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 خانه در دله یا عربی جوش قهوه با عربی قهوه تهیه طرز

 

 قهوه عربی

های مورد عالقه اعراب جنوب ایران و کشورهای یکی از نوشیدنی عربی قهوه •

 .رودفارس به شمار می عربی حاشیه خلیج

امروزه نوشیدن قهوه عربی به دلیل طعم دلنشینی که داشته در میان اکثر مردم   •

 .رایج است

توانید آن را با رعایت چند اگر عالقه به نوشیدن این مدل قهوه دارید می •

 .ساده در منزل خود درست نماییددستورالعمل 

 .ی اصیل عربی نخواهد رسیدهر چند که مزه و طعم این قهوه به پای قهوه •

آشنا  عربی قهوه تهیه  جهت گریکوزه هایفن و فوت در ابتدا نیاز است که با •

 .باشید. پس ادامه مقاله را از دست ندهید

 قهوه عربی و شناخت پیشینه آن 

پیداست، پیشینه این قهوه به کشورهای عربی   عربی قهوه همانطور که از نام •

 .گردد برمی

 .شود در بسیاری از کشورها نظیر: ایران و ترکیه، این مدل قهوه تهیه و سرو می •

این قهوه بیشتر از اینکه یک نوع نوشیدنی باشد، یک سبک زندگی به شیوه عربی   •

 .ادی دارد های باکالس و فانتزی دیگر کشورها تفاوت زی بوده که با قهوه

طرز تهیه این قهوه در بسیاری از کشورهای عربی متفاوت بوده و حتی در مصر   •

 .شناسندآن را با نام کاناکا می
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 نکات مهم هنگام تهیه قهوه عربی

 .های قهوه متعلق به مناطق مختلف جهت تهیه استفاده نمایید توانید از دانهشما می •

درجه برشت کردن این قهوه، منطقه به منطقه متفاوت است. به عنوان مثال، شما  •

 .برشت درست کنیدبرشت و میانبرشت، تیرهتوانید قهوه عربی را روشنمی

نیازی نیست که آن را حتما شیرین کنید. این قهوه را  عربی قهوه جهت تهیه •

 .رو نمود ای سکنندهتوان کمی شیرین یا حتی بدون هیچ شیرینمی

های دیگر به این قهوه،  در مورد ادویه هم باید گفت که اضافه کردن هل یا ادویه •

دار یا همراه با توان بدون ادویه طعماختیاری است. به عبارتی، قهوه عربی را می

 .آن تهیه و سرو نمود 

های  در کشورهای عربی به روش عربی یقهوه با تمام این توضیحات، متوجه شدید که

 .شودمختلف تهیه می

به عنوان مثال، این قهوه در کشورهایی نظیر: عربستان، یمن، عراق و امارات به صورت  

 .شودبرشت، سرو میبرشت و در سوریه، اردن، فلسطین و لبنان به صورت تیرهروشن

 تفاوت قهوه عربی با قهوه ترکی

 یقهوه این موضوع بپردازیم باید بگوییم کهاگر به طور کلی بخواهیم که به  •

 .ی ترکی نداردتفاوت چندانی با قهوه عربی

های ریز  ی آن از قهوهرنگ بوده و در تهیههر دو مدل این قهوه به صورت سیاه •

 .شودشده استفاده میآسیاب

ها تنها تفاوت قابل توجه در تهیه این دو مدل قهوه، اضافه کردن هل یا سایر ادویه •

 .عربی است به قهوه

 .ها استفاده کنید کنندهتوانید از شیریندر هر دو مدل قهوه می •
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های قهوه استفاده هیچ اهمیتی هم ندارد جهت تهیه این دو نوشیدنی از چه مدل دانه •

 .نمایید

 ترک جوش  قهوه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جهت تهیه قهوه عربی به چه وسایلی نیاز خواهید داشت؟ 

امه به  هایی که در اد، چندان دشوار نیست. با رعایت توصیهعربی یقهوه دستورالعمل تهیه

طعم را برای خود و اطرافیانتان تهیه نمایید.  توانید این نوشیدنی خوششما خواهیم کرد می

 :جهت تهیه این نوشیدنی عربی به وسایل زیر نیاز خواهید داشت

 اجاق گاز  •

های قهوه )در دستورالعمل تهیه این نوشیدنی آمده است آسیاب جهت ریز کردن دانه •

 قبل از تهیه آسیاب شوند.(  های قهوه بهتر استکه دانه

جوش عربی بوده که جهت تهیه قهوه از قهوه جوش عربی یا دله ) دله نوعی قهوه •

های مدرن تفاوت دارد. بدنه آن به شکل  جوششود. ظاهر دله با قهوهآن استفاده می

 پیاز بوده و کمر باریکی دارد.(

 عربی  یقهوه فنجان پذیرایی مخصوص جهت سرو  •

 عربی  مواد اولیه الزم جهت تهیه قهوه

 اشق غذاخوری پودر قهوه آسیاب شدهق 2 •

 فنجان آب  2 •

 عدد هل  2 •

 یک دوم قاشق چایخوری زنجبیل  •

 شده یک چهارم قاشق چایخوری زعفران ریز •

 .برای دو نفر، عنوان شده است عربی یقهوه الزم به ذکر است که مواد اولیه جهت تهیه

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-%d8%aa%d8%b1%da%a9/
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 .قه خود کم یا زیاد کنیدتوانید جهت تهیه این قهوه، مواد اولیه را با توجه به عالشما می

 قهوه عربی و نحوه تهیه آن با قهوه جوش عربی

 مرحله اول تهیه قهوه عربی •

 .جوش نیاز خواهید داشتبه آب عربی یقهوه جهت تهیه

 .به هیچ عنوان از آب سرد جهت تهیه این نوشیدنی استفاده نکنید

 .بریزید عربی جوش قهوه فنجان آب را داخل دله یا2 

سپس اجازه دهید که آب به درجه جوش برسد و پس از یک یا دو قل جوش کردن، زیر دله 

 .را خاموش کنید

 مرحله دوم تهیه قهوه عربی •

 .در این مرحله مقدار مشخص شده هل و زنجبیل را ریز کرده تا به شکل پودر درآید

 .گردداولیه به سلیقه شما برمی البته استفاده از این دو ماده 

ثانیه صبر کرده و سپس دو قاشق غذاخوری    30برداشتن دله از روی اجاق به مدت   بعد از

 .پودر قهوه را به آن اضافه نمایید

های قهوه نباید از حد مشخص شده، ریزتر  البته به هنگام آسیاب کردن توجه نمایید که دانه

 .شوند

گاز قرار داده و اجازه    جوش را مجددا بر روی شعلهبعد از انجام این کار باید دله یا قهوه

 .دقیقه بجوشد 20الی  10دهید قهوه درون آن به مدت 

 .هر زمان که فوم تشکیل شده بر روی قهوه را مشاهده کردید، باید شعله را خاموش کنید
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 مرحله سوم تهیه قهوه عربی •

بعد از برداشتن دله از روی شعله گاز اجازه دهید که فوم تشکیل شده بر روی قهوه،  

 .کند فروکش

سپس هل، زعفران و زنجبیل پودر شده را به قهوه اضافه کرده و آن را مجددا بر روی  

 .شعله قرار دهید

 .پس از رسیدن به مرحله کف کردن، وقت خاموش کردن شعله زیر قهوه جوش است

 مرحله چهارم تهیه قهوه عربی •

ک صافی رد کرده تا از ، مایع را از ینشین شدن قهوهدر مرحله آخر نیاز است که بعد از ته

 .ها به داخل فنجان جلوگیری شودورود تفاله

توانید این نوشیدنی  پذیر است. شما میبه همین راحتی امکان عربی یقهوه طرز تهیه

 .جان کنیدطعم را با خرما، شکالت یا باقلوا نوشخوش

 گیری نهایی نتیجه

های محبوب در کشورهای عربی بوده که طرز  ، یکی از نوشیدنیعربی یقهوه •

 .تهیه آن بسیار آسان است

 .البته مصرف این نوشیدنی در میان هموطنان عرب کشورمان بسیار رواج دارد •

از دست  سرو این نوشیدنی، قاعده و قانون خاصی دارد. اگر شما جهت گرفتن قهوه •

 .احترامی شما به میزبان استه بیدهندچپ استفاده کنید، این عالمت نشان

سری قوانین دیگر هم جهت نوشیدن قهوه عربی وجود داشته که در میان  یک •

 .زبانان رواج داردعرب

ترین روش تهیه قهوه عربی در خانه آشنا در این مقاله سعی شده تا شما را با ساده  •

 .نماییم


