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 .در طعم و مزه آن تاثیر قابل توجهی دارد هقهو کردن آسیاب

 .ی تغییر خواهد دادمسلما، یک فنجان قهوه تازه دید شما را نسبت به این نوشیدن

افزارهای مختلف یکی از مهمترین نکاتی است  نحوه پودر کردن قهوه با استفاده از دم

 .که در فرآیند تهیه آن نقش مهمی دارد

های قهوه به طور مستقیم بر روی طعم  درشت بودن یا ریز کردن بیش از حد دانه

 .قهوه، تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت

ستید ادامه مقاله را از دست ندهید تا شما را با راهنمای اگر عاشق قهوه ه

 .افزارهای مختلف آشنا نماییمبا دم قهوه کردن آسیاب جامع

 آوری آن اهمیت بسزایی خواهد داشت؟ چرا آسیاب کردن قهوه در فرآیند دم 

های قهوه به صورت اصولی آسیاب شوند بر طعم  دانیم اگر دانههمانطور که می

 .گذارندنهایی قهوه تاثیر می

اگر شما با روش درست تهیه قهوه آشنا باشید، تمام مواد محلول موجود در آن نظیر:  

نظیر این نوشیدنی به  ها و قندها نقش خود را در طعم بیکافئین، اسیدها، کربوهیدرات

 .کنندی ایفا میخوب 

آوری،  در تهیه قهوه با کیفیت دو فاکتور مهم نظیر: نحوه آسیاب کردن و زمان دم

 .نقش مهمی خواهند داشت

طعم  توجه به این دو نکته مهم باعث خواهد شد تا شما یک فنجان قهوه گوارا و خوش

 .جان نماییدرا نوش

ن تاثیر خواهد گذاشت؟ در  بر طعم آ قهوه کردن آسیاب گوییم که نحوهحاال چرا می

های قهوه فراتر از استاندارد مواردی وجود دارد که به خاطر اطالعات ناکافی، دانه

 .شوندتعیین شده آسیاب می
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همین عامل باعث تلخی بیش از حد قهوه یا ترش شدن آن خواهد شد که حتی اضافه  

 .ها به نوشیدنی در طعم آن تاثیری نخواهد داشتکنندهکردن شیرین

های تازه قهوه را تهیه نموده و آنها را  آوری صحیح قهوه نیاز است که دانهبرای دم

نظیر قهوه را  توانید طعم بیطبق دستورالعمل خاص، آسیاب کنید. بدین صورت می

 .تجربه نمایید

 قهوه  آسیاب خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 افزارهای مختلف میزان آسیاب کردن قهوه با توجه به دم

 میزان آسیاب کردن قهوه با فرنچ پرس، چگونه باید باشد؟  •

افزارها جهت تهیه قهوه است. سهولت در تمیزی فرنچ  فرنچ پرس، یکی از بهترین دم

 .رودپرس و قیمت ارزان آن از مهمترین دالیل استفاده از این دستگاه به شمار می

 .شوندکل مواجه میبا این دستگاه با مش قهوه کردن آسیاب اکثر افراد به هنگام

بخشی را از تهیه قهوه با این دستگاه  توانند نتیجه رضایتبه همین دلیل است که نمی

 .کسب کنند

نظیر  کردن قهوه با این دستگاه باید به صورت درشت باشد تا بتوانید طعم بیآسیاب

 .قهوه را تجربه کنید

 دقیقه  4زمان مناسب جهت دم کردن قهوه:  .1

آوری نوشیدنی در نظر  واحد آب را در فرایند دم 10بت واحد قهوه به نس 1 .2

 .بگیرید 

 میزان آسیاب کردن قهوه با اروپرس، چگونه باید باشد؟  •

توان قهوه را از سازهای جدید پرسی بوده که به وسیله آن میاروپرس، یکی از قهوه

 .ها، تهیه نمودلحاظ درجه حرارت و فیلتر شدن دانه

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-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
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ی ترک جهت تهیه این  مختلف قهوه به جز پودر قهوه توانید از پودرهایشما می

 .نوشیدنی استفاده نمایید

طراحی این دستگاه به نحوی است که امکان نگهداری از پودرهای ریز و درشت  

توانید بدون در نظر گرفتن میزان آسیاب قهوه را فراهم کرده و به همین خاطر می

 .جهت تهیه این نوشیدنی اقدام نمایید

 دقیقه  30/2سب جهت دم کردن قهوه: زمان منا .1

آوری نوشیدنی در نظر  واحد آب را در فرایند دم 12واحد قهوه به نسبت  1 .2

 .بگیرید 

 دستگاه پور اور، چگونه باید باشد؟  میزان آسیاب کردن قهوه با  •

را   قهوه کردن آسیاب توانهایی است که میدستگاه پور اور، یکی از بهترین روش

 .از طریق آن انجام داد

های قهوه به وسیله این دستگاه دشوار است، اما اگرچه انتخاب میزان آسیاب دانه

 .رسندطعم مناسب به نظر میهای متوسط و کمی ریز برای تهیه یک قهوه خوشدانه

های ریز و درشت در طعم و مزه اصلی قهوه ری قهوه و حتی دانهآومدت زمان دم

 .تاثیر خواهند داشت

 میزان آسیاب کردن قهوه با دستگاه کمکس، چگونه باید باشد؟  •

سازی بوده که جهت تهیه قهوه از آن استفاده های قهوهکمکس، یکی از دستگاه

 .خاصی داردبه وسیله این دستگاه دستورالعمل  قهوه کردن  آسیاب. شودمی

از آنجا که دستگاه کمکس دارای فیلتر کاغذی ضخیم بوده، پودر قهوه متوسط و کمی  

 .روددرشت بهترین گزینه انتخابی جهت تهیه این نوشیدنی به شمار می
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دقیقه دم کشیده و سپس   4الی  30/3البته اجازه دهید که در این روش، قهوه به مدت  

 .جان نماییدآن را نوش

آوری نوشیدنی در نظر  واحد آب را در فرایند دم 12ه به نسبت واحد قهو  1 .1

 .بگیرید 

ای، چگونه باید ساز برقی چکهکردن قهوه با دستگاه قهوهمیزان آسیاب •

 باشد؟ 

آوری قهوه محسوب  ها جهت دمای، یکی از بهترین روشساز برقی چکهقهوه

 .شودمی

 .قهوه با این روش، سریع آماده شده و استفاده از دستگاه بسیار آسان است

بهترین گزینه جهت انتخاب پودر قهوه، اندازه متوسط بوده که از طریق این دستگاه  

 .را انجام داد قهوه آوریدم فرایند توان به خوبیمی

یدن به قهوه بسیار  تواند در روند طعم بخشالبته ناگفته نماند که شکل فیلتر دستگاه می

 .تاثیرگذار باشد

 دقیقه  5زمان مناسب جهت دم کردن قهوه:  .1

آوری نوشیدنی برای هر فنجان در نظر  گرم قهوه را در فرایند دم 10یا  9 .2

 .بگیرید 

 ، چگونه باید باشد؟ Gold Brew کردن قهوه با دستگاهمیزان آسیاب •

به  قهوه آوریدم فرآیند سازهایی بوده که، یکی دیگر از قهوه Gold Brewدستگاه

 .تری انجام خواهد شدوسیله آن به مدت طوالنی

 .شوداستفاده از پودر قهوه خیلی درشت به وسیله این دستگاه توصیه می
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نظیری از قهوه  بیتوانید طعم و مزه شما با استفاده از پودرهای قهوه دانه درشت می

 .را به هنگام نوشیدن آن تجربه کنید

ساعت جهت تهیه قهوه   28الی  24زمان مناسب جهت دم کردن قهوه:  .1

 سازی جهت نوشیدن ساعت آماده  10کنسانتره، 

آوری نوشیدنی در نظر  مواحد آب را در فرایند د 10واحد قهوه به نسبت  1 .2

 .بگیرید 

 میزان آسیاب کردن قهوه با دستگاه موکاپات، چگونه باید باشد؟  •

ساز موکاپات آشنایی کاملی داریم. جهت استفاده از این همگی ما با دستگاه قهوه

آوری قهوه  های ریز یا متوسط رو به ریز برای دمدستگاه بهتر است که از دانه

 .استفاده نمایید

ها هم باید متوسط باشد تا دن قهوه در این روش کوتاه بوده و میزان آسیاب دانهدم کشی 

 .طعم دلنشین قهوه را تجربه نمایید

 ساز، چگونه باید باشد؟ کردن قهوه با دستگاه اسپرسومیزان آسیاب •

افزارهای تهیه قهوه بوده که اکثر افراد از آن استفاده  ترین دماسپرسوساز از معروف

 .کنندمی

به وسیله این دستگاه باید ریز باشد تا بتوان طعم اصلی  قهوه کردن آسیاب میزان

 .قهوه را تجربه نمود

ده و  ثانیه( بو  40الی  30آوری به وسیله دستگاه اسپرسوساز، بسیار کوتاه )فرایند دم

 .های ریز جهت تهیه قهوه استفاده نمودبه همین دلیل توصیه شده که باید از دانه

آوری نوشیدنی در نظر واحد آب را در فرایند دم 2واحد قهوه به نسبت  1 .1

 .بگیرید 


