
 

 

 

 

 

  



 

Taukah kamu : Teh Hijau bukan berasal dari Jepang? 

Sama seperti teh lainnya yang pertama kali berasal dari China, teh hijau juga berasal 

dari negeri Tirai Bambu, tepatnya pada masa Dinasti Song. Di sana, konsumsi teh 

memiliki legenda yang panjang yakni mulai dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Teh hijau 

sendiri pertama kali dikonsumsi pada masa pemerintahan Raja Shennong di tahun 2737 

Sebelum Masehi. Di negeri asalnya, teh hijau terdiri dari berbagai jenis yang berbeda. 

Banyak provinsi di China yang memiliki varian khas teh hijau dengan cita rasa, aroma 

juga warna berbeda dari teh hijau lainnya.  

Teh hijau Jepang 

Teh hijau pertama kali dibawa ke Jepang oleh seorang biksu bernama Myoan Eisai. 

Sejak itu, teh hijau pun kian populer di seluruh penjuru negeri Sakura. Terdapat 

beragam variasi teh hijau yang memiliki harga serta kualitas yang berbeda. Namun, teh 

hijau terbaik di Jepang ialah yang berasal dari Yame, daerah Fukuoka dan Uji, yang 

berada di Kyoto.  

Teh yang berasal dari Uji  disebut Ujicha atau teh Uji dan telah dikenal sejak 400 tahun 

yang lalu. Meski begitu, Sencha adalah varian teh hijau pertama di Jepang yang dibuat 

dengan membiarkan daun teh terpapar secara langsung dengan sinar matahari. Varian 

ini sangat sering dijumpai di sana. Selain itu, masih banyak varian teh hijau Jepang 

lainnya mulai dari Hyokuro, Kabusecha, Tamaryokucha, Bancha, Kamairicha, Kukicha, 

Mecha, Konacha, Matcha, Tencha, Genkmaicha Hojicha, Aracha, Shincha dan 

Funmatsucha. Dari sekian banyak varian teh hijau, Matcha berhasil dikenal hingga ke 

seluruh penjuru dunia. Bubuk teh hijau yang berasal dari varian teh bernama Tencha ini 

biasa di gunakan dalam upacara-upacara di Jepang. 

Kini kepopuleran Matcha juga telah merambah ke tanah air kita. Esprecielo Allure hadir 

untuk meciptakan sebuah harmoni antara kebaikan matcha dengan susu rendah lemak 

untuk perpaduan yang sempurna bagi para penikmat matcha di Indonesia. 
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Allure Bottle : Minuman kekinian ala Cafe yang Praktis!  
 
Kesibukan sehari-hari kadang membuat kita susah untuk punya waktu santai dan lupa 
dengan yang namanya ‘me-time’. Padahal ‘me-time’ itu sangat perlu lho buat 
merelaksasi dari kepenatan sehari-hari. Jangan kan untuk pergi liburan, mungkin ke 
cafe saja hanya bisa sewaktu weekend. Belum lagi harus merogok kocek lumayan mahal 
untuk membeli satu minuman dan kudapan cafe. Gimana kalau....  
Dirumah, main dengan keluarga, putar lagu favorit sambil neguk kenikmatan allure 

bottle? Why not? Selain terjangkau, kamu gak perlu keluar rumah dan menerobos 

kemacetan kota loh. Bisa sambil cekrek-cekrek dan kekinian juga ala-ala selebgram. 

Karena kekinian gak harus mahal kok!  
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People say if you do good, the good will come to you. 

Then start your day with the goodness of matcha and real milk from Allure!  

Besides the good taste, it may give many benefits to your body! 

An #AllureBottle a day keep your worries away, 'rite?  

 

 

#KebaikanAllure 

 

 

Ho.. Ho.. Ho.. 

Christmas is coming! 

Di penghujung tahun ini yang kuingin adalah ; Atmosfer gempita sukacita 

melingkupiku dan keluarga ku.. 

Bersama #KebaikanAllure yang selalu mendampingi kisahku, kisah kami. 

Riuh canda tawa, Aroma Cookies ibu dan Hangat nya secangkir Allure Vanilla. 

Hmm, Perfect! 

Kalau kamu, bagaimana dengan harapan natalmu? 

 

 

 

Cinta ibu tak akan pernah lekang oleh waktu. 

Ibu tidak pernah meminta balasan atas airmata, keringat dan kasih sayang nya. 

Ibu hanya ingin sedikit waktumu untuk bersamanya. 

COMING REALLY SOON! 

#SehariUntukIbu 

 

 

 

 
Kemanapun kakimu melangkah, kemanapun hatimu berlabuh.. 
Jangan lupa bawa si botol ijo pembawa senyum! Karna #TravelingWithAllure itu 

seru banget loh! Cobain deh 

Kamu yang mana nih gengs? #TeamLiburanKePantai 

atau #TeamLiburanKeGunung? Give us your opinion in the comment box below!  

 

 

Teresya Sugiwan 

teresyakezia@gmail.com 
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Konten Campaign di Instagram 
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