hoje é o núcleo deste projeto. 

Estávamos em 2019 quando se deu a primeira colheita.  

«Folhas de chá na primavera, a colheita iniciou em fins de  

março, momento em que colhemos o rebento, as primeiras duas 

folhas muito finas e tenras», assegura Nina. E dessas folhas 

produziram chá verde, inspirado do Japão. «Trabalhamos com 

técnicas de produção japonesa, mas mais artesanal do que na 

maioria das produções no Japão, porque lá é mais mecanizado, 

aqui é mais manual», concluiu.  Mas a inspiração é de lá. 

more complex than we might imagine. And this is why Nina 

sought help, in the beginning, and partnered up with Haruyo 

and Shigeru Morimoti, a couple from Miyazaki in southern  

Japan, «they helped us with the growing and then we learned 

about the production». Meanwhile, at Nina and Dirk’s house 

the plants in the garden were changed to 200 camellias. Just a 

few! When they saw that there was no more space to plant, they 

moved to a land in Vila do Conde, where the dream took off and 

today is the core of this project. 

It was in 2019 when the first harvest took place. «Tea leaves 

in the spring, the harvest began at the end of March, the mo-

ment when we picked the bud, the first two very fine and tender 

leaves», Nina recounts. And from those leaves they produced 

green tea, inspired by Japan. «We work with Japanese produc-

tion techniques, but more artisanal than in most productions 

in Japan, because there it’s more mechanised, here it’s more by 

hand», she concludes.  But the inspiration is from there. 

C A DA PL A NTA PR EC ISA D E 
C I N CO A N OS PA R A C R ESC ER E 

DA R A PR I M EI R A CO LH EITA

E AC H PL A NT N EEDS FI V E 
Y E A R S TO GROW A N D 
PRO DU C E ITS FI R ST H A RV EST

U M DOS O B J E TI VOS D E N I N A É 
A B R I R U M ESTÚ D I O D E C ER Â M I C A 

N O LOC A L, FA Z ER A PRÓ PR I A 
C ER Â M I C A E WORKSHOPS  

CO M PRO FISSI O N A IS

O N E O F N I N A’S GOA L S IS TO  
O PEN A POT TERY STU D I O O N  
SITE, M A K E H ER OW N POT TERY 
A N D DO WO R K SH O PS  
W ITH PRO FESSI O N A L S

NINA GRUNTKOWSKI
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No mês seguinte, em maio, faz-se uma paragem. «Se chover 

em maio, o que normalmente acontece, em junho temos uma 

segunda colheita, a chamada colheita do verão.» A colheita da 

primavera dá origem ao Nosso Chá, a de verão ao Luso Chá, uma 

homenagem aos portugueses que foram os primeiros a trazer 

chá da Ásia para a Europa, e a colheita de outono, ao Colheita do 

Outono, que ficamos a conhecer na altura em que fomos visitar 

o local [novembro 2021]. «Apanhamos essas flores à mão e desi-

dratamos, depois isto origina uma tisana, um hubert tea». Tudo 

o que é verdadeiramente chá verde, branco ou preto, «tem ori-

gem na folha da Camellia Sinensis – a planta do chá. Tudo o que 

deriva das flores e ervas aromáticas, que não tem cafeína, como  

é o caso da flor da Camellia Sinensis, são consideradas tisanas».

Os mais curiosos notem que, em termos de quantidades, a Chá 

Cámelia produz cerca de 12 quilos de flores secas, o que é muito 

se pensarmos que falamos de folhas, leves por sinal. Já no que 

toca a chás têm vindo a aumentar a quantidade, à medida que 

as próprias plantas também vão crescendo e dando mais fruto. 

«Em 2020, ano COVID-19, tivemos a colheita na primeira sema-

na do confinamento, o que foi maravilhoso para aliviar a cabeça, 

e conseguimos quase 50 Kg de chá e este ano 2021 conseguimos 

quase 85 Kg.» 

Enquanto caminhávamos por entre as ramadas, Nina ia refe-

rindo que o objetivo é criar um chá com um perfil único, de boa 

qualidade. E de facto quando se trata de uma agricultura sã e na-

tural, e respeitando a natureza, o produto revela-se extraordi-

nário. «Os chás que fazemos têm um toquezinho marítimo, uma 

doçura diferente dos outros chás, e uma frescura do verde». 

É nesta filosofia que a Nina se baseia. E obviamente espera um 

aumento na quantidade, talvez um dia chegar, no melhor dos  

casos, «aos 200 Kg». 

The following month, in May, there is a halt. «If it rains in May, 

which it usually does, we have a second harvest in June, the so-

called summer harvest.» The spring harvest gives rise to the 

Nosso Chá (Our Tea), the summer one to Luso Chá (Luso Tea), a 

tribute to the Portuguese, who were the first to bring tea from 

Asia to Europe, and the autumn harvest, to the Colheita do Ou-

tono (Autumn Harvest), which we found out about at the time 

of our visit to the site [November 2021]. «We pick those flowers 

by hand and dry them, then this produces a tisane, a hubert tea. 

Everything that is true green, white or black tea, «originates 

from the leaf of the Camellia Sinensis – the tea plant. Everything 

that comes from flowers and herbs, which don’t contain caffeine, 

like the flower of the Camellia Sinensis, are considered tisanes.»

The more inquisitive note that, in terms of quantities, Chá 

Cámelia produces around 12 kilos of dried flowers, which is a 

lot if you consider that we’re talking about leaves, light ones 

at that. When it comes to teas, they have been increasing the 

quantity as the plants themselves are also growing and bearing 

more fruit. «In 2020, COVID-19 year, we had the harvest in the 

first week of the lockdown, which was wonderful to clear the 

head, and we got almost 50 kg of tea and this year 2021 we got 

almost 85 kg.»   

As we walked in between the branches, Nina explained to 

us that the aim is to create a tea with a unique profile, of good 

quality. And indeed when it comes to healthy and natural farm-

ing, and respecting nature, the product turns out to be ex-

traordinary. «The teas we make have a little touch of the sea to 

them, a sweetness different from other teas, and a freshness 

of the green.» It is this philosophy that Nina has based it all on.  

And she obviously hopes for an increase in quantity, perhaps 

one day reaching, in the best case scenario, «200 kg». 

E X PO RTA M PA R A OS ESTA DOS 
U N I DOS, M AC AU, H O N G KO N G

TH E Y E X PO RT TO TH E U N ITED 
STATES, M AC AU, H O N G KO N G

N O SITE ESTÃO D ISPO N Í V EIS 
M A IS D E 50 VA R I EDA D ES  

D E C H Á S

OV ER 50 VA R I E TI ES O F TE A S 
A R E AVA I L A B LE O N TH E 
W EBSITE

Claro que de ano para ano, e em função do clima, as colheitas 

podem sofrer alterações. E sabem como são feitas estas co-

lheitas? Para as colheitas das folhas não aceitam voluntários  

(o que habitualmente acontece nas restantes colheitas), por ser 

um trabalho mais rigoroso, e por ser necessário saber fazê-lo, 

caso contrário, podem danificar a planta. Só os da ‘casa’ o sa-

bem fazer. Ao mesmo tempo, Erika Kobayashi do Brasil colabo-

ra com a Nina, desde 2019, dando auxílio na colheita e fazendo  

workshops de chá. É através das redes sociais, newsletter e 

email que a Nina comunica as datas e que os voluntários se 

inscrevem para as colheitas, o que normalmente acontece em 

outubro e novembro, às sextas-feiras, entre as 10 e as 12 horas, 

contando sempre que no final há uma degustação de flor de chá, 

e uma pequena prenda para levarem para casa. 

Como é que decorre todo o processo? Simples: primeiro co-

lhem-se as flores, depois estendem-se sobre os tabuleiros, en-

quanto acontece uma secagem ao ar livre e, por último, vão para 

o desidratador, durante quatro horas. Ficam secas. Além da flor, 

da folha, também as sementes são aproveitadas. Por exemplo, 

vão colocando as sementes em vasos e fazem criação própria da 

planta, que depois vendem, seja através do site, ou diretamente 

no local. Além disto, também encontram online serviço de loiça 

(bule e taças) com design adequado para se servir e sentir o chá.  

Mas o mais bonito desta flor fresca, ainda que seca, dá-se 

quando a colocamos em água quente e ela se abre. Fica tão  

amarela. Linda. E um aroma paira no ar. Maravilhoso.

Of course harvests can change from year to year and de-

pending on the weather. And do you know how these harvests 

are done? For the leaf harvest they don’t accept volunteers  

(which usually happens with the other harvests), because it is 

a more demanding work, and because you need to know how 

to do it, otherwise you may damage the plant. Only people from 

the ‘house’ know how to do it. At the same time, Erika Kobayashi 

from Brazil has been working with Nina since 2019, assisting in 

harvesting and doing tea workshops. Using social media, news-

letter and email, Nina communicates the dates and volunteers 

can sign up for the harvests, which usually happen in October 

and November, on Fridays, between 10 am and 12 pm, always 

with a tea flower tasting at the end, along with a small gift to 

take home.

How does the whole process work? Simple: first the flowers 

are picked, then they are spread out on trays, for them to dry in 

the open air, and finally they go for four hours into the dehydra-

tor. Then they are dry. Besides the flower and the leaf, the seeds 

are also used. They put the seeds in pots and create their own 

plants, for example, which they then sell, either on the website 

or directly on site. In addition to this, you can also find online 

crockery (teapot and cups) with a suitable design for serving 

and enjoying tea.  

But the most beautiful thing about this fresh, yet dried flower 

is when you put it in hot water and it opens up. It is so yellow. 

Beautiful. And an aroma hangs in the air. Quite wonderful.


