Bır Arada
Her zaman bir arada...

Sayı: 42
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ
KAHVE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

Sevgili İnnovalılar,
Ülkemizde de bolca tüketilen ve asla vazgeçemediğimiz kahvenin hikayesini
biliyor musunuz? Efsaneye göre 9. yüzyılda Khaldi adında Etiyopyalı bir keçi
çobanı tarafından keşfedilen kahve, günümüzde dünya üzerinde sudan sonra en
çok tüketilen ikinci içecek. Kahvenin bugünlere uzanan hikayesi Çoban Khaldi’nin
keçilerinin kahve ağacından düşen kurumuş kahve meylerini yemesiyle başlıyor.
Kurumuş kahve meyvelerini yiyen keçilerin daha enerjik ve hareketli olduğunu fark
eden Khaldi, bu çiğ meyveyi başkalarıyla da paylaşıyor ve sonunda bu meyveler
lezzetli bir içeceğe dönüştürülüyor. M.S. 850 yılında keşfedildiği tahmin edilen bu
kahve, 1100’lü yıllarda Yemen’deki Mocha (Mocha kahvesi de ismini bu limandan
almaktadır) limanına gelinceye kadar çok da fazla bilinmiyordu. Ancak bu
yıllardan itibaren Yemen’den Hindistan’a ve Avrupa’ya dağıtılmasıyla birlikte kahve
artık önlenemez bir şöhret kazanmıştı. Takvimler 1675’i gösterdiğinde sadece
İngiltere’de 3.000’den fazla kahve evi olduğu rivayet ediliyor.
Çok uzun zamandan beri hayatımızda olan ve dünyanın en çok tüketilen ikinci
içeceği olan kahvenin tarihsel hikayesini öğrendik…
Şimdi bir de kahvenin insan vücuduna faydalarına göz atalım mı?
• Enerjik olmanızı sağlar ve mental gücü arttırır.
• Egzersiz/Antrenman performansını arttırır.
• Kan akışını hızlandırır.
• Kas ağrısını azaltır.
• İçerdiği antioksidanlar ile beraber hücre hasarını engeller.
• Karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
• Alzheimer ve Parkinson hastalığı riskini azaltır.
• Tip 2 diyabet riskini azaltır.
• Yağ yakımına yardım eder.
Toplum olarak Türk Kahvesi’ne düşkünlüğümüz malumken, günümüzde artık her
köşe başında bir kahve dükkanı bulabilmenin avantajıyla birçok yeni kahve
demleme tekniğiyle de tanıştık. Peki bu kahveci dükkanlarında içtiğiniz farklı
kahveleri evde nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Bazıları biraz zahmetli de olsa,
sonuçlarının çok lezzetli olacağından hiç şüphe duymadığımız birkaç kahve
demleme tekniğini sizin için derledik. Hadi göz atalım!
HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

French
Press

Kahve demleme yöntemleri arasında en ekonomik ve en pratik yol
diyebiliriz French Press için. Dilediğiniz her an kolaylıkla
hazırlayabileceğiniz bu kahveyi nasıl yapacağımıza bir bakalım.

TARİF

Bir fincan bardağı suyu kaynatın. Kaynattığınız suyu 45 saniye
dinlendirin. French Press’inize yaklaşık 7-14 gram kahve koyun. Bir
fincan kahve için 2 tatlı kaşığı da diyebiliriz. Beklettiğiniz suyu French
Press’inize doldurun ve hafifçe üste çıkan kahveyi karıştırın. 5 dakika
bekledikten sonra French Press’in üst kısmını hafifçe aşağıya doğru
bastırın. Tam ortaya geldiğinizde ise 1 dakika kadar bekleyin ardından
tekrar bastırın ve sonrasında yavaşça kahve bardağınıza dökün. İşte
kahveniz hazır!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

MOKA
POT

Kahvenin en çok tüketildiği ülkelerin başında gelen İtalya’dan çıkan
moka pot ile espressonuzu demleyebilir, hatta içine biraz su katarak
Americano da hazırlayabilirsiniz. Kolay hazırlandığı kadar oldukça da
havalı gözüken moka pot ile misafirlerinize yemek sonrası şöyle bir
güzel bir kahve yapabilirsiniz.

TARİF

Bir su bardağı suyu kaynatın, bu sırada moka potunuzu alt, üst ve filtre
olmak üzere üçe ayırın. Suyunuz ısındıktan sonra moka potun alt
haznesine doldurun. Filtreye ise 30 gram çekilmiş kahvenizi doldurun.
Filtrenizin alt hazneye yerleştirin ve moka potunuzu kapatın. Moka
potu ocağa yerleştirin ve kaynamaya bırakın. 2-3 dakika içinde ocaktan
alın ve servise başlayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

DAMITMA
KAHVE

Keyfine düşkün kahve severlerin en çok talep gösterdiği demleme
yöntemlerinden biri olan damlama kahve, zahmetli gözükse de aslında
birkaç malzemeyle birlikte kolaylıkla hazırlanabilecek bir yöntem. Bir
hario ve bir de kahve potunuz varsa, hadi demleme kahve yapalım!

TARİF

30 gram çekilmiş kahvenizi hazırlayın ve 500 ML miktarında su ısıtın.
Kağıt filtrenizi Hario’nun üzerine yerleştirin ve sonrasında da Hario’nun
üzerine kahve potunuzu yerleştirin. Filtre kağıdınızı sıcak su ile ıslatın.
Sonrasında çekilmiş kahvenizi filtre kağıdınızın içine dökün ve ısıttığınız
suyu yaklaşık 45 saniye boyunca yavaş yavaş, dairesel hareketler ile
kahvenin üzerine dökmeye başlayın. Kahvenin kendi aromasını
çıkarabilmesi için dairesel hareketleri asla aksatmayın. İşte bu kadar!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

COLD
BREW

Damıtma yöntemi ile demlenen Cold Brew, demleme süresi en uzun
süren kahvelerden biri. Şöyle ki, bir Cold Brew’ün doğru demi
alabilmesi için 12-15 saat arasında demlenmesi gerekmekte. Ancak
kesinlikle beklediğinize değecek!

TARİF

Taze çekilmiş kahve çekirdeklerini bir sürahiye aktarın. Çekirdeklerin
üzerine soğuk içme suyu ekleyin ve karıştırın. Kahve çekirdeklerinin
suyu çekmesi ve aromalarını bırakmaları için bu karışımı 12-15 saat
kadar bekletin. Sonrasında beklettiğiniz kahvenizi süzgeç yardımı ile
süzerek cam bir kaba doldurun. Beklemesi uzun olsa da hazırlığı
aslında bu kadar kolay! Servis bardaklarınıza buz küplerini doldurun ve
ardından kahvenizi koyun. Afiyet olsun!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

CHEMEX

Son yılların en gözde yöntemlerinden Chemex, 1940’larda ortaya
çıkmış bir demleme yöntemidir. Diğer yöntemlerden filtre kağıdıyla
ayrılan Chemex’in filtresi yapısı dolayısıyla kahve aromasının diğer
kahve yöntemlerine göre 3 kat daha fazla yoğun olmasını sağlıyor.
Yoğun kahve aroması ve tadı seviyorsanız bu yöntem tam size göre.

TARİF

Filtre kağıdını Chemex’e yerleştirin ve kağıt kokusunu ortadan
kaldırmak için bol sıcak su ile yıkayın. Bu işlemin ardından Chemex
içinde kalan suyu boşaltmayı unutmayın. Orta derecede öğütülmüş 20
gram kahvenizi filtreye yerleştirin. Kahveyi eşit ve düz bir şekilde
filtreye yayın. Sonrasında ısıtılmış suyunuzu filtre üzerine yavaşça
dökmeye başlayın. 30 saniye boyunca tüm kahvenizi ıslatacak şekilde
suyu dökmeye devam edin. Filtre kağıdının süzülmesi bitene kadar
bekleyin. Kahvenin aromasını alabilmesi için 1 dakika daha
bekledikten sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

BONUS
BOL KÖPÜKLÜ
TÜRK KAHVESİ
Kahve demişken kırk yıllık
hatırıyla gönüllerimizde taht
kuran Türk Kahvesi’nden de
bahsetmeden geçmek
olmazdı elbette. Hadi şimdi
son olarak bol köpüklü ve
lezzetli bir Türk Kahvesi’nin
püf noktalarını öğrenelim!

TARİF

Bir fincan için iki çay kaşığı kahve kullanılır. Az şekerli kahve için yarım
küp şeker, orta şekerli için 1 küp şeker, şekerli severler için ise 2 küp
şekerle hazırlanır. Taze çekilmiş bir kahve, lezzetli ve bol köpüklü sonuç
almanızı sağlar. Bol köpüklü kahve için bir diğer püf nokta da klorsuz su
kullanmaktır. Kahvenizi soğuk içme suyunuz ile pişirirseniz daha çok
köpürmesini sağlayabilirsiniz.
Cezvenizi ocağa koymadan önce kahve, su ve isteğe bağlı olarak şekeri
yaklaşık 30 saniye kadar karıştırın. Daha sonra cezveyi pişmeye bırakın,
bu sırada kahvenizi yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Kahveniz
köpürmeye başlayınca bir kaşık yardımıyla fincanlara köpükleri dağıtın.
Köpükleri dağıttıktan sonra kahveyi pişirmeye devam edin ve pişme
tamamlandıktan sonra yavaşça fincanlara doldurun. Kahvenizi fincana
doldururken kenardan dökmeye dikkat edin, eğer kahve direkt fincanın
ortasına doldurulursa var olan köpükler sönecektir.
Afiyet olsun!
Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

