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BEVEZETŐ

„A reggeli csésze kávé olyan életörömöt nyújt, amilyet 
a délutáni vagy esti tea nem képes megismételni.”

− Oliver Wendell Holmes Sr.,  
19. századi amerikai orvos és költő

A világon naponta mintegy 1,6 milliárd csésze kávét 
fogyasztanak, ennek a mennyiségnek a negyedéért csak 
az Egyesült Államok a felelős. Az olaj után a kávé a má-
sodik legtöbbet forgalmazott árucikk a világon. Ezek a 
nagy számok mutatják, milyen hatalmas szerepet játszik 
a kávé a világgazdaságban. Ám, ahogy az elmúlt évtized-
ben utazgattam, azt is láttam, mennyire fontos szereppel 
bír a kávé az egyszerű hétköznapokban.

Vendégül láttak az indiai Tamil Nadu családi kony-
háiban, megtanítottak zamatos, krémes dél-indiai fil-
teres kávét főzni. Barátokra tettem szert Európa legré-
gibb kávézóiban Bécsben és Párizsban, és a kolumbiai 
Cartagenában apró, műanyag pohárkából kortyolgat-
tam a tintót, amelyet mindig egy Wilmet nevű vándor 
kávéárustól vásároltam.

Nem kérdés, hogy a kávé a világ egyik legnépszerűbb 
itala. Itt csupán néhány szembetűnő tulajdonságát so-
rolom fel.
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A kávé felvillanyozó. Minden egyes szerény kávébab-
szemnek több mint 1000 kémiai összetevője van, ez adja 
a kávé egyedülálló aromáját és zamatát. A kávékedve-
lőknek ezekből általában a koffein a legértékesebb. Mi 
lenne velünk reggeli ébresztőnk nélkül?

A kávé fejlődik. A kávét az utóbbi öt-hat évszázad-
ban fogyasztjuk italként. A tea 5000 éves történetéhez 
képest a kávé elég fiatal. A legújabb főzési módszere-
ket, mint amilyen az AeroPress és a Hario V60, már 
a 21. században fejlesztették ki.

A kávé globális. A kávé nem egyszerűen a világ kultú-
rái nak elengedhetetlen része. Fizikai útja a magtól 
egészen a csészéig szintén rendkívüli. A legnagyobb 
kávé fogyasztó országokban nem terem kávé, így a kávé-
babnak óceánokon és földrészeken kell átkelnie, hogy 
nagyra becsült főzetünk a csészénkbe jusson.

A kávé kapcsolatteremtő. A specialty kávé-ipar dí-
jazza ezt az utat; sok pörkölő közvetlenül a termelő-
től vásárolja kávéját, folyamatos kapcsolatban áll vele, 
megosztja történetét a fogyasztókkal. Kapcsolatok és 
történetek – hiszen a kávé élvezete kezdettől fogva er-
ről szól.
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8     K ÁVÉIVÓK ZSEBKÖNY VE

Ha kézbe veszed ezt a könyvet, kétségtelenül szereted 
a kávét. Remélem, segíthetek abban, hogy még jobban 
értékeld zamatát, összetett történetét és azt a szerepet, 
amelyet mi magunk játszhatunk abban, hogy a legjob-
bat hozzuk ki szeretett italunkból.

KÁVÉZÁSI  
ALAP-  

ISMERETEK
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