İNANCIMIZ


Specific Coffee markasının arkasında kahve sektöründe 2008 yılından beri faaliyet gösteren
çok deneyimli bir ekip bulunmaktadır. Bünyemizde uluslararası kahve zinciri Neşve gibi
markaları barındıran şirketimizin butik kavurma atölyesi İstanbul’da, şirket merkezi
Kayseri’de bulunmaktadır.



Specific Coffee ailesi olarak bizler kahve içmenin sıradan bir eylem olmadığına inanıyoruz.
Bu nedenle amacımız sizleri mükemmel bir fincan kahvenin serüveninde içsel bir yolculuğa
çıkarmak.



Bu yolculuğun temel taşı ise mükemmel kahveye ulaşmaktan geçiyor. Bizler kahve
meyvesine dair her yolculuğumuzda muhteşem şeylerle karşılıyoruz. Paketi açtığınızdaki o
muhteşem koku, öğütülürken çıkardığı melodi, doğru yöntemlerle demlenirken suyla
buluşması ve o ilk yudumda damağınızda bıraktığı muhteşem notalar bu muhteşem
yolculuğun başlangıç evreleri.



Doğru demlenmiş bir fincan kahvenin o ilk yudumuyla damaklarınızda, zihninizde,
bedeninizde başlayan yolculuk ise tamamen size özel bir yolculuk.

FELSEFEMİZ


Muhteşem bir meyve olan kahve, yetiştiği ortamın şartlarına göre biz insanlar gibi farklı
karakteristik özellikler taşır. Kahvedeki bu karakteristik özelliklerin ortaya çıkarılması ve
muhteşem bir fincan lezzete dönüşmesi ise tamamen bilimsel metotlarla hazırlanmış bir
dizi süreçten geçer.



Bu yolculuğun başlangıcı ise doğru çekirdeği seçmektir. Mevsimsel özelliklere göre değişen
hasat zamanlarına göre sizler için mevsimin en taze hasatlarını seçmek birinci önceliğimiz.
Doğru tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş, yetiştirici çiftçisine emeğinin karşılığı hakkıyla
ödenmiş, taze ve yüksek kaliteli ürünleri tercih ediyoruz.



Teruar (terroir) kelimesini çok seviyoruz. Sadece toprağı ifade etmeyen bu kelime kahve
meyvesinin yetiştiği bölgenin iklimsel koşulları, kahve ağacının güneşi görme açısından
tutun da denize olan uzaklığı, nem derecesi gibi çok geniş özellikleri ihtiva ediyor. İşte
teruar dediğimiz tüm bu etmenler bütünü, doğru bir kavurma profiliyle kahvemizin
“specific” olmasını sağlıyor.



Tabi ki buraya kadar olan kısım doğanın bize vermiş olduğu muhteşem bir hediye. Lakin
onun muhteşem bir fincan içeceğe dönüşmesi için, tüm bu specific özelliklerinin fincana
yansıması için ise usta ellere ihtiyacımız var. Burada da muhteşem bir kavurma süreci
devreye giriyor.



Kavurma felsefesi olarak Omni-Roast’ı benimsiyoruz. Yani herhangi bir kahvenin herhangi
bir yöntemle demlenebileceği fikrine inanıyoruz. Bu nedenle kahvelerimiz için birçok test
kavurma sonucu specific özelliğini ön plana çıkaracak tekil bir kavurma profili ortaya
çıkarıyoruz.



Doğru kavrulma yöntemiyle kavrulmuş kahvenin bir sonraki yolculuğu ise onun suyla
buluşmasıyla meydana gelen eşsiz aromatik aktarım kısmı; yani demleme. Taze ve yüksek
kalite meyveden doğru bir profille kavrulmuş kahveyi hangi yöntemlerle demleyerek hangi
lezzetleri alabileceğiniz ise aslında sizin o kahveyle olan yolculuğunuza bağlı.



Biz deneyimlediğimiz demleme yöntemleri ve elde ettiğimiz tatlar konusunda size yol
gösteriyoruz ama kahvenin specific özellikleri ile sizin specific özellikleriniz birleştiğinde
ortaya çıkacak muhteşem deneyimin de tamamen size özgü olmasını istiyoruz.

TARZIMIZ


Butik çalışıyoruz. Kendimiz ve sizin ihtiyaçlarınız kadar kavuruyoruz. Çünkü tazeliğin
enerjisine inanıyoruz.



Profesyonel Kahve Kalite Sınıflandırıcılar (Q Grader) tarafından yüksek puan almış, etik
ticaret kuralları çerçevesinde yetiştirilmiş, izlenebilir özelliğe sahip ürünleri tercih ediyoruz.



Yol arkadaşımız kahvenin doğru şartlarda size ulaşması için en iyi ambalajları seçiyoruz.
Öğütme işini tercihinize göre size bırakıyoruz. Yani sadece çekirdek kahve gönderiyoruz.
Öğütülmüş kahvenin aromasını hızlı yitirdiğine inanıyoruz.



Sadece yüksek kalitede ve belirli miktarlarda nitelikli kahve üretiyoruz.
Ürün listemiz mevsimsel şartlara ve hasat dönemlerine göre sürekli güncelliyoruz.

YOLCULUĞUMUZ



Amacımız bir kahve ticaretinden öte sizleri iyi bir fincan kahve ile kısa bir içsel yolculuğa
çıkarmak. Kahvenizi yudumlarken damağınızda bıraktığı tadı hissedin. Kendinizi o tadı
duyumsamaya adayın.



Konsantre olun. Günlük hayatın koşuşturmacasından birkaç yudumluk dahi olsa uzaklaşın
ve gevşeyin. Bırakın kahvenin notaları damaklarınızda, size kahvenizin yanında
önereceğimiz müzikler ruhunuzda dans etsin. Size kahvenizle birlikte gönderdiğimiz
mektubu okuyun ve kısacası bir fincan kahve ile “Yenilenin”!

AA: Yan yana iki büyük yazılmış harfler kahve çekirdeğinin boyutunu sembolize eder.
Acidity, Acidy, Acid: Asitli, Asitlik, Asit;
After-Dinner Roast, Espresso Roast, Continental Roast, and European Roast: Bu terimler
kahvenin kavrulma derecesinin seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Hafif koyudan, koyuya doğru
kavrulmuş kahve. (bkz. Kahve Roasting)
Aged Coffee, Vintage Coffee: Endonezya ve Hindistan'da geleneksel olarak kahve, depolama
alanlarında bir kaç yıl için saklanılır. Bu tür yaşlandırmalar asit ve hacminin büyümesine neden olur.
Örneğin; Monsooned Coffee gibi.
Alajuela: Kosta-Rika’da yetişen bir kahve türü.
Altura: İspanyolcada yükseklikler anlamına gelir. Meksika’da yüksek bölgelerde yetişen kahveyi
tanımlamak için kullanılır.
American Roast: Amerikan damak tadı genelliklerine göre kavrulma derecesi medium Brown. (bkz.
Kahve Roasting)
Americano, Caffè Americano: Espresso ya sıcak su katılarak yoğun aromayı daha büyük bardağa
yayılarak yapılan espresso bazlı kahve içeceği.
Ankola: Kuzey Sumarta'da arabica kahve için nadir kullanılan isim.
Antigua: Guatemala'nın eski başkenti Antigua'yı çevreyeleyen vadide yetişen seçkin bir kahve.
Aquapulp: Kahve ağıcından taze hasat edilmiş kahve meyvelerinin makinede ezilmesi ve yapışkan
meyve etinin, çekirdekten su ile ayrıştırma işlemi için kullanılan terimidir.
Arabian Mocha: Yemen'nin dağlık kısmında yetişen seçkin bir kahve. Bilinen en eski kahve çeşidi
bu kahveye verilen addır. Ağızda dolu hacimli ve şarapsı ve asiditesi ile zengin aromaya sahiptir.

Arabica, Coffea Arabica: İlk keşfedilen ve dünyanın kahve üretiminde %70 oranla en çok hasat
edilen seçkin ve diğer türlerine göre tadılan yüksek oran kalite farkı veren kahve türüne verilen ad.
Aroma: Sıcak, taze demlenmiş bir kahveden alınan ağızdaki tat, ağızdaki hacim, lezzet, asit gibi
farklı unsurların duygusal tanımlamada kullanılan başlıca kategorilerden biri.
Arusha: Tanzanya Meru yamaçlarında yetişen kahvenin, kahve pazarındaki adı.
Automatic Filter-Drip Coffee Makers: Otomatik filtre kahve yapan, su ve kahve oranını kendi
ayarlayabilen kahve makinesi.
Balance: Tatma (tasting) işleminde kullanılan, aromaların, asiditenin, ağızdaki hacim gibi unsurların
birbiriyle dengesini anlatan terimdir.
Bani: Dominik Cumhuriyeti’nde düşük asitli, yüksek kalitede yetişen bir kahve türü.
Barahona: Güneybatı Dominik Cumhuriyeti’nde yetişen bir kahve türüdür. Birçok kişi tarafından
Dominik Cumhuriyeti’nde yetişen en iyi kahve olarak görülür.
Barista: İtalyanca kökenli bir kelimedir. Barmen anlamına gelir. Günümüzde tecrübeli, becerikli
kahve demlemeyi sanat haline getirmiş mesleği tanımlar.
Batch Roaster: Belli bir yığın kahve çekirdeğini bir seferde kavurabilen makine.
Bird Friendly, Shade Gown: Gölgede yetiştirilen kahve için kullanılan terim. Direk güneş
ışınlarından, başka ağaçların gölgesi sayesinde korunarak yetişmiş kahve. Gölgede yetişen kahve
cupping sürecinde daha lezzetli olduğu kabul edilir.
Blade Grinder: Ufak ve bıçaklı kahve öğütme makinesi.

Blend: İki veya daha fazla farklı kahve türlerinin karışımı, melanjı, harmanı.
Body: Kahvenin cupping esnasında ağızda bıraktığı aromaların, lezzetin, asidin duyusal hacmi.
Bourbon: Coffea Arabica kahve çeşidinin botanik türlerinden biri. Yüksek kalitesi ile tanınır.
Bourbon Santos: Brezilya’da yetişen yüksek kalitede Bourbon kahve türü. Sao Paulo da yetişir ve
Santos limanından ihracadı yapılır. Bu yüzden Bourbon Santos olarak adlandırılır. Türkiye'de Türk
kahvesi yapımında genelde kullanılan bir türdür. Asitli ve meyvemsi aromalara sahiptir.
Brazil: Dünyanın en karmaşık kahve orijinlerinden biri olduğu gibi dünyanın en çok kahve üretimi
yapan orijindir. Bourbon Santos gibi yüksek kalitede kahvesi olduğu gibi çok düşük commercial
kahve de üretir.
Cappuccino: Üçte biri espresso, üçte biri sıcak süt, üçte biri süt kremasından oluşan İtalyan kahve
içeceğidir. (Bkz. Espresso bazlı kahveler)
Caracas: Venezuela’da üretilen bir sınıf kahve.
Caracol: Peaberry veya longberry olarak da bilinir küçük, yuvarlak çekirdeklerdir, kahve meyvesinin
içinde iki yerine bir çekirdek gelişmesi ile oluşur. “Peaberry” çekirdekler normal çekirdeklerden
ayrılırlar ve ayrı bir sınıf olarak satılırlar. Özellikle Japon pazarında popüler ve yüksek fiyatlara
satılır. Tipik olarak, aynı ürünün normal çekirdeklerine göre daha parlak, daha asidik fakat daha
yumuşaktır. Aynı zamanda kahve ağacının tohumudur.
Caturra: Coffea Arabica'nın seçkin bir kahve türüdür. Çabuk olgunlaşır ve yüksek oranda ürün verir.
Bourbon ve Typica ya göre fincan kalitesi daha düşüktür.

.

Celebes: Daha önceleri Sulawesi olarak bilinirdi. Endonezya'nın Sulawe adasında yetişen bir kahve
türü. Toraja veya Kalossi güneydoğusunda yüksek vadilerde yetişir. Ağızdaki hacmi, geniş aroma
yelpazesi, düşük tonlu ve etkin asidite oranı ile tanımlanır. Haz alanı olduğu gibi haz almayanı da
vardır.
Chaff: Çekirdek ile meyve arasında bulunan kabuğun üzerindeki pul ve pullar.
Chanchamayo: Güney Peru'nun merkezinde yetişen saygın bir kahve türü.
Cherry: Kahve meyvesi için kullanılan bir terim.
Chiapas: Güney Meksiko'da kahve yetiştirilen bir bölge. Burada yetişen kahve ayriyeten Tapachula
olarak da bilinir. Canlı bir asitide oranına sahip bu kahve türü, tatlı aroması ve ağızda hissedilen
orta derecede hacmi ile bilinir.
Chicory: New Orleans Tarzı kavrulmuş ve Hindiba, frenk salatası, güneğik ile melanj edilmiş kahve.
Kuzey Avrupa'da özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası kahve yokluğunda kullanılmışıtr.
Chipinga: Doğu Zimbabwe tarafında yetiştirilen ve en beğenilen kahve türü.
Cibao: Dominik Cumhuriyeti'nde yetişen düşük asitide oranında ve kaliteli bir kahve türü.
Cinnamon Roast: Açık renkte kavrulmuş Light Roast ya da New England olarak da bilinen kavrulma
derecesi. Keskin ve ekşi bir asitliğe sahip olur.
City Roast: Kahve kavurma derecelerine verilen bir terim. Dokuzuncu aşama olan first crackden
sonraki aşamadır. Daha detaylı bilgi için Bkz. Kahve Roasting
Clean: Cupping sürecinde kullanılan bu terim kahve'nin fincanda temiz, yani her hangi bir aroma
hatası vermeyen, lezzetin olması gerektiği gibi anlamına gelir.

Coatepec, Altura Coatepec: Mekiska Veracruz vadilerine yetişen yıkanarak işlenmiş (washed)
yüksek kaliteli, saygı gören iyi bir kahve türü.
Cobán: Guatemala'nın yüksek kesimlerinde yetişen yüksek kalitede bir kahve türü.
Coffea Arabica: En çok yetiştirilen, dünya üretiminin %70 oranında yapılan, ilk keşfedilen ve diğer
türlerine göre en yüksek kaliteli kahve türü. Daha fazla bilgi içi Bkz. Kahve Türleri
Coffea Canephora: Robusta olarak da bilinen dünya kahve üretiminde %30'una tekabül eden, daha
alçak yüksekliklerde yetişen ve daha yüksek kafein oranına sahip, coffea arabica türüne göre daha
düşük kalitesi olan kahve türü. İtalyan melanjın olmazsa olmazı. Daha fazla bilgi için Bkz. Kahve
Türleri
Coffee Belt: Coffea kahve bitkisinin tarımı için gerekli iklime sahip olan ve dünyada kahve
yetiştirilen bölge.
Coffee Cherry: Kahve kirazı. Kiraza, ebat ve renk benzerliğinden dolayı, kahve meyvesine denir.
Coffee Oil, Coffeol: Kahve kavurma (roasting) işleme sürecinde, ısı ile ortaya çıkan kahve esansı,
yağı.
Cold-Water Method: Cold Brew olarak da bilinen soğuk su ile kahve demleme metodu. Daha
düşük asit oranı üretir ve ağızdaki duygusal hacmi da düşüsüktür. 10 ile 20 saat arası süren bir
demleme sürecinden sonra elde edilir.
Colombia: Kolombiya Kahve Federasyonu tarafından ihraç edilen ufak çaplı çiftlikler tarafından
ekimi yapılır. Genelde wet processed kahve.

Commercial Coffees: Genelde hazır kahve yapımı için üretilen düşük kalitede kahve. Nereden
geldiği, nasıl bir süreçten geçtiği gibi önemli detayları bilinmez. Büyük şirketler tarafından süper
market reyonlarında satılmak üzere markaya göre paketlenip satılır.
Complexity: Tatma işleminde kullanılan bu terim, derinlik, haz, hacim gibi duyusal tatları
tanımlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için Bkz. Cupping.
Continental Roast: Espresso Roast, After-Dinner Roast, and European Roast olarak da bilinir.
Kahve kavurma derecelerini tanımlamak için kullanılır. Bkz. Kahve Roasting.
Continuous Roaster: Büyük ölçüde commercial kahve kavurma işi yapan roasterlar.
Costa Rica: Kosta Rika en sayılan yüksek kalite kahveleri San Marcos de Tarrazu, Tres Rios, Heredi,
Alajuela full body ve clean kahve üreten Central America'nın en saygın kahve üreticilerinden.
Crema: Espresso demleme metodu sonrası demlenen espresso kahvesinin üzerindeki fındık
kahverengisi krema.
Cupping: Profesyonel tadımcıların/çeşnicilerin kahve kalitesini, aromasını, asitlik oranını, hacmini
gibi duygusal tatları tanımlayabilmek için kullandıkları prosedür, yaptıkları işlem. Daha fazla bilgi
için Bkz. Cupping.
Dark French Roast: Bir tür kahve Roasting (kavurma) derecesi. Koyu siyah, parlak bir yüzey, tatlı
acımsı, hafif yanmış bir sonucun elde edililir.
Dark Roast: Göreceli bir kavurma (roasting) terimi. Kahve kültürüne sahip ülkelerden ülkere
değişebilir.
Decaffeination Processes: Kafeinleşsiztirilme sürecidir. Specialty coffee yeşil çekirdek halinde 4
farklı metod ile kafeinleşsizleştirilir. Daha fazla bilgi için Bkz. Decaffeination.

Defects, Flavor Defects: Haz vermeyen lezzet, karakteristik özelikleri tanımlamak için kullanılan bir
terim. Hasat edilme, processing (işleme sürecinde), Roasting (kavurma) süreçlerin birisinde yapılan
hatalardan dolayı ortaya çıkan kötü tat kahveler için kullanılır.
Degassing: Kahve kavrulurken doğal olarak oluşan bir süreç. Kahve çekirdeği bu süreçte
karbondioksit gazı salgılamak koşulu ile oksijenden dolayı bayatlamamak için kendini korumaya
çalışmasıdır.
Demitasse: Fransızca kökenli bir kelime olup, yarım fincan anlamına gelir. Günümüzde servis
fincanı için kullanılan terimdir.
Demucilage: Kahve processing (işleme) sürecinde çeşitli metodlar ile kahve meyvesinin etinin,
kahve çekirdeğinden ayrılma süreci için kullanılan terim.
Djimah, Djimma, Jimma: Etiyopya’da yetişen bir kahve türü. Washed mükemmel düşük asitli, Dry
Processed sürecinden geçen bu kahve ise daha çok tıbbi, medikal ve yabani bir tat verir ve
specialty coffee olarak ticareti yapılmaz.
Dominican Republic, Santo Domingo: Dominik Cumhuriyeti’nde yüksek tepelerde yetiştirilen bir
kahve türü olup genelde zengin bir aroma, asitli Karayipler kahve karekterlerine uyar. Alçak
seviyelerde ise daha düşük oranda asitlidir ve yumuşak bir tat verir.
Doppio: Duble espresso kahvesi. İki shot espresso.
Doser: Tek yapımlık kahve öğütülmüş kahve veren, değirmendeki hazne olabileceği gibi, direk tek
yapımlık kahveyi porta filtreye öğüten kahve değirmeninin özelliklerinden biri.

DP: Duble hasat anlamına gelir. Hasat edilirken sadece olgunlaşmış meyveler toplanır. Kahve
meyvesi aynı anda olgunlaşmadığından ikinci bir hasat gerektirebilir. Daha fazla bilgi için Bkz.
Kahve Üretimi.
Drip Method: Kahve demleme metodu. Halk arasında bilinen Filtre Khave demleme metodudur.
Dry-Processed Coffee, Dry Method Coffee, Natural Coffee: Kahve hasat edildikten sonra
kurutularak (doğal yada makineler yardımı ile) kahve meyvesi eti çekirdekten ayırıştırma sürecine
için kullanılan terimdir.Yemen, Etiyoya ve Brezilya da genelde kullanılan bir işleme sürecidir.
Earthiness: Cupping işleminde kahvenin tadını tanımlamak için kullanılan bir terim. Kahve
aromasındaki hataları veya eksotik tadı tanımlamak için kullanılır. Göreceli olarak kullanılır ve
kurutma işleminde (dry process) toprak ile oluşan temas sonucu oluşur. Endonezya'nın Sumatra,
Sulawesi ve Timor gibi kahve türlerinde karşılaşılır.
Ecuador: Ekvator latin amerika kıtasında kahve üreten bir ülke olup en iyi kahveleri medium
bodied ve hafif asitli olup güney amerika karakterist özelliklerini taşır.
El Salvador: Güney Amerika'nın kahve üretici ülkelerinden biri olan El Salvador kahveleri yumuşuk
tadı, düşük asitlik oranı Central Amerika karekterist özelliklerini taşır. En iyi yüksek kesimlerde
yetişen kahve türleri; bourbon ve pacamara'dır.
En Pergamino, In Parchment. Parchment Coffee: Wet process (ıslak işleme) sürecinde tam olarak
giderilmemiş meyve etleri ile ihraç edilen kahve için kullanılan bir terimdir. İthal eden ülkedeki
Roaster'lar milling denilen bir işlem sonrası bu meyve etini tamamen ayrıştırırlar ve ondan sonra
roast (kavurma) işlemine geçerler.

Espresso: Bir demleme metodu sonucu elde edilen İtalyan tarzı kahve. Aynı zamanda Roast
derecesi ve demleme metodu terimi olarak da kullanılır.
Espresso Roast, After-Dinner Roast, Continental Roast, European Roast: Kahve roasting
(kavurma) işlemindeki derecelerden biridir. Bkz. Kahve Roasting. Koyu bir renkte kavrulma
derecesidir.
Estate-Grown Coffee: Bir tek çiftlik tarafından üretilimiş başka kahve ile karıştırılmamış kahve
çekirdeklerini tanımlamak için kullanılan terimdir. Özellikle Specialty Coffee'de karşımıza çıkar.
Yetiştirilen çiftliği, ciftçinin, bölgenin, ülkenin, process tarzı vs. transparandır.
Ethiopia: Etiyopya kompleks bir kahve üreten ülkedir. Kahvenin anavatanı olarak bilinir. En iyi
kahvesi dry-processed kahvesi Harrar ya da Harar olarak bilinir. Cupping tanımı medium-bodied ve
brilliantly acidy , fruity or winy olarak tanımlanır. En iyi washed Etiypoya kahve türleri Yirgacheffe,
Sidamo, some Limu, ve Djimah genelde light-bodied ama explosive complex aromalarına sahip
olup citrus tonları ile tanımlanır.
European Preparation: Kahve hasadından sonra processing işleminden geçip meyve etinden
ayrıştırılan kahve çekirdeklerinin ihraç edilmeden önce hasarlı çekirdeklerin, kabukların, yabancı
maddelerin el ile ayrıştırılma sürecidir.
European Roast, Espresso Roast, After-Dinner Roast, Continental Roast: Kahve roast (kavurma)
derecesini tanımlamak için kullanılan terimdir. Epey bir koyu derecede kavrulmuş bir kahve
derecesidir.

Excelso: Kolombiya'da yetişen kahvenin kalitesini, ebatını tanımlama terimidir.
Fermentation: Önemli ama karışık bir terim. Fermantasyon anlamına gelir. Processing sürecinde
etin kabuğundan ayrılma sürecinde su ile tanışması ile enzimlenen kahvenin tanklarda dinlenme
süreci olduğu gibi sensory yada cupping olarak bilinen prosedürde tat, aroma hatalarını
tanımlamak için de kullanılan bir terimdir.
Filter Holder, Portafilter: Porta Filitre espresso makinesinin kaşık tarzında kahveyi koyup demleme
işlemini yaptığımız metalden oluşan içinde filitresi olan espresso makinesinin bir parçasıdır.
Filter Method, Filter-Drip Method: Teknik olarak filitre kullanılarak yapılan her türlü kahve
demleme işlemi.
Finish: Sensory/ cupping prosedüründe kahve tatma işleminin, tat alımı bitişi ile ağızdaki kahvenin
bir kaba türkürülüp son tat alma işlemidir. Bazı kahve türleri ağızda verdiği ilk tat ile son tat
arasında farklılık gösterir. Bu işlemden sonra son aroma da tanımlanır.
Flavor: Cupping/sensory prosedüründe kahveden alının tatlar.
Flavored Coffees: Kahve Roasting (kavurma) işleminde kahve katılan çeşitli aromalar, tat verici
maddelerden oluşan kahve.
Flip-Drip, Neapolitan Macchinetta, Macchinetta: Bir tür kahve demleme metodu. Mokka pot
olarak da bilinir. Tam olarak Mokka pot değildir ama metod olarak birbirine benzer. Türk çaydanlığı
gibi iki potdan oluşur. Aralarında öğütülmüş kahveyi koyacak bir filitr sistemi vardır. Ateş üzerine
koyulacak pota su koyulur ve suyun kaynaması ile su kahvenin bulunduğu filitreden geçip üsteki
hazneye/ pota dolması ile demlenir.

Fluid Bed Roaster, Fluidized Bed Roaster, Air Roaster, Sivitz Roaster: Patlamış mısır makinesine
benzeyen bir Roasting (kavurma) makinesi.
Fragrance: Cupping prosedürü sırasında kahvenin öğütülmesi ile ortaya çıkan kokuyu tanımlamak
için kullanılan bir terim.
French Press, Plunger Pot: Kahve demleme metodu. Bir filitre yardımı ile suyun içindeki öğütülmüş
kahvenin demleme aşamasında bastırılarak kahveyi potun dibine aktarılması ile yapılır.
French Roast, Heavy Roast, Spanish Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini tanımlamak için
kullanılan bir terimdir. Koyu kavrulma derecesi ile bilinir.
Frothed Milk: Espresso bazlı kahve yapımında kullanılan bir elementdir. Isıtılıp, köpürtülen süt için
kullanılan bir terimdir.
Full-City Roast, Light French Roast, Viennese Roast, Light Espresso Roast, City Roast, High
Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Gayo Mountain: Endoneziya Sumatra yetiştirilip genelde wet process işleminden geçen yetiştiği
bölge Gayo Mountains'ın adını almış bir kahve türüdür. Pahalı bir kahve türü olmaklar beraber
profili; quirky flavor ve low-toned, vibrant acidity.
Ghimbi, Gimbi: Batı Etiyopya'da yetişen, genelde wet-processed işleminden geçen bir kahve
türürüdür.
Good Hard Bean: Kosta Rika'da 1000 ile 1200 metre arasında yetişen kahve türleri için kullanılan
bir terimdir.
Green Coffee: Roast (kavrulma) işleminden geçmemiş kahve.

Group, Delivery Group, Brew Head: Espresso makinesinin porta filitre takılan bölümüne verilen
adtır. Türkçe de gurup yada duş başlıkları olarakta tanınır.
Guatamala: Guatemala Kompleks bir kahve yetiştiren orijindir. Merkez yüksekliklerinde yetişen
kahve, sert çekirdeklere sahiptir. Profilleri ise: rich, spicy veya floral acidity ve excellent body.
Pasifik Kıyılarında (San Marcos) veya Karayipler (Cobán, Huehuetenango) low asitdy, fruity.
Haiti: Haiti'nin en iyi kahvelerinin profilleri; low-acid, medium-bodied, ve pleasantly soft ve rich.
Haitian Bleu ismi ile korporatifler tarafından yetiştirilen kahve genelde Amerika Birleşik
Devletleri’ne ihraç edilir.
Hard: Kahve ticaretinde, düşük kaliteli kahveyi tanımşayan ticari bir terimdir. Brezilya'da ise mikro
organizmalar tarafından çekirdeklerin zarar görmüş olanlarını tanımlamak için kullanılan bir
terimdir.
Hard Bean: Yüksek bölgelerde yetişen kahveyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu
yüksekliklerde yetişen kahve düşük ısıdan dolayı daha yavaş yetişir ve olgunlaşır. Verimi de daha
azdır. Genelde daha asitli olmasına rağmen daha lezzetli, aromalı kahve yetişir.
Harrar, Harar, Harer, Mocha Harrar, Moka Harar, Mocca Harar: En iyi dry-processed, Etiyopya'nın
yetiştirdiği kahve. Doğu Etiyopya Harrar bölgesinde yetişir. Light-bodied ama complex wine-, fruit-,
veya floral-toned acidity profiline sahiptir. Genelde Yemen de Mocha-Java melanjları için kullanılır.
Hawaii: Geleneksel ve klasik Hawaii kahvesi Kona'dır, batı kıyılarında yetişir. Preminium kahveleri
Kauai (Kauai Coffee), Molokai (Malulani Estate) ve Oahu kahveleridir.
Heavy Roast: French Roast ve Spanish Roast olarakta bilinen bir kavurma derecesini tanımlamak
için kullanulan bir terimdir.

Heredia: Kosta Rika'da yetişen saygın ve yüksek kaliteli bir kahve türüdür.
High Roast, Full-City Roast, Light French Roast, Viennese Roast, Light Espresso Roast, City
Roast: bir kavurma derecesini tanımlamak için kullanulan bir terimdir.
High-Grown: Arabica kahvesinin 3800 metrede yukarıda bir yükseklikte yetiştirililen kahve için
kullanılan bir terimdir.
Huehuetenango: Guatemala'da yetişen iyi kalite kahvelerden bir kahve türüdür.
India: Hindistan'da kahve güney kısmında yetiştirilir. En iyi yetişen kahvesinin profili; low-key,
moderate body ve acidity olarak bilinir. Mysore wet-processed Hindistanın en kaliteli kahvesidir.
Indonesia: Endonezya kahveleri genelde adalarının ismine göre tanınır. Sumatra, Sulawesi, Java,
Timor kahveleri ve genelde profilleri bir birine benzer; full body, rich flavor, ve low-toned, vibrant
acidity.
Ismaili: Merkez Yemen'de yetişen saygın bir kahve türüdür. Yüksek kaliteli bir kahve türüdür.
Italian Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini tanımlayan bir terimdir.
Jamaica: Jamaika Blue Mountain en bilinen, saygın ve yüksek kaliteli kahvesidir. Profil olarak
balanced, classic coffee with rich flavor, full body, ve smooth yet vibrant acidity olarak bilinir.
Jamaica Blue Mountain Style: Kahve melanjını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Melanjın
içinde Jamaica Blue Mountain kahvesinin içinde olduğu anlamına gelmez.

Jamaica Blue Mountain™: Ünlü single-origin kahve 4800 metre ve üstünde bir yükseklikte Blue
Mountain tepelerinde Jamaika'da yetişir. Profili genel olarak rich, complex, bouillon-like, ordinary
balanced, low-toned Caribbean coffee olarak tanınır.
Java, Java Arabica: Endonezya'da en profesyonel şekilde yetişen ve devletin desteği ile en modern
metodların kullanıldığı Java bölgesinde yetişen kahve türüdür. Karekteristik olarak diğer Endonezya
kahvelerine benzemesine rağmen profili; lighter body ve more acidy olarak bilinir.
Jimma, Djimah, Djimma: Etiyopy'da yetişen washed processing Djimah kahvesinin profili; excellent
low-acid olabileceği gibi dry-processed Djimah; wild veya medicinal tat verebilir ve genelde
speciality coffee olarak ticareti yapılmaz.
Jinotega: Nikaragua'da yetişen saygın bir kahve türü.
Kalossi: Sulawesi'nin güneydoğu bölgesini yüksek tepelerinde yetiştirilen bir bölge. Burada yetişen
en iyi kahvenin profili genelde; full body, expansive flavor, ve low-toned, vibrant acidity olarak
bilinir.
Kenya: Kenya'da yetişen kahve deep, winy acidity, resonant cup presence, ve complex fruit ve
berry tones profili ile ünlüdür. Dünyada yetişen en iyi kahveler arasında sürekli ve geniş yelpazesi
ile Kenya kahvesi sayılır.
Kilimanjaro: Tanzanya nın Mt. Kilimanjaro vadilerinde yetişen bir kahve türü.
Kona, Hawaii Kona: Single-orijin kahve Hawaii'nin en büyük adası Kona'nın kıyılarında yetişir. En
iyi kahvesinin profili; classic balance, medium body, good acidity, ve rich, complex aroma ve flavor
olarak bilinir.
Kopi Luwak: Dünya kahve pazarında en pahalı kahve olarak bilinir. Çok ilginç bir hikayesi vardır.
Luwak adında bir kedi gibi bir memeli kahve meveleri ile beslenip, dışkısı ile kahve çekirdeklerini
dışkılar. Bu kahve çekirdekleri toplandıktan sonra satılır. Kısıtlı üretimden dolayı ve bu memeli
hayvanların sadece en iyi olgun meyveyi yediğini ve bu çekirdeklerinde en iyi kahve çekidekleri
olduğu teorisinden dolayı pahalıdır.
La Minita, La Minita Farm: Kosta Rika'nın Tarrazu bölgesinde iyi bir kamusal çiftlik, excellent
kahvesi ile bilinir.

Latte, Caffè Latte: Espresso bazlı sütlü bir kahve içeceğidir. İtalyanca süt anlamına gelir. Bir shot
espressnun üç katı kadar süt ve az bir süt kremasından oluşur.
Lavado Fino: Venezuela'da yetişen en kaliteli kahveyi tanımlayan terim.
Light Espresso Roast, Light French Roast, Vienna Roast, City Roast, Full-City Roast, High
Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini tanımlayan bir roasting terimi.
Light Roast, Cinnamon Roast, New England Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini
tanımlayan bir roasting terimi. Amerikan normlarından daha açık bir renk.
Limu: Güney Etiyopya'nın merkezinde yetiştirilen saygı bir kahve türü. Genelde wet-processed
işlemi ile işlenir.
Lintong, Mandheling Lintong: Endonezya'da yetişen en takdir edilen bir kahve türü. Sumatra
adasında Toba bölgesinden kuzeye doğru uzanan bölgede yetişir.
Luwak, Kopi Luwak: Dünya kahve pazarında en pahalı kahve olarak bilinir. Çok ilginç bir hikayesi
vardır. Luwak adında bir kedi gibi bir memeli kahve meveleri ile beslenip, dışkısı ile kahve
çekirdeklerini dışkılar. Bu kahve çekirdekleri toplandıktan sonra satılır. Kısıtlı üretimden dolayı ve
bu memeli hayvanların sadece en iyi olgun meyveyi yediğini ve bu çekirdeklerinde en iyi kahve
çekidekleri olduğu teorisinden dolayı pahalıdır.
Mérida: Venezuela'nın en saygın kahve türlerinden biri tür. Narin ve tatlı bir fincan profili vardır.
Macchiato: İtalyanca'da lekeli, benekli anlamına gelir. Espresso bazlı kahve içeceklerinde kullanılır.
Latte Macchhiato veya Espresso Macchiato olarak iki çeşittir.
Macchinetta, Flip-Drip, Neapolitan Macchinetta: Bir tür kahve demleme metodu. Mokka pot
olarak da bilinir. Tam olarak Mokka pot değildir ama metod olarak birbirine benzer. Türk çaydanlığı
gibi iki potdan oluşur. Aralarında öğütülmüş kahveyi koyacak bir filitr sistemi vardır. Ateş üzerine
koyulacak pota su koyulur ve suyun kaynaması ile su kahvenin bulunduğu filitreden geçip üsteki
hazneye/pota dolması ile demlenir.

Machine Drying: Kahve processing (işleme) sürecinde kahve meyvelerinin kurutma işleminin
makineler aracıyla yapılma işlemi için kullanılan terim.
Malawi: Afrika'da küçük bir ülkesi olan Malawi'de yetişen kahve genelde Amerika'ya ihraç edilir.
soft, round profili ile tanılır..
MAM: Kolombiya'da yetişen en iyi üç tür kahve türleri için kullanılan kısaltma (Medellín, Armenia,
ve Manizales)
Mandheling: Endonezya Sumatra'nın en ünlü kahvesi. Toba gölünden adanın kuzeyine kadar
uzanır.
Maracaibo: Venezuela'da yetişen kahvelerin bir sınıfı.
Maragogipe (MAH-rah-goh-SHZEE-peh), Elephant Bean: Bir tür Coffea Arabika kahvesi. Seçkin
büyük ebatlı kahve çekirdeklerinden dolayı elephant bean diye adlandırılır. İlk olarak Maragogipe
Brezilya'da ve sonradan latin amerikan ülkelerinde görülmeye başlandı.
Matagalpa: Saygın bir Nikaragua kahvesi.
Mattari, Matari: Yemenin en seçkin kahvelerinden bir tür. Bani Matar bölgesinden başkent
Sana'nın batı kısımlarına dağılmış yetişme alanı ile winier, sharper profiline sahip.
Mature Coffee: Depolarda 2-3 yıl yaşlandırılmış kahve.
Mbeya, Pare: Market names for coffee from the south of Tanzania.
Medium Roast, Medium-High Roast: American Roast olarak da bilinen bir kahve roast (kavurma)
derecesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Mexico: Meksika'nın en bilinen ve seçkin kahveleri Oaxaca Pluma, Coatepec, Chiapas. Profilleri;
light body ve delicate, pleasant acidity.
Microwave Brewers: Bir tür kahve demleme makinası ve metodu.
Middle Eastern Coffee: Cezve, ibrik ile yapılan kahve demleme metodu. Türk kahvesi de bu
metoda benzer.
Mild: Yüksek kalite Arabica kahvesi için kullanılan ticari bir terim.
Milling: Makineler yardımı ile kahve meyvesinin çekirdeğinden ayrıştırılma sürecindeki işlem.
Mocha, Moka, Mocca, Moca: Yemen'de Single-orijin bir kahve türü. İhraç edildi limandan alıyor
adını. Dünyanın en eski bilinen ve işlenen kahvesi. Profil olarak; rich, winy acidity ve intriguing
nuance. Aynı zamanda sıcak çikolata ve espresso ile yapılan bir kahve içeceği.
Mocha-Java, Moka-Java, Mocca-Java: Geleneksel Yemen Moka ile Endoneziya Java kahvelerinin
bir melanjı. Oranı ise genelde bir Moka ile iki Java olarak yapılır. Aynı zaman da dünyanın en eski
melanjıdır.
Monsooned Coffee, Monsooned Malabar: Güney Hindistan'da dry-processed single-orijin bir
kahve türü.

Monsooning: Hindistan’a ait, geleneksel bir kahve işleme yöntemi/tekniğidir. Monsooning
günümüzde kontrollü bir kahve işlemi haline gelmiştir ama zamanında bir tesadüf sonucu
oluşmuştur. İngiliz sömürgeciliği altında Hindistan’dan Avrupa’ya tahta kutularda ihraç edilen
kahve, nemli ve ıslak muson aylarında yapılırdı. Yeşil kahve çekirdeği, tahta kutular içinde neme
maruz kalırdı ve bunun fincandaki kahveye tatsal olarak büyük etkisi olurdu. Bu zamanla gelişen
nakliyat ile Monsooning işlemi batı kıyılarında fabrikalarda yapılmaya başlanılmıştır. Bu işlem
sadece natural process kahveler üzerinde uygulanır. Bu işlem sonrası kahve çekirdeği renksiz ve
solgun bir görünüm kazanır ve hassaslaşır. Monsooning sonucu hassas ve kırılgan hale gelen yeşil
çekirdekleri, nakliyat sonucu hasar görüp, kırılmaları ile oluşan farklı boyutlarından dolayı, eşit bir
şekilde kavurmak zordur. Bu yüzden, kavrulmadan önce hasarlı kahve çekirdekleri giderilir ama
satın alınan miktarda kayıptan dolayı maliyetin yükselmesine neden olur. Monsooning sonucu
kahve çekirdeği asiditesini kaybeder ve tadı keskinleşir, vahşi bir tat kazanır. Kahve sektöründe
kimi zengin ve yoğun kahveyi severken, kimi ise bu tatların lezizi olmadığını ve yanlış işlemeden
dolayı ortaya çıktığını savunur.
Moshi: Tanzanya Mt. Kilimanjaro'nun vadilerinde yetişen bir tür kahve.
Mysore, India Mysore: Mysore yüksek kaliteli wet-processed sürecinden geçmiş bir tür
Hindistan'da yetişen bir kahve.
Nariño: Kolombiya'da seçkin ve specialty kahve yetiştiren bir departman.
Natural Coffee, Dry-Processed Coffee, Dry Method Coffee: Kahve meyvelerinin çekirdeklerinden
ayrıştırılma metodlarından olan bu işleme süreci. Doğal ve makineler yardımı ile olmak üzere iki
ana metoddan oluşuyor.

Neapolitan Macchinetta, Macchinetta, Flip-Drip: Bir tür kahve demleme metodu. Mokka Pot
olarak da bilinir. Tam olarak Mokka Pot değildir ama metod olarak birbirine benzer. Türk çaydanlığı
gibi iki potdan oluşur. Aralarında öğütülmüş kahveyi koyacak bir filitr sistemi vardır. Ateş üzerine
koyulacak pota su koyulur ve suyun kaynaması ile su kahvenin bulunduğu filitreden geçip üsteki
hazneye/pota dolması ile demlenir.
Neapolitan Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini tanımlayan terimdir. Bkz. Kahve Roasting.
New Crop: Hasat ve processing işleminden sonra Roaster'a yeni gelen yeşil kahve.
New England Roast, Light Roast, Cinnamon Roast: Kahve Roasting (kavurma) derecesini
tanımlayan terimdir. Bkz. Kahve Roasting.
New Guinea: Papua Yeni Gine de yetişen Single-orijin kahve.
New Orleans Coffee: Geleneksel olarak koyu bir roast kahve melanjı.
Nicaragua: Nikaragua kahveleri genelde Jinotega ve Matagalpa bilinir excellent kalite ama seçkin
değildir, profilleri medium-bodied, straightforwardly acidy, ve flavorful.
Oaxaca (Wah-HAH-kuh), Oaxaca Pluma: Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yetişen kahve türü.
Ocoa: Saygın Dominik Cumhuriyeti kahvesi.
Old Arabicas: En eski botanik bir Coffea Arabica çeşitleri.
Old Crop: Hasat ve processing den sonra depolarda belli bir süre bekletildikten sonra Roaster'a
ulaşan kahve çekirdekleri.
Old Java, Old Government, Old Brown: Endonezya Java adalarından yetişen Arabica kahvenin
hasat ve processing then sonra depolarda belli bir süre tutulmuş kahve çekirdeklerini tanımlamak
için kullanılan terim.

Old Tavern Coffee Estate: Ufak çaplı üretimi olan ve saygın Jamaica Blue Mountain sertifikalı wet
processed kahve.
Open-Pot Method: Kahve demleme metodudur. Cezveye benzer bir tencere tarzında demlenen bir
metod.
Organic Coffee, Certified Organic Coffee: Kimyasal kullanılmadan yetiştirilen, hasat edilen ve
processing sürecinden geçen kahve.
Regular Roast, American Roast: Roast edilmiş geleneksel Amerikan kahvesi, medium brown.
Richness: Kahve tadımında memnun edici zengin lezzet, aroma, hacim veya asitlik oranı.
Rio: Brezilya'da yetişen bir sınıf dry-processed kahve. Karakteristik medicinal, iodine-like flavor,
mikroorganizmalar tarafından dry processing sürecinden çekirdeğe hasar verilmiş, lekeli kahve.
Robusta, Coffea Canephora: Robusta olarak da bilinen dünya kahve üretiminde %30'una denk
gelen daha alçak yüksekliklerde yetişen ve daha yüksek kafein oranına sahip, coffea arabica türüne
göre daha düşük kalitesi olan kahve türü. İtalyan melanjın olmazsa olmazı. Daha fazla bilgi için
Bkz. Kahve Türleri
Sanani: Etiyopya'nın başkenti Sana'nın batı bölgesinde yetişen kahve türlerini tanımlamak için
kullanılan terim. Genelde lower-toned, somewhat less acidy.
Santo Domingo: Dominik Cumhuriyeti'nde Yüksek kesimlerde yetişen, profil olarak fairly rich, acidy
karayipler karekterist özelliklerini taşır.Daha alçaklarda yetişen Dominik Cumhuriyeti kahveleri
daha az asitli olduğu gibi daha yumuşak tada sahiptir.

Santos, Bourbon Santos: Brezilya'da yetişen bir tür yüksek kaliteli kahve kategorisi. São Paulo
veya güney Minas Gerais da yetişir ihraç edilen liman şehiri Santos'dan almıştır adını. Bourbon
Santos kalitesi yüksek Santos kahve anlamına gelen terimdir.
SCAA, SCAE, AASCA Specialty Coffee Association of America/ Europe/ Australian: Specialty
Coffee, Roaster, baristaların, çiftçilerin ve kahve kalitesini en yüksekte tutmak için ve demelem
konusunda en iyi verimi almak için araştırmalar yapan bir kahve derneği.
Semi-Dry-Processed Coffee, Pulped Natural Coffee, Semi-Wet-Processed Coffee: Wet processing
ve dry processing arasında kalan bir işleme sürecidir. Ne tam olarak wet processing sürecinden
geçer ne de dry processing.
Shade Grown, “Bird Friendly: Gölgede yetiştirilen kahve için kullanılan terim. Kahve geneleklerine
göre genelde gölgede yetiştirilir. Gölgede yetişen kahve cupping sürecinde daha lezzetli olduğu
kabul edilir.
Sidamo, Washed Sidamo: Güney Etiyopya'da yetişen, wet processed seçkin bir kahve, profil olarak
light-to-medium bodied, fragrantly floral veya fruity.
Silverskin: Kahve meyvesinin en içinde olan, çekirdeği koruyan kabuk.
Single-Estate Coffee, Estate-Grown Coffee: Bir tek çiftlik tarafından üretilimiş başka kahve ile
karıştırılmamış kahve çekirdeklerini tanımlamak için kullanılan terimdir. Özellikle Specialty
Coffee'de karşımıza çıkar. Yetiştirilen çiftliği, ciftçinin, bölgenin, ülkenin, process tarzı vs.
transparandır.
Single-Origin Coffee, Straight Coffee: Melanj yapılmamış tek bir ülkeden, tek bir bölgeden, tek bir
çiftlikte yetişen kahve.

Soft Bean: Genelde düşük seviyelerde büyüyen kahveler için kullanılan bir terimdir.Profil olarak
less acidy ve less flavorful cup olarak bilinir.
Spanish Roast, French Roast, Heavy Roast: Kahve Roasting (kavurma derecesini tanımlayan bir
terimdir. Profil olarak karşımıza flavor from rich ve bittersweet, to thin-bodied ve burned olarak
çıkar.
Specialty Coffee: Transparan bir şekilde yetişen ülke, bölge, tür, yükseklik, melanj, çiftlik gibi
önemli bilgileri belli olan cupping prosedüründe 85 ve üstü puan almış kahveye denir.
Steam Wand, Nozzle, Pipe, Stylus: Espresso makinesinin bir parçası olan türkçede buhar çubuğu
olarak bilinen parça.
Strictly High-Grown: El Salvador en yüksek tepelerinde yetiştirilen kahve.
Strictly High-Grown Washed: Haiti'de yatişen kahveler arasında en kaliteli sınıf kahveyi tanımlayan
terim.
Sulawesi, Celebes: Endonezya Sulawesi'de (önceden Celebes) yetişen single-orijin kahve. Genelde
Toraja veya Kalossi bölgelerinde yetiştirlir. Full body, expansive flavor, ve a low-toned, vibrant
acidity profili ile tanınır.
Sumatra: Endonezya Sumatra adasında yetişen saygın kaliteli Single-orijin kahve. En kalitelileri
Toba Gölü (Mandheling, Lintong) veya Aceh Province, Biwa Gölü (Aceh, Gayo Mountain) yetiştirilir.
Profil olarak genelde full body, deep, expansive flavor, ve a low-toned, vibrant acidity olarak bilinir.
Sun Drying: Dry processing sürecinde hasattan hemen sonra güneşe serilen kahve meyvelerinin
doğal bir şekilde güneş altında kuruma süreci.

Sun Grown: Describes coffee that is not grown under a shade canopy. Arabica coffee is
traditionally grown in shade in many (but not all) parts of Mexico, Central America, Colombia,
Peru, and Venezuela, and in some other parts of the world, including India and some regions of
Indonesia and Africa. Elsewhere arabica coffee is traditionally grown in full sun, or near full sun.
Supremo: Kolombia'da yetişen en kaliteli kahveyi tanımlayan terim.
Sustainable Coffee: Çevreye saygılı kahve ve kahve tarımı.
Swiss Water Process: Kafeinleşsizdirme metodudur.
Tamper: Espresso demleme metodunda, porta filitreye koyulan öğütülmüş kahve preslemek için
kullanılan genelde metalden olan bir alet.
Tanzania: The best and most characteristic Tanzanian coffees display a rich flavor and full body,
with a vibrantly winy acidity that makes them resemble the coffees of neighboring Kenya. Others
are softer, gentler coffees.
Tapachula, Chiapas: Meksika'nın güneyinde kahve yetiştirilen bir bölge.
Tarrazu, San Marcos de Tarrazu: Kosta Rika'da yetişen bir kahve türü.
Thermal Block: Espresso makinelerinde kullanılan bir sistem. Suyu ısıtmak için termal çubuk ya da
benzeri.
Timor: Endonezya Timor'da yetişen single-orijin kahve. Profil olarak fullish body, expansive flavor,
ve a low-toned, vibrant acidity olarak bilinir.
Toraja, Kalossi: Endonezya Sulawesi’de kahve yetişen bir bölge.

Traditional Process, European Process: Yeşil kahvenin kafeinleşsizleştirme metodu.
Tres Rios: Kosta Rika'da yetişen en saygın kahve türlerinden biri.
Typica: Coffea Arabicanın bir botanik çeşidi. En eski ve geleneksel kahve türlerindendir.
Uganda: Uganda'nın en iyi kahve türleri Bugishu veya Bugisu olarak bilinir. Profil olarak winy
acidity ve other flavor karekteristik özelliklerini taşır. Doğu Afrika da Kenya ve Zimbabwe gibi
ülkeler kadar saygın ve seçkin kahve üretimi yapmasada genelde lighter body ve less complex
olarak tanımlanır.
Vacuum-Filter Method: Bir kahve demleme metodudur. Aero Press olarak da tanınır. Diğer filitre
metodlarindan farkı sıcak suyun kahve içinden bastırılıp geçirilmesi ile demleme şekli.
Varietal Coffee: Amerikan Specialty Coffee endüstrisinde tek ülge, bölge ve çiftlikte üretilmiş
melanj olmamış kahveyi tanımlamak için kullanılan bir terim. Örnek olarak Ethiopia Yirgacheffe,
Kenya AA, veya La Minita Costa Rica Tarrazu.
Varietal Distinction, Varietal Character: Cupping için kullanılan bir terim. Positif karekterist
özelliklerini tanımlar. Mesela: wine- veya berry-like acidity veya Kenya kahvesi veya the full gibi...
Venezuela: Kahve yetiştiren bu ülkenin en tanınan kahveleri Tachira, Cúcuta'dır. Kolombiya
kahvelerine benzer.
Viennese Coffee: Belirsiz bir terim. Drip ve filitre metodu ile demelenmiş koyu kavrulmuş melanj
bir kahveyi tanımlar. Bir de üstüne krema, krem şanti ile süslenmiş bir kahve içeceği olarak da
bilinir.
Viennese Roast: Koyu derecede kavrulmuş kahvenin roasting derecesini tanımlayan bir terimdir.
Vintage Coffee, Aged Coffee: Geleneksel olarak depolarda belli bir süre saklanıp yıllandırılmış
kahve için kullanılan bir terim.
Wallenford Estate: Jamaica Blue Mountains kahvesinin ilk ödül ile ünlendiği kahve çiftliği.

Washed Coffe: Wet processing için kullanılan diğer bir terim.
Wet-Processed Coffee, Wet Method Coffee, Washed Coffee: Kahve hasadından sonra kahve
meyvesininetinin çekirdeğinden ayrıştırmak için geçtiği işleme sürecinden biri. Su yardımı ile
yapılır. Fermantasyondan geçen kahve meyve etleri çekirdeklerinden ayrıştırılır.
Whole-Bean Coffee: Kahve çekirdeğinin kavrulmuş ve öğütülmemiş hali.
Yauco, Yauco Selecto, Puerto Rico Yauco: Porto Riko'nun en kaliteli ve tanınmış kahvesi. Jamaican
Blue Mountains a benzetilir. Profil olarak deep, vibrant, restrained acidity ve balanced, gently rich
flavor olarak bilinir.
Yirgacheffe, Yirga Cheffe, Yrgacheffe (YUR ga Shef ay): Etiyopya'nın en seçkin, saygın washed
kahve türü profil olarak fruit-like veya floral acidity ve high-toned, complex flavor olarak bilinir.
Zambia: Güney Zambiya’da kahve üretimi güneyin merkezinde yapılır. Genelde Amerika'ya ihraç
edilir. Profil olaraksofter, less acidy diğer afirka kahvelerine göre.
Zimbabwe: Zimbabve kahvesi excellent kalitede ve profil olarak vibrant, winy acidity karekteristik
doğu Afrika kahvelerine benzer. Kenya'dan sonra ikinci en iyi kahve olarak da sayılır.

Cafetiere olarak da bilinir. Çok basit olması ile maliyetinin düşük olması dünyada bir çok kişinin
evinde bulunur. French Press'in temeli 1685’de atılmış ve kullanılmaya başlanmıştır 1929’da
İtalyan Attilio Calimani tarafından geliştirilerek patenti alınmıştır. Buna çok benzer bir demleme
tekniği Mayer and Delforge tarafından 1852’de icat edilmiştir. Bu demleme tekniği bir süzgeç
yardımı ile sıcak suyun öğütülmüş kahvenin içinden bastırılarak geçirilmesi ile olur. Bu demleme
tekniğinin avantajı süzgecin metal olması nedeni ile tadını bozmaz. Metal süzgeçteki deliklerin
büyük olması nedeni ile kahvedeki yağların az bir kısmı o deliklerden geçerken, çok ufak telve,
öğütülmüş kahve tanecikleri kahveye karışır ve ağızda daha büyük bir hacim verir. Dezavantajı ise
kahvenin çamur gibi olabilme ihtimalidir. Bu genelde kalitesiz bir süzgece sahip ise süzgeçten
geçip, kahveye karışmasındandır. Sonuç olarak kötü bir tat verebilir.

FRENCH PRESS DEMLEME TEKNİĞİ
French Press'i kullanmak kullanması kolay bir kahve demleme tekniğidir. Evde mükemmel bir
kahve yapmak için çok uygundur. İyi bir sonuç almak için püf noktalar; taze öğütülmüş kahve,
temiz ekipman, doğru demleme ve filtrelenmiş su.

Gerekli Malzemeler









Kaliteli, taze çekilmiş kahve
French Press/ Cafeterie
Tartı
Su Kettle'ı
Kahve değirmeni
Termometre
Kronometre
Fincan veya sürahi

1. Adım
French Press 1 lt. kahve yapmak için 56 gram Medium Roast, ekmek kırıntısı kalınlığında taze kahve
öğütünüz.
2. Adım
Sıcak su ile Fench Press'i durulayıp suyu döktükten sonra, kahveyi French Press'in içine koyunuz.
3. Adım
Kronometrenizi 4 dakikaya ayarlayıp başlatınız. Ortalama 96 derecedeki sıcak suyu 30 saniye süresi içinde
200 ml. kadar dökünüz ve blooming süreci bitince (ortalama 1 dakika sonra) bir kaşık yardımı ile karıştırınız.
4. Adım
French Press potuna geri kalan sıcak suyu bütün kahve ıslanacak şekilde aynı ölçüde potun içine dökünüz.
5. Adım
Kronometredeki 4 dakikalık süreç bitince pistonu yavaşça (30 saniyede) sonuna kadar bastırıp kahve
demleme işlemini sonlandırınız. Demleme işlemi sonucu kahvenizi başka bir pota aktarınız veya direk
fincanlara döküp servis ediniz. Aksi takdirde kahve demleme süreci devam eder.



Hario şirketi 1921’de Japonya’da kuruldu. En başlarda kimya laboratuarı ve tıbbi kullanım
için ısıya dayanıklı camlar üretiyordu. II. Dünya Savaşı sonu ev kullanımı ve kahve demleme
ekipmanları üretmeye başladı. Coffee syphon/siphon kahve adına ürettikleri ilk ürün oldu.
2005 yılında ise cone dripper’ı geliştirip v60 dizayn edilip piyasa sürdü. v60, vector 60 yani
60° derece koni anlamını temsil eder.



Pour Over demleme tekniği olan Hario v60, aynı zamanda filtre kahve demleme tekniği
olarak ta nitelendirebilinir. Eğer metal filtre kullanacak olursanız elde edeceğiniz kahve
french press kahve gibi, eğer kâğıt filtre kullanacak olursanız auto drip kahve gibi bir kahve
demlemiş olursunuz. Bu teknik aynı zamanda Melitta Process kahve demleme tekniği
olarak da bilinir.

Hario v60’ın Şekil Özelliği:




Koni şekli (60º açı): Su temas süresini uzatma, merkeze akmasını sağlar.
Büyük tek delik: Su akış hızını değiştirerek, demleme esnasında tadın değişimini sağlar.
Spiral kaburga: Demleme esnasında kahve telvesi genişler ve bu kaburgalar hava akışını maksimize
ederek havanın sürahi/ fincandan çıkmasına izin verir.

Hario v60 Demlemede Değişkenler:






Kahve çekirdeğinin öğütme derecesi
Kahve miktarI
Su ısısı
Su akış hızı
Su miktarı

Hario v60 Materiyalin Tada Etkisi:
Hario v60 cone dripper günümüzde plastik, cam, porselen, bakır, paslanmaz çelik olmak üzere 5 farklı
materyalden ve 01 seri (130gr/ml),02 seri (390gr/ml) olarak 2 farklı boyutta bulunmakta.
Materiyalin tada etkisi şaşırtıcı bir şekilde büyük.
Porselen v60: Kahvenin tadını biraz düzleştiriyor. Özellikle hacim ve tatlı aromalar belirgin bir şekilde
kalırken, asiditesini ve canlılığını kaybetmekte. Zengin asiditeye sahip kahvenin asiditesini düşürmek için en
uygun olanı olarak tanımlayabiliriz.
Plastik v60: Kahvenin asidite özelliğini öne çıkarmakta ve vurgulamakta.
Cam v60: Chemex ile demlemeye benzetilebilir. Kahvenin asiditesini, kahvenin ağızdaki hacmini ve tatlılığını
öne çıkarır. Clean Cup olarak nitelendirilen bir fincan demlenmiş kahve sunmakta.
Bakır v60: Yüksek ısı iletkenliğinden dolayı dizayn edilmiştir. Isıyı tutma özelliği daha iyi bir ekstraksiyona
yardımcı olmaktadır.

Gerekli Malzemeler


Pour over kahve demleme tekniği olarak da bilinen bu teknik evde uygulaması kolay ve uygun bir
tekniktir. Her kahve demleme tekniğinde olduğu gibi iyi bir kahve demlemenin yolu: yüksek kaliteli
taze ve doğru incelikte öğütülmüş kahve, araç ve gereçlerimizin temiz olması, önceden sıcak su ile
durulayıp önceden ısıtmak, gereken ekstraksiyon süresini iyi ayarlamaktır.










Kaliteli, taze çekilmiş, light-medium roast kahve
Hario v60 ve filtre
Hassas tartı
Su Kettle'ı veya ocak
Kahve değirmeni
Termometre
Kronometre
Fincan veya sürahi

1. Adım
Sıcak su ile kağıt filtrenizi durulayıp, Hario sürahinizi ısıtınız.
2. Adım
Kahvenizi (21 gram) taze olarak medium coarse derecede öğütünüz.
3. Adım
Durulamak için döktüğümüz sıcak suyu sürahiden gideriniz ve taze çektiğimiz kahveyi filtrenin içine
koyunuz. Sürahinizi hassas tartımızın üzerine koyup sıfırlayınız.
4. Adım
Bloom için 60 ml. 90-96 derecedeki suyu 30 saniye içerisinde kahvenin üzerine dökünüz. Bloom esnasında
kaşık ile hızlı bir şekilde karıştırıp bloom sürecinin bitmesini bekleyiniz.
5. Adım
Bloom süreci bittikten sonra 55 saniye içerisinde geri kalan su ile kahveniz 300 ml. ve kahvenin tamamını
eşit şekilde su ile temasa geçecek şekilde demlemeye devam edininiz.
6. Adım
Ortalama 2 dakika içinde kahve fincanımız dolmuş olacaktır. Demleme işlemi bittikten sonra dripper'ı
sürahinin üzerinden gideriniz.
7. Adım
Kahvenizi fincanınıza servis edip, tadını çıkarın…

V60 Dripper ile;
Colombia Excelso Tolima’nın
eşşiz tadına doyamayacaksınız…



Chemex® 1896 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde doğan Peter J. Schlumbohm tarafından 1941
yılında icat edildi. Berlin Üniversitesi’nde Kimya doktorasını yaptıktan sonra 1936 yılında New York'a
taşındı. Hayatı boyunca 3000'i aşkın patentli icatlar yapmıştır. Chemex® kahve sürahisi bunlar
arasında en başarılısı ve uzun ömürlüsü olmuştur.



Kimya Doktoru olması sayesinde laboratuar araç ve gereçlerini nasıl kullanacağını bildiği gibi
filtreleme ve ekstraksiyon konuları hakkında bilgisi vardı. Bu bilgisini bir kahve demleme tekniği
tasarlamasında kullanıp Chemex'i icat etmiştir.



Laboratuvarda kullandığı cam huni ve deney şişesini birleştirdi, cam huniye daha geniş bir hava
kanalı ekleyerek modifiye etti. Su eklendiğinde içerideki havanın rahatlıkla dışarı çıkmasını sağlamış
oldu.



Orta kısmına yani bel kısmına bir çıkıntı yerleştirdi. Bir ölçüm işareti olarak, bu bölüme genelde
"belly button" denir.



Cam laboratuvarda deneylerde kullanılan özel bir cam (borosilikatlı) olup yüksek ısıya dayanaklıdır.
Son olarak tahtadan bir kemer yaptı ve Chemex adını verdi. Kahve demlemek için lazım olan kahve,
filtre ve sıcak su harici her şey hazırdı.



Schlumbohm 3 yıl sonra Kettle'ı daha doğrusu sürahi kettle'ı dizayn etti. Yine borosilikatlı cam
kullandı. Tek amacı basit, çekici ve harika bir şey üretmekti. Su ısıtmak için kapaksız ve sıcak suyu
dökerken buhar çıkarmayan bir demlik icat etti.



Yıllar sonra bu icatlar/ tasarımlar seçkin Amerikan dizaynı olarak tarihe geçti. 1956 yılında bu kahve
demleme tekniği modern zamanın en iyi tasarımları olarak the Illinois Institute of Technology
tarafından seçildi.

CHEMEX KAHVE DEMLEME TEKNİĞİ



Chemex mükemmel bir kahve için basit ve uygun bir kahve demleme tekniğidir. Uygun derecede
öğütülmüş, yüksek kalitede taze kahve, temiz ekipman, doğru şekilde dökülen uygun ısıdaki sıcak su
bu demleme tekniğinin anahtarıdır.



1:16 oranı kullanılır, yani 1 gr kahve için 16 ml suya ihtiyaç vardır. Buna göre bir kişilik fincan için
300 ml olduğunu kabul edersek 300/16 = 18.75 gr kahveye ihtiyacımız olacak demektir. Kahve iri
taneli, yani deniz tuzu kalınlığında olmalıdır.
Gerekli Malzemeler










Chemex
Filtre
Tartı
Su Kettle'ı
Kahve değirmeni
Termometre
Kronometre
Fincan veya sürahi

1. Adım
Deniz tuzu kalınlığında 22 gram kahvenizi taze olarak öğütünüz ve fincanınızı sıcak su ile doldurup ısınmasını
sağlayınız. (kahvenize ve kendi ağız tadına göre gramajını ayarlamanız gerekecektir.)
2. Adım
3 tabakalı kısmı ağza gelecek şekilde filtreyi yerleştirin ve kahve ile temas edecek her bölgeyi sıcak su ile
ıslatıp durulayın.
3. Adım
Chemex'in içinde akan suyu dökünüz ve filtreye kahveyi koyunuz.
4. Adım
İlk 20 saniyede hızlıca ve sertçe kahvenin tamamı suya doyacak şekilde 100ml Ortalama 96°C suyu dökün.
Dökerken mümkün olduğunca içe doğru eşsel halkalar üretmeye çalışın (alttaki kahvenin yüzeye çıkması,
doğal bir ajitasyon için). Bu süre içinde kahve üzerinde blooming dediğimiz kabarcıklar oluşmaya
başlayacaktır, bu kahve içindeki asidite ve gazların açığa çıkmasından dolayı oluşur.
5. Adım
1.00 dk. ile birlikte yine 20 saniyede 100 ml suyu dökün. Bu kez içeriden dışarıya doğru eşsel halkalar
oluşturun. Siyah noktaları hedefleyin, beyaz alanlardan kaçının ve çoğunlukla ortada kalın.
6. Adım
2.00 dk. ile birlikte kalan 100 ml suyu da dökün. Olabildiğince koyu renkte olan kısımlara dökmeye
çalışılmalı ki kullandığımız kahvenin tamamına eşit bir şekilde ulaşalım. Suyun tamamen sürahiye akmasını
bekleyiniz.
7. Adım
Chemex’in ahşap kısmından tutarak filtreyi hızlı bir şekilde giderin. Fincanınızdaki suyu gideriniz.
8. Adım
Chemex’teki kahvenin eşit şekilde karışması için karafı birkaç kez sallayın ve ısıttığınız fincanda hemen servis
edin.

Chemex ile;
Etiyopya Yirgacheffe (Gr1) Adado-Shara (Washed)
vazgeçilmez tadlarınız arasında yerini alacak…



Aeropress yeni bir akım kahve demleme tekniğidir. Kısa zaman içinde bir fincan kahve demlemek
isteyenler için idealdir. Kısaca ince öğütülmüş kahveye sıcak su ekleyip suyu öğütülmüş kahvenin
içinden bastırarak, filtreden direk fincanın içine demlemekten ibarettir.

TARİHÇE


Aeropress 2005 yılında Aerobie şirketinin sahibi Alan Adler tarafından icat edilmiştir. Yıllarca kahve
demleme teknikleri ile deneyler yaptıktan sonra kahvenin tadını etkileyen 3 önemli faktörün
kahvenin tadına, kalitesine etkisi olduğunu fark etti; suyun sıcaklığı, taze çekilmiş kahvenin suyun
içindeki durumu ve hızlı filtrelenmesi. Bu 3 faktörleri baz alarak tasarımını yani bugün kullandığımız
Aeropress'i icat etmiş oldu. Aeropress diğer filtre kahve demleme tekniklerine göre çok daha kolay
ve diğer filtre kahve demleme teknikleri gibi yer çekimi kuralları üzerine kurulmuş bir teknik
değildir. İnce kağıt filtre ile temiz bir kahve demlememize yardımcı oluyor. En ideal Aeropress kahve
ağız tadına göre değişmektedir. Bu yüzden size hitap eden en uygun tadı deneyerek bulabilirsiniz.



Alan Adler'in bu icadını bir arkadaşı www.priceonomis.com'daki bir röportajda şu şekilde anlatıyor;
Alan bir kaç hafta garajında uğraş verdikten sonra portatifini yapıp karşımıza çıktı ve kim bir fincan
kahve istiyor diye sordu. Elinde plastikten kısa bir boru ve bir de pistona benzer bir şey vardı. Yeni
icadı ile ilk kahveyi bizim için demledi.



Aeropress'in icat edilmesi ile popüler olmadı. Alan Adler uzun bir yol yürüyüp bu icadını kanıtlamak
zorunda kaldı. Kahve konferanslarında ve festivallerinde tanıtımını yapmak zorunda kaldı. İcat o
kadar çabuk kabul edildi ki günümüzde kahve sektöründe kabul gördü ve resmi yarışmalar
düzenlendi. www.worldaeropresschampionship.com

Gerekli Malzemeler

 Aeropress ile mükemmel bir kahve demlemek çok kısa zamanda ve kolaydır. Bunun için gereli
malzemelerimiz:
 Kaliteli, taze öğütülmüş, light roast kahve
 Aeropress filtre
 Tartı
 Su Kettle'ı
 Kahve değirmeni
 Termometre
 Kronometre
 Fincan veya sürahi

1. Adım
Kağıt filtrenizi filtre başlığına yerleştiriniz ve daha sonra filtre kapağını fincana yerleştiriniz. Kettle ile sıcak su
ile kağıt filtrenizi durulayınız. Bu sayede fincanınızı ısıtınız.
2. Adım
18 gram kahvenizi taze olarak medium öğütünüz (kahvenize ve kendi ağız tadınıza göre gramajını ve öğütme
derecesini ayarlamanız gerekecektir.)
3. Adım
Filtre kapağını AeroPress'e takınız. Fincanınızdaki suyu boşaltınız.
4. Adım
Taze çekilmiş kahvenizi Aeropress huninizin yardımı ile Aeropress'in içine koyunuz ve hasas tarınızı 0 grama
getiriniz.
5. Adım
Hasas tartınızın kronometresini başlatın ve 82-85°C derecedeki suyunuzu, kahvenizin tümü ıslanacak şekilde
demlemeye başlayınız. (0-30 saniye)
6. Adım
Ortalama olarak 130-140 gramda kahvenizde oluşacak blooming aşamasının bitmesini bekledikten sonra,
240 grama kadar demlemeye devam ediniz.
7. Adım
Kahveniz 240 grama ulaşınca Aeropress Paddle (kaşığı)'nı kullanarak kahvenizi karıştırınız (30-60 saniye
arası).
8. Adım
AeroPress'in itici pistonunu takınız ve 60. saniye itibari 30 saniyede içerisinde demlemeği bitirmek için
pistonu ileri doğru ittiriniz. Tıslama sesi oluşması ile durunuz.
9. Adım
Kronometreniz 1:30'u gösterdiğinde demleme işleminin bitmesi ile pistonu geri çekiniz ve AeroPress'i ters
çevirip tazgaha koyunuz.
10. Adım
Kahveniz hazır. (Kahveniz eğer sert olduysa sıcak su ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi
vardır.
11. Adım
Aeropress'inizi bir sonraki kahve demleme için filtre kapağını çıkarınız. Su ile durulayıp güzelce temizleyiniz.



Bu kahve demleme yöntemi iki cam pot arasında buhar basıncı ile kahve demleyen bir tekniktir. Vac
Pot, Siphon veya Syphon olarak da bilinir. Loef of Berlin 1830'larda icat etmiştir. Bu demleme
tekniği icadı ile kahve harici, Cocktail yapımında, mutfakta veya çay demleme gibi çeşitli alanlarda
kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır. Design and composition of the vacuum coffee maker varies.
Bu cam potlar, borosilikatlı camdan üretildiği için yüksek ısıya dayanıklıdır. Bu iki potun birleştiği
bölümde bir filtre bulunmaktadır, bu filtre camdan olabileceği gibi plastik veya metalden olabilir.
Napier Vacuum Pot 1840'da dizayn edilmiş olup, bu demleme tekniğinin ilk örneklerindendir.
Günlük hayatta kullanımı kompleks olmasına rağmen, kahve Clear (berrak/ temiz) kahve demler.
1900'lü yılların ortasına göre popülerdi. Bauhaus'ın dizaynı olan Gerhard Mack's Sinrax Vacuum Pot
1925'de dizayn edilmiştir.

Gerekli Malzemeler

Siphon kahve demleme tekniği eski ve oturmuş bir kahve demleme tekniği olup mükemmel bir kahve
demlemek için idealdir. Her kahve demleme tekniğinde olduğu gibi iyi bir kahve demlemenin yolu: yüksek
kaliteli taze ve doğru incelikte öğütülmüş kahve, araç ve gereçlerimizin temiz olması, önceden sıcak su ile
durulayıp ısıtmak, gereken ekstraksiyon süresini iyi ayarlamaktır. Siphon kompleks bir demleme tekniği
olduğundan kahve demlenene kadar başından ayrılmamanız gerekir.











Kaliteli, taze çekilmiş, light roast kahve
Siphon Pot
Ocak - Isıtıcı
Tartı
Su Kettle'ı
Kahve değirmeni
Termometre
Kronometre
Fincan veya sürahi

1. Adım
Yemek tuzu inceliğinde 40 gram taze, light roast kahve öğütünüz.
2. Adım
Alt pota 570 ml su doldurunuz ve ocağın üzerine koyup ortalama su 93 derece gelince, kahveyi filtreye
koyup ve üst potu el havlusu yardımı ile alt pot ile birleştiriniz.
3. Adım
Kronometrenizi 3:30'a ayarlayıp başlatınız.
4. Adım
Kronometremiz 2:45'i gösterdiğinde dairesel şekilde üst pota çıkan kahveyi 10 saniye boyunca karıştırınız.
5. Adım
Kronometremiz 1:55' gösterdiğinde ısıyı kesiniz veya siphonu ocaktan alınız.
6. Adım
Suyun kaynaması ile üst tarafa çıkan su alttaki pota geri akarken bir kaşık yardımı ile karıştırıp bir girdap
oluşturunuz. Ve kahvenin tamamının alt pota akmasını bekleyiniz.
7. Adım
Kahve alt pota dolunca kahveniz servis için hazır duruma gelmiş olur.



Moka (express) Pot veya Stove Pot olarak bilinen bu demleme tekniğinin hikayesi 1918'e dayanıyor,
Alfonso Bialetti’nin memleketine yani İtalya'ya geri dönüş yaptığı yıla. Fransa'da 10 yıl boyunca bir
alüminyum fabrikasında çalıştıktan sonra kendi atölyesini açtı ve ev araç gereçleri üretmeye başladı.



Piedmont şehrinde bir kadına rastlar, kadın ufak bir bacalı kazanda eşya yıkıyordur. Bu baca
kaynayan köpüklü suyu kazanın dışına aktarıyordu ve böylece çamaşırları duruluyordu. Bialetti
bundan esinlenerek İtalyanların evlerinde espresso tarzı kahve yapabilmeleri için bu sistem üzerine
kurulmuş bir kahve demleme potu yapmaya karar verir.



Bu zamanlarda kahve genelde sadece erkekler tarafından kafelerde içilirdi. Kadınlar dışarıda kahve
içmeleri, kadınların serbest olup bağımsız olmaları anlamına gelen bir işaretti.



Bu dönemde öğütülmüş kahve üzerine nazikçe kaynamış su dökülerek daha zayıf bir kahve
demleniyordu. Bazı tasarımcılar buhar gücü ile bazı tasarımlar yapıp kahvenin güçlü, yoğun
aromalarını dışarıya çıkarabilmesi için kamusal alanlardaki kafelerde kullanmaya başlamışlardı.



Bialetti İtalyanların evlerinde benzer bir şekilde kahve demlemeleri için tasarımlar yapmaya başlar
ve bunun için İtalya'da zengin olan metali, alüminyum ile ilk Moka Pot'u tasarlar. O dönemde
Mussolini dönemidir ve demir ambargo altındadır.



Galla Coffee'nin sahibi James Grierson ile bir röportajda Bialetti 1933’de günümüzde kullandığımız
Mokka Pot'u icat ettiğini söyler. Ucuz maliyeti, kolay kullanılan bir demleme tekniği olduğundan
İtalya'nı her evine girer ve hala kullanılır.



Bialetti'nin oğlu Renato'da babasına katılıp ufak bıyıklı adam (l'omino con i baffi) reklamını yaratıp
reklamlarda kullanmaya başlar ve Moka Express Pot popüler olur. Kimilerine göre bu karikatür
Bialetti'nin kendisidir.



Grierson'a göre Mokka Pot’un içi fazla temizlenmemelidir. Alüminyum olduğundan yozlaşır ve kötü
bir tat vermeye başlar.

Gerekli Malzemeler
Moka Pot (Stovetop Espresso Demliği) 1900'lü yılların vazgeçilmez kahve demleme tekniği ile mükemmel
kahve demlemeniz mümkündür. Ne kadar Stovetop Espresso Demlği olarak bilinse de espresso
demlediğimiz kahve espresso değildir. Her kahve demleme tekniğinde olduğu gibi iyi bir kahve demlemenin
yolu: yüksek kaliteli taze öğütülmüş kahve, araç ve gereçlerimizin temiz olması, önceden sıcak su ile
durulayıp önceden ısıtmak, gereken ekstraksiyon süresini iyi ayarlamaktır.










Kaliteli, taze çekilmiş, light roast kahve
Moka Pot
Ocak
Tartı
Su Kettle'ı
Kahve değirmeni
Termometre
Kronometre
Fincan veya sürahi

1. Adım
Suyu Kettle'da ısıtınız kaynadıktan sonra Moka Pot’unuzu kaynamış su ile durulayıp ısıtınız.
2. Adım
Yemek tuzu inceliğinde 15 gram kahvenizi öğütünüz.
3. Adım
Kaynamış suyu Moka Pot'un alt kısmına doldurunuz.
4. Adım
Moka Pot Filtresini Pot'un alt kısmına yerleştiriniz.
5. Adım
Kahveyi potun içine yerleştirip kahveyi seviyele (level) Kahve artıklarını fırça ile pot'un üzerinden gideriniz.
6. Adım
Alt demlik sıcak olabileceğinden el havlusu yardımı ile üst potu, alt pot ile birleştiriniz.
7. Adım
Pot'u ocağa yerleştiriniz ve ocağınız orta ısıya ayarlayınız. Kapağını açık bırakınız.
8. Adım
Kahve alt demlikte kaynayan su sayesinde bacadan geçip üst demliğe doğru çıkmaya başlayacaktır. En başta
zengin kahverengi bir renk ve demlemenin sonuna doğru renk daha açık bir kahverengini almaya
başlayacaktır. Bacadan üst pota dolmaya başlayan kahve sarı bar rengini aldığında potu ocaktan çekiniz ve
kapağını kapatınız.
9. Adım
Alt demliği soğuk ıslak el havlusu üzerine koyup demleme işlemini bitiriniz. Amaç zengin bir kahve tadı ve
kahveyi yakmayıp, metal tadını kahveye iletmemek.
10. Adım
Kahve bacadan çıkma işlemini bitirince kahveyi servis ediniz. Ağız tadınıza göre sıcak su ekleyip kahvenin
sertliğini alabilirsiniz.

Moka Pot ile;
Espresso Blend-Number One
keyfinize keyif katın…



Cold Drip (Asya'da Dutch Coffee olarak bilinir) ve en eski kahve demleme yöntemlerinden biridir.
17. ve 18. yüzyıla, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie 1602-1800) dönemine dayanır.
Kahve, sıcak su yerine buzlu soğuk su ile demlenir. Kahve demleme süresi diğer demleme sürelerine
göre çok farklıdır. Boyutuna göre 4 ile 18 saat arasında değişir. Kahvenin su ile uzun süre temasta
kalmasından dolayı en yüksek kafein oranına sahiptir. Kolay kolay okside olmaması kahvenin
özelliğindeki lezzet ve aromalar için daha büyük bir alan sunuyor. Aynı zamanda bu acı veya ekşi bir
tat oluşmamasını sağlıyor. Kahvedeki yağların soğuk su ile demlendiğinden çözülmüyor olmasından
dolayı 0 kalorilidir. Herhangi bir tatlandırıcıya ihtiyaç duyulmadan içilebilir. Soğuk demleme
sayesinde hiç bir lezzet kaybına neden olmaz ve doğal olarak uzun ömürlüdür.

TARİHÇE


Vereenigde Oost-Indische Compagnie 1602-1800 (VOC): Birleşik Doğu Hindistan Şirketi Genel
Hollanda Devletleri'nde sömürge gerçekleştirmek üzere 1602 yılında kurulmuş, Asya'da 21 yıl
boyunca tekel faaliyetleri yürütmüş imtiyazlı bir şirkettir.



Efsaneye göre: Hollandalılar 1616 yılında Yemen'den kahve fidanını gizlice çıkarırlar ve Hindistan
Malaba'da ilk kahve plantasyonunu kurarlar. Daha sonra Batavia (Endonezya'nın eski başkenti)’da
kahve plantasyonu kurarlar ve Avrupa'da kahve ticaretini eline geçirirler. VOC denizcileri, gemilerin
güvertelerinde ateş yakılması yasak olduğundan ve demlenen kahveyi uzun ömürlü saklamak amacı
ile soğuk su ile kahve demleme tekniği geliştirirler. Bu kahve demleme tekniğini Kore ve Japonya'ya
tanıttılar. Günümüzde geliştirilmiş hali Kore ve Japonya'dadır.

COLD DRIP DEMLEME TEKNİĞİ


Dutch Coffee, Cold Drip Coffee, Ice Drip Coffee, Kyoto Dripper ve Water Drip Coffee…



Bu terimlerin ve soğuk demleme tekniklerinin farkı nedir? Aslında hiç bir farkı yoktur. Amerika
Birleşik Devletleri’nde ve Avustralya'da Cold Drip, Ice Drip, Water Drip olarak bilinirken, Kore ve
Japonya'da Dutch Coffee olarak bilinir.



Dipnot: Unutmayın ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Suyun sıcaklığı, kahvenin inceliği ve miktarı
ile ya da zamanlama ile ufak oynamalar yapıp ağız tadınıza göre ideal demlemeyi bulabilirsiniz.

Gerekli Malzemeler









Cold Dripper
Cupping Masaı
Su
Buz
Kahve
Kahve Değirmeni
Cold Drip Filtre
Hassas tartı

1. Adım
Kahve çekirdeklerini hassas tartıda 65 gram tartınız.
2. Adım
Kahve değirmeninizi ayarlayınız. Kahvenizin türüne, tazeliğine, kavrulma tarihine, kavrulma seviyesine vs.
göre değişir.
3. Adım
Kahve çekirdeklerini kahve değirmeninde taze bir şekilde öğütünüz.
4. Adım
Kahve haznesinin filtresini yere paralel şekilde yerleştiriniz.
5. Adım
Filtreyi yerleştirdikten sonra, kahvenizi hazneye dökünüz.
6. Adım
Kahvenin üstünü düzeltikten sonra kağıt filtreyi kahvenin üzerine yerleştiriniz.
7. Adım
Su haznesini yerine yerleştiriniz. Su (400ml.) ve buz (300gr.) hassas tarıda tartınız.
8. Adım
Su ve buz karışımınızı üst hazneye dökünüz. Musluğu açarak filtre ve kahvenin tamamının ıslanmasını
sağlamak için kahvenin üzerinde gezdiriniz.
9. Adım
Musluğunuzun damlama hızını ayarlayınız. Elde etmek istediğimiz Cold Drip kahve için 4 sn. 1 damla olarak
ayarladık.
10. Adım
6 saatlik demleme sürecinden sonra kahvenizi çalkayarak karışmasını sağlayınız.
11. Adım
En zor kısmı tatma ve ayarlama kısmıdır. Kahvenizin tadına bakınız ve ince ayarlar ile kahvenizi ayarlayınız.

