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 یم قرار استفاده مورد کنون تا دیرباز از که باشد می سازی قهوه دستگاه واقع در موکاپات

 است چندی اما بوده افراد توجه معرض در کمتر اخیر های سال در مورد این. است گرفته

 .است شده رایج مجدد آن از استفاده که

بسیاری از افراد تصور می نمایند که موکاپات همان اسپرسو ساز می باشد اما در عمل بدین 

 .یستشکل ن

در واقع این دستگاه به کمک فشار آب داغ، موجب می شود تا قهوه شما دم بیاید. در این 

مقاله قصد داریم تا هر آنچه که باید در خصوص دم نمودن قهوه با این دستگاه را بدانید، 

 .بیان داریم

 موکاپات چیست

 ی شود. این موکاپات در واقع ابزاری است که از آن برای دم نمودن قهوه استفاده م

 .ابزار در قدیم بسیار مورد استفاده قرار می گرفت

  از لحاظ ظاهری موکاپات بسیار شبیه به قوری است. گفته می شود که قدمت استفاده

 .قرن می باشد 1از آن بیش از 

  باید توجه داشته باشید، قهوه ای که در موکاپات تهیه می گردد با نام موکا شناخته می

 .شود

  قوری بسیار بزرگ می باشد که بسیاری آن را پارچ می دانند. از لحاظ موکاپات یک

 .جنسی نیز اغلب از فلز ساخته می شود که دما را به خوبی منتقل نماید

  قهوه ای که در این وسیله تولید می شود بسیار غلیظ است. لذا افرادی که به قهوه

 .های غلیظ عالقه دارند اغلب از این مورد بهره می برند

 اید در نظر داشت که دم نمودن قهوه با موکاپات دشوار نیست اما به مهارت خاصی ب

 .نیاز است
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  برای اینکه طعم قهوه شما در این قهوه ساز ها خوب باشد، بهتر است تا از قهوه

 .هایی استفاده نمایید که دانه های آنها تیره رنگ تر می باشند

 ر باقی بماند، طعم و مزه آن به کل تغییر توجه کنید که اگر قهوه در این قوری ها بسیا

 .می یابد. لذا به محض دم نمودن قهوه باید آن را از روی حرارت بردارید

 آشنایی با اجزای موکاپات

 :یک دستگاه موکاپات خوب و کاربردی از بخش های زیر تشکیل شده است

 دمحفظه زیرین که در داخل آن می توان آب قرار داد تا به نقطه جوش برس. 

  صافی های مخصوص که دانه های قهوه بر روی آنها قرار می گیرد. آب داغ از

 .روی این بخش می گذرد و باعث دم آمدن قهوه می شود

 موکاپات همچنین دارای یک مخزن باالیی نیز است که قهوه داخل آن ایجاد می شود. 

اغلب موکاپات ها دارای درب جداگانه ای هستند که بر روی مخزن باالیی قرار می گیرد و 

 .مانع از ریختن قهوه تهیه شده می شود

 موکاپات جوش قهوه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 طرز استفاده از موکاپات

 :را با این ابزار تهیه نمایید الزم است تا موارد زیر را آماده کنید قهوه اگر قرار است تا

 مخصوص قهوه دانه های .1

 شکالت تلخ با هر طعم مد نظر .2

 آب سرد .3

 قوری .4

 شکر .5

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%aa/
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  در گام اول الزم است تا قهوه مناسب تهیه کرده و آنها را آسیاب نمایید. برای آسیاب

کردن نیز بسیار مهم است تا درجه را متوسط انتخاب نمایید که دانه ها بسیار آسیاب 

 .یاب گردندنشوند. در واقع این موارد به نسبت قهوه اسپرسو باید کمتر آس

  .پس از آن نیاز است تا مخزن زیرین دستگاه را از بخش پایین سوپاپ با آب پر کنید

توجه داشته باشید که اگر در زمان تهیه قهوه آب از بخش صافی نشت نماید، قهوه 

شما کیفیت خوبی نخواهد داشت. این مورد طعم قهوه را نیز به صورت کامل تغییر 

 .می دهد

  مخصوص را از قهوه پر نمایید البته الزم است تا کمی قهوه ها را در گام بعد صافی

روی هم فشار دهید تا فضای خالی بین آنها از بین برود. الزم است تا صافی به 

 .درستی در مکان خود جفت شود

  در این صورت زمانی که آب از آن عبور می نماید، قهوه خوب و غلیظی خواهید

اگر مایل هستید تا قهوه شما طعم قوی داشته باشد، داشت. در نظر داشته باشید که 

 .بهتر است تا میزان قهوه بیشتری در داخل صافی بریزید

  در این مرحله می توانید بخش باالیی موکاپات را نیز جفت نمایید و آن را روی

 .حرارت بگذارید

 د، اشبهتر است از حرارت کم برای ایجاد قهوه خوب استفاده کنید. اگر حرارت زیاد ب

 .طعم قهوه شما به صورت کامل تغییر پیدا می کند

  دقیقه موکاپات را بر روی حرارت قرار دادید، مشاهده خواهید  5عموما پس از اینکه

زمانی که آب  نمود که قهوه خوش طعمی در بخش باالیی دستگاه جمع می شود. 

 .موجود در دستگاه به اتمام رسید، می توانید آن را خاموش کنید

  ،1برای تهیه یک قهوه خوب باید از شکر کافی نیز استفاده کنید. بهترین میزان شکر 

 قاشق چای خوری به ازای یک فنجان قهوه خوری است. البته این مورد سلیقه ای 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 هاایتالیایی خود مثل موکاپات با اسپرسو قهوه تهیه طرز

 

بوده و با تجربه و مهارت به دست می آید. از لحاظ غلظت، باید در نظر داشته باشید 

بادام زمینی هم زده باشد. در این صورت طعم که قهوه شما می بایست همانند کره 

 .خوبی ایجاد می کند

 نکات مهم

  برای استفاده از موکاپات، قهوه های تیره گزینه مناسب تری هستند زیرا راحت تر دم

 .می کشند. قهوه موکا به نسبت قهوه های موجود در بازار تلخ تر می باشند

 شید و اجازه دهید تا تمام مراحل به برای استفاده از موکاپات باید بسیار صبور با

صورت منظم پشت سر هم انجام شوند. باال بردن حرارت یا زود برداشتن موکا از 

 .روی حرارت باعث می شود تا نتوانید از طعم اصلی قهوه خود لذت ببرید

  اگر مایلید تا زمان کمتری برای تهیه قهوه موکا صرف نمایید، الزم است تا به جای

 .آب داغ برای پر نمودن مخزن دستگاه بهره ببریدآب سرد از 

  در نظر داشته باشید که قهوه موکا یک قهوه همه پسند نمی باشد و افراد زیادی به

دلیل طعم تلخ آن، به سراغ موکاپات نمی روند. اما این مورد برای افرادی که عاشق 

 .طعم های تلخ هستند، عالی است

 شما می توانید به راحتی آن را به هر مکانی  دستگاه موکاپات قابل حمل است لذا

 .انتقال دهید. حتی در هوای آزاد نیز می توانید از آن بهره ببرید

 جمع بندی

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، تهیه قهوه در موکاپات بسیار آسان است اما نیاز به 

د، شما می توانید از طعم خوب مهارت و تجربه دارد. با استفاده از نکاتی که در باال بیان ش

 .قهوه در موکاپات لذت ببرید

 


