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Cupping Descriptors

براسـاستعاریـف،مفاهیـموابزارهـایموجوددرآن،
بـهارزیـایبوگفتگـوپریامـونقهـوهبرپدازیـد.

ایـنراهنمـاکنـارشماسـتتـافراینـدقهوهآزمـاییرا
بـهتجربـهایسـاده،اصـویل،قابلفهـمولذتبخـش
تبدیـلکنیـد.اگـرمفهـوماسـیدیته)ACIDITY(بـرای
را شـمامبهـماسـت،مـاتعریـفدقیـقوعلمـیآن
بـه نمـرهدادن اگـر آوردهایـم. ابـزار ایـن در بـرایشـما
مـا اسـت، بـرایشـمادردرسسـاز )BODY( تـنواری
آمـاده برایتـان را آن »شـدت« و »کیفیـت« نـوع
تـنواریقهـوۀموردنظرتـان بـه بهراحـی تـا کردهایـم

بدهیـد. نمـره

هرنمندانبرایتوصیفآثارهرنیازتوصیفهایی
مثـل:رسزنـده،متـوازن،متقـارن،دلنشـن،مینیمـال،
خسـتهکنندهوغـریهاسـتفادهمیکننـدتـابهـربتواننـد
اثرهرنیراارزیایبکنند.مادوستدارانومتخصصان
قهـوهنـزبـهزبـانمشـرکوقابلفهمـینیـازداریـمتـا
بتوانیـمپریامـونقهـوهبـایکدیگـربـهگفتگـوبرپدازیـمو

کهنـه، َـس، گ شـریین، شـور، تـرش، میتوانـد قهـوه
کننـده، کسـل پیچیـده، میـوهای، کاراملـی، شـکالیت،
تعریـف مـا همـۀ آیـا باشـد. شـگفتانگز و متعـادل

داریـم؟ ذهنمـان در واژههـا ایـن از یکسـاین

محصـول قهوهآزمـایی« »توصیفگرهـای ابـزار
جدیـدکارخانـۀقهـوۀژاواسـتکـههدفـشسـاخنت
کـه اسـت قهوههـایی توصیـف بـرای مشـرک زبـاین

میدهیـم. قـرار ارزیـایب مـورد یـا مینوشـیم

ایـنابـزارراهنمـاییاسـتکـهبـهشـماکمـکمیکند
راحتتـر یکدیگـر کنـار در قهوهآزمـایی جلسـات در
بتوانیـددرمـوردقهوههـاوویژیگهـایآنهـاگفتگـو
کنیـدوبـهزبـاینمشـرکبـرایتوصیـفقهـوۀمـورد

برسـید. نظرتـان

فـریقنمیکنـدبرشـتهکارباشـید،باریسـتاویـاحـی
یـکقهوهدوسـت.بـهکمـکایـنمحصـولمیتوانیـد
و کنیـد برگـزار قهوهآزمـایی جلسـات راحـت خیـال بـا

ازاظهارنظرهـایکامـاًلسـلیقهایفاصلـهبگرییـم.ابزار
دربـارۀ گفتگـو امـکان قهوهآزمـایی« »توصیفگرهـای

قهـوهراآسـانتروقابلفهمتـرمیکنـد.

ایـنمحصـولحاصـلماههـاتـالشوهمفکـری
کـه اسـت ژاو قهـوۀ کارخانـۀ توسـعۀ و تحقیـق تیـم
جهـاین پروتکلهـای و اسـتانداردها بـه اسـتناد بـا
از پـس مـا اسـت. شـده طراحـی تخصـی قهـوۀ
فکـر و ژاو قهـوۀ کارخانـۀ در بسـیار قهوهآزماییهـای
کـردنبـهبهبـودایـنفراینـدبـهایـنفکـرافتادیـمکـه
چطـورمیتوانیـمقهوهآزمـاییرابـهشـیوهایمتفـاوت
همـه بـرای قابلفهمتـر و اصویلتـر تـا دهیـم انجـام

باشـد.

بیشـر قهوهآزمـایی« »توصیفگرهـای ابـزار بـا
قهوهآزماییکنیدوبهراحیدرموردقهوهبادوستان

کنیـد. گفتگـو همکارانتـان و



PAGE / 3

* See “Xav Cupping Descriptions/Flavor”

BODY:

THIN / MEDIUM / HEAVY

WATERY / TEA-LIKE / MILKY / JUICY / SYRUPY / SILKY / OILY / 
CREAMY / ROUND / SMOOTH / VELVETY / GRITTY / CHALKY / 
POWDERY

ACIDITY:

LOW / MEDIUM / HIGH

BRIGHT / FRUITY / WINEY / MODERATE / LIVELY / FIRM / 
VIBRANT / ZESTY / SHARP / TANGY / NIPPY

FLAT / DULL / ACETIC / SOUR / BITING / VAPID / FLABBY

FINISH:

RESONATE / CLEAN / LONG LASTING

FAST FADE / ASTRINGENT / NEGLIGIBLE / LINGERING

OVERALL:

STRUCTURED / COMPLEX / FANTASY / UNIFORM  / 
EXCEPTIONAL / RICH / EXEMPLARY / ABOVE AVERAGE / 
STABLE

BORING / MUTE / SIMPLE / RUBBISH / UNSTABLE / AVERAGE

CLEAN CUP:

PURE / NO DEFECT

DEFECTED / DIRTY / MOLDY

BALANCE:

HARMONIZED / CONSISTENT / PROPORTIONED

HOLLOW / EXCESSIVE / INCONSISTENT

FRAGRANCE/AROMA:

FLORAL / FRUITY / WINEY / SUGAR BROWN / CARAMELLY /  
CHOCOLATY / NUTTY / VANILLA LIKE / SWEET AROMATICS / 
SPICY 

GRASSY / VEGETATIVE / WOODY / PAPERY / EARTHY /
MOLDY / GRAINY / BREAD-LIKE / ANIMALIC / MEDICINAL / 
CARBONY / SMOKY / SOUR AROMATICS / ACETIC ACID

FLAVOR*/AFTERTASTE:

FLORAL / FRUITY / CITRUSY / BERRY / POME FRUITS / 
STONE FRUITS / TROPICAL FRUITS / DRIED FRUITS /
OVERALL SWEET / CITRIC ACID / MALIC ACID / CANDY / 
CARAMELLY / CHOCOLATY / NUTTY / 
BROWN SUGAR / BROWN SPICE

BEANY / HAY-LIKE / STRAWY / PEASY / GREEN / DARK GREEN / 
GRASSY / ONIONY / UNDER-RIPE / RAW / OVER-RIPE / ALCOHOL /  
VINEGARY / FERMENTED / RANCID / SAVORY / ISOVALERIC ACID / 
BUTYRIC ACID / GRAINY / PEPPER / BROWN-ROAST / STALE / 
CARDBOARDY / PAPERY / WOODY / MOLDY / MUSTY / BAGGY / 
EARTHY / POTATOEY / ANIMALIC / FISHY / MEATY / BRACKISH / 
CHEMICAL / RIOY / TURPENY / MEDICAL / SOAPY / METALLIC / 
PETROLEUM / TARRY / RUBBER / ASHY / SMOKY / CARBONY

QUALITY SCALE: 
Theoretically, the scale ranges from a minimum value of 0 to a maximum value of 10 points. The lower end of the scale is below specialty grade.

6.25
6.50
6.75

7.25
7.50
7.75

8.25
8.50
8.75

9.25
9.50
9.75

6.00 - GOOD 7.00 - VERY GOOD 8.00 - EXCELLENT 9.00 - OUTSTANDING

AFTERTASTE

OVERALL

BALANCE

UNIFORMITY CLEAN CUP

NOTES:

SWEETNESS

FRAGRANCE / AROMA FLAVOR ACIDITY BODY

FINAL SCORE
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:FRAGRANCE/AROMA

"عطــــــر واژهی از قهــــــــــــوهآزمایــــــی، روش به ارزیابـــی در
)Fragrance("برایاشارهبهبویسابهیخشکقهوه
واز"رایحه)Aroma("برایاشارهبهبویسابهیمرطوب

قهوهبعدازاضافهکردنآباستفادهمیشود.

FLORAL: گلــی؛ مشــابه عطــر گل؛ یادآور گل هــایی مانند 
یاسمن، گل رز، قاصدک و گزنه

FRUITY: میوه ای؛یادآور عطر میوه  های رسیده

WINEY: رشاب گونــه؛ رایحــه ای تنــد و تــز، تــا حــدودی 
میوه ای و تخمریی؛ یادآور آب انگور قرمز تخمری شده

مجموعـه ای  شـده  برشـته  قنـد   :SUGAR BROWN
شـدن  برشـته  واکنـش  نتیجـه  در  کـه  معطـر  ترکیبـات  از 
قند هـا )کاراملـی شـدن( در طـی فرآینـد برشـته کاری ایجـاد 
شـکالیت و  کاراملـی  آجیلـی،  بارزه هـای  یـاد آور  می شـوند؛ 

CARAMELLY: کاراملی؛ یادآور آب نبات یا رشبت 

CHOCOLATY: شکالیت؛ یادآور شکالت بدون طعم دهنده 

NUTTY: آجیلی؛ یادآور آجیل برشته شده

کمــی  و  چــویب  رایحــه ای  وانیلــی؛   :VANILLA LIKE
شــیمیایی مرتبــط بــا دانــه وانیــل که ممکن اســت شــامل 

بارزه های برشتیگ، دانه ای، گلی و ادویه ای باشد.

بــارزه ای  رایحه هــای شــریین؛   :SWEET AROMATICS
معطر همراه با مواد شریین

SPICY: ادویــه ای؛ یــادآور انــواع ادویه هــا ماننــد چــوب 
دارچنی و دانه ی میخک

GRASSY: چمــی؛ یادآور عطر شــدید ســزی تازه؛ مانند 
یونجه ی تازه چیده شده یا رایحه چمن زین 

VEGETATIVE: ســزیجایت؛ رایحــه ای کمــی تنــد و تــز؛ 
یــادآور گیاهــان و ســزیجایت ماننــد جعفــری، اســفناج و 

نخودفرنیگ

WOODY: چویب؛ یادآور بوی چوب خشک، بشکه بلوط، 

الوار یا مقوا

PAPERY: کاغــذی؛ یادآور رایحــه ی لیوان ها و فیلرتهای 
کاغذی سفید

پوشــش  و  مرطــوب  خــاک  یــاد آور  زمیــی؛   :EARTHY
گیاهی در حال پوسیدیگ

MOLDY: کپک زده؛ رایحه ای تز و کمی سز مشابه کپک

GRAINY: غــالیت؛ بــارزه ای برشــته، نمنــاک، گردوغبــاری، 
معطر و شریین؛ یادآور غالت

پختــیگ،  رایحــه ی  یــادآور  ماننــد؛  نــان   :BREAD-LIKE
مشابه نان تازه پخت

ANIMALIC: حیواین؛ یادآور حیوانات دامی

MEDICINAL: دارویی؛ یــادآور فضاهــای بیمارســتاین و 
محصوالت مرتبط مانند ید، کلر و مواد فنویل

CARBONY: کربی؛ یادآور رایحه های فنلی و مواد سوخته

SMOKY: دودی؛ رایحــه ای تنــد و شــدید؛ یــادآور احــرتاق 
موادی مانند چوب، برگ و محصوالت غریطبیعی

SOUR AROMATICS: رایحه هــای ترش؛ بارزه ای معطر 
همراه با مواد ترش

ACETIC ACID: اســید اســتیک؛ بــارزه ای معطــر و کمی 
تند؛ یادآور رسکه

:FLAVOR

از ترکییب )Flavor( بهروشقهوهآزمایی،طعم ارزیایب در
درکماازمزههایاصلی)شاملشریین،ترش،شور،تلخ

واومامی(درکناررایحهمیباشد.

شامل میتواند و میگرید بر در را وسیعی بازهی طعم
مزههایاصلیدرکناررایحهباشد،امااغلببرایتوصیف
آنازبارزههایطعمیپیچیدهترویاسایرطعمهایآشنا

استفادهمیشود)طعمیاد(.

BASIC TASTES*
SWEET: شریین؛ از مزه های اصلی که مثال رایج آن قند 

ساکارز است

SOUR: تــرش؛ از مزه هــای اصلــی کــه در قهــوه نــایش از 
سیرتیک اسید محلول است.

BITTER: تلــخ؛ از مزه هــای اصلی  که در قهوه نایش از اثر 
کافئنی است.

SALT: شــور؛ از مزه هــای اصلــی که مثال رایج آن ســدیم 
کلرید )نمک خورایک( است.

PRIMARY TASTES*
PUNGENT: از مزه های اولیه، نایش از ترکیب اسیدهای 
موجــود در قهــوه با عوامل تلخــی که باعث کاهش تلخی 

کل نوشیدین می شود.

HARSH: از مزه های اولیه، نایش از ترکیب عوامل تلخی 
با اسیدها که باعث افزایش تریش کل نوشیدین می شود.

SHARP: از مزه هــای اولیــه، نــایش از ترکیــب اســیدهای 
موجود در قهوه با نمک ها  که باعث  افزایش شوری کل 

نوشیدین می شود.

ترکیــب قند هــای  از  نــایش  اولیــه،  از مزه هــای   :BLAND
موجود در قهوه با نمک ها که موجب کاهش شوری کل 

نوشیدین می شود.

MELLOW: از مزه هــای اولیــه، نــایش از ترکیب نمک های 
موجود در قهوه با قندها که موجب افزایش شرییی کل 

نوشیدین می شود.

ACIDY: از مزه هــای اولیــه، نــایش از ترکیــب اســید های 
موجود در قهوه با قندها که موجب افزایش شرییی کل 

نوشیدین می شود.

از ترکیــب قند هــای  نــایش  از مزه هــای اولیــه،   :WINEY
موجــود در قهــوه بــا اســیدها که موجب افزایش شــرییی 

کل نوشیدین می شود.

SOURY: از مزه هــای اولیــه، نــایش از ترکیــب نمک هــای 
موجــود در قهوه با اســید ها کــه موجب کاهش تریش کل 

نوشیدین می شود.

SECONDARY TASTES*
ASTRINGENT: از مزه هــای ثانویــه کــه بــا تمایل بارزه ی 

“SHARP” به سمت تریش ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :ROUGH
“SHARP” به سمت شوری ایجاد می شود.

 ”BLAND“ از مزه های ثانویه که با تمایل بارزه ی :SOFT
به سمت شرییی ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :NEUTRAL
“BLAND” به سمت شوری ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :DELICATE
“MELLOW” به سمت شوری ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :MILD
“MELLOW” به سمت شرییی ایجاد می شود.

 ”ACIDY“ از مزه های ثانویه که با تمایل بارزه ی :NIPPY
به سمت شرییی ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :PIQUANT
“ACIDY” به سمت تریش ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  از   :TANGY
“WINEY” به سمت شرییی ایجاد می شود.

 ”WINEY“ از مزه های ثانویه که با تمایل بارزه ی :TART
به سمت تریش ایجاد می شود.

 ”SOURY“ از مزه های ثانویه که با تمایل بارزه ی :HARD
به سمت تریش ایجاد می شود.

بــارزه ی  تمایــل  بــا  کــه  ثانویــه  مزه هــای  ACRID: از 
“SOURY” به سمت شوری ایجاد می شود.

FLORAL: گلی؛ بارزه ای شــریین و ســبک؛ یادآور ترکیبات 
معطر گل های تازه 

FRUITY: میوه ای؛ ترکییب شــریین، گلی و معطر از انواع 
میوه های رسیده

CITRUSY: مرکبــایت؛ بــارزه  ای معطــر، تــرش، گــس، کمی 

Cupping Descriptors
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شــریین، مشــابه اســید ســیرتیک و تا حدودی گلی. یادآور 
لیمو، لیموترش، گریپ فروت یا پرتقال

BERRY: توت جات؛ بارزه  ای معطر، شریین، ترش و گلی؛ 
یــادآور انــواع توت هــا مانند رزبری، تمشــک، زغــال اخته و 

توت فرنیگ.

POME FRUITS: ســیب گونه؛ یــاد آور میوه هــای عضــو 
خانواده ی سیب مانند سیب، گالیب، به و ازگیل

یــادآور  هســته دار؛  میوه هــای   :STONE FRUITS
میوه های هسته دار مانند  هلو، زرد آلو، آلو، گیالس

یــاد آور  اســتوایی؛  میوه هــای   :TROPICAL FRUITS
میوه هــای متعلق به مناطق گرمســریی و اســتوایی مانند 

انبه، کیوی، موز و پشن فروت

DRIED FRUITS: میوه هــای خشــک؛ بــارزه ی معطــر، 
آلــوی  یــادآور  تــریه؛  شــریین و کمــی برشــته ی میوه هــای 

خشک شده و کشمش

OVERALL SWEET: شــریین؛ یــادآور ترکیبــایت از مــزه و 
عطر شریین

CITRIC ACID: اســید ســیرتیک؛ بــارزه ای معطــر، تمــز، 
مالیــم و تــرش؛ همــراه با نشــانه هایی مالیــم از مرکبات که 

معموال با احساس گیس همراه است.

MALIC ACID: اســید مالیک؛ بارزه ای معطر، ترش، تند 
و تا حدودی میوه ای که معموال با احســاس گیس همراه 

است.

یــادآور  برشــته؛  و  شــریین  بــارزه ای  آب نبــایت؛   :CANDY
آب نبات

CARAMELLY: کاراملــی؛ یــادآور شــکر کاراملــی و ســایر 
کربوهیدرات هــا هنــگام حــرارت دیــدن؛ بــدون هیچ گونــه 

طعم سوختیگ.

CHOCOLATY: شــکالیت؛ ترکییب از کاکائو حرارت دیده با 
کره و شکر. یادآور طعم مشتقات کاکائو 

NUTTY: آجیلــی؛ بــارزه ای معطــر، کمــی شــریین، برشــته، 
چویب، روغی، کهنه، گس و تلخ. یادآور مغزیجات، دانه ها 

و غالت 

معطــر،  بــارزه ای  قهــوه ای؛  شــکر   :BROWN SUGAR
شریین و دارای سطوحی از ترییگ

BROWN SPICE: ادویه جــات برشــته؛ یــادآور ترکیبــات 
شــریین و برشــته؛ ایجــاد حــیس شــبیه ادویــه، دارچــنی، 

میخک و جوز

تــرش،  نم نــاک،  معطــر،  بــارزه ای  حبوبــایت؛   :BEANY
تلــخ، ســز، برشــته و آجیلــی؛ یــادآور حبوبات، نشاســته و 

محصوالت مرتبط

HAY-LIKE: یونجه مانند؛ بارزه ای معطر، خشــک، کمی 
شریین، گردوغباری و سز؛ یادآور سزی خشک

STRAWY: کاهــی؛ بــارزه ای یونجه ماننــد و چویب؛ یادآور 
ساقه ی غالت و کاه 

PEASY: نخــود فرنــیگ؛ یــادآور طعــم ناخوشــایند نخــود 
فرنیگ بسیار تازه

GREEN: ســز؛ ویــژیگ معطــر مواد تازه و گیاهی؛ شــامل 
برگ، درخت مو، میوه ی نارس، علف و نخود فرنیگ 

بــارزه ای معطــر کــه  DARK GREEN: ســزیجات پختــه؛ 
می تواند شــامل شــاخصه های تلخ، شــریین، گرد وغباری، 
نمنــاک یــا زمیــی باشــد؛ یــادآور ســزیجات پختــه ماننــد 

اسفناج، کلم و دانه های سز

یــادآور  کلروفیــل؛  ضعیــف  طعــم  چمــی؛   :GRASSY
یونجه ی تازه و چمن ســز؛ از بارزه های تشــکیل دهنده ی 

مشخصه ی علفی

ONIONY: پیازی؛ یادآور عطر و مزه ی پیاز

یــادآور  معطــر  بــارزه ای  نرســیده؛   :UNDER-RIPE
میوه های سز و نرسیده

RAW: خام؛ یادآور محصوالت برشته نشده

تخمــری؛  نزدیــک  رســیده،  حــد  از  بیــش   :OVER-RIPE
بارزه ای معطر، شریین، نمناک، زمیی و کمی ترش؛ یادآور 
میوه ها و سزیجایت که از زمان رسیدیگ کایف آن ها گذشته 

است.

تنــد و یب رنــگ؛  بــارزه ای شــیمیایی،  الکلــی؛   :ALCOHOL
یادآور غالت تقطری شده

VINEGARY: رسکــه ای؛ طعمــی ترش و نامطلوب نایش 
از تخمری نایش از تخمری؛ یادآور تریش رسکه یا استیک اسید

FERMENTED: تخمــریی؛ بــارزه ی طعمــی تند، شــریین، 
یــادآور  الکلــی؛  و  تخمــریی  اوقــات  گاهــی  تــرش،  کمــی 

میوه های تخمری شده، شکر یا خمری ترش شده

RANCID: ترشــیده؛ طعمــی بســیار ترش و ناخوشــایند؛ 
یادآور روغن کهنه

یــادآور چاشــی های غــذایی  چاشــی ماننــد؛   :SAVORY
مانند رب گوجه فرنیگ و سس سویا

بــارزه ای  ایزو والریــک؛  اســید   :ISOVALERIC ACID
معطر، تند و ترش؛ یادآور رایحه ی تعریق و پنری کهنه

و  معطــر  بــارزه ای  بوترییــک؛  اســید   :BUTYRIC ACID
تــرش؛ یــادآور محصــوالت لبــی تخمریشــده و پنــری کهنــه 

مانند پارمسان 

GRAINY: غالیت؛ یادآور طعم غالت برشته شده

و  نمنــاک  تــز،  ادویــه ای،  بــارزه ای  فلفلــی؛    :PEPPER
چویب؛ یادآور فلفل سیاه آسیاب شده

غــی؛  و  معطــر  بــارزه ای  برشــته؛   :BROWN-ROAST
بارزه هــای  یــادآور  برشــتیگ؛  از  ســطوحی  دارای  معمــوال 

پخته، آجیلی، شریین و برشته

STALE: بیــات؛ بــارزه ای مرســوم قهــوه ی کهنــه؛ شــامل 
بارزه های تلخ، ترشیده و مقوایی

CARDBOARDY: مقوایی؛ یادآور مقوا و جعبه ی مقوایی

PAPERY: کاغذی؛ یادآور طعم کاغذ و مقوای مرطوب 

WOODY: چــویب؛ بــارزه ای شــریین، برشــته و کهنه؛ یادآور 
پوسته ی درخت

MOLDY: کپک زده؛ یادآور کپک زدیگ و فضاهای مرطوب 
و زیرزمیی 

MUSTY: نمناک؛ یادآور رطوبت و محیط های نم کشیده

BAGGY: گــوین؛ بــارزه ای ناخوشــایند؛ یــادآور کیســه های 
پارچه ای و کنفی

خــاک  یــادآور  شــریین؛  شــاخصه ای  زمیــی؛   :EARTHY
مرطوب و پوشش گیاهی در حال پوسیدیگ

ناخوشــایند  طعــم  ســیب زمیی؛   :POTATOEY
سیب زمیی خام؛ یادآور بارزه های زمیی 

ANIMALIC: حیواین؛ یادآور رایحه چرم و محیط زیست 
حیوانات دامی 

FISHY: ماهی؛ یادآور بوی ماهی

MEATY: گوشــی؛ بــارزه ای معطــر؛ همــراه بــا بارزه هــای 
ضعیف گوشی؛یادآورگوشت پخته، سوپ و آب گوشت

BRACKISH: شورمزه؛ طعم شور و قلیایی؛ یادآور آب شور

یــا  فنولیــک  طعمــی  بــارزه ی  شــیمیایی؛   :CHEMICAL
هیدروکربی

RIOY: ریویی؛ بارزه ای مرســوم در قهوه های کشــت یافته 
در ریو-برزیــل؛ بــارزه ای ناخوشــایند، دارویی، کمــی یــددار و 

شیمیایی

بارزه هــای بهداشــی و  بــا  ســقزی؛ مرتبــط   :TURPENY
طــیب؛ یادآور ترکیبات شــیمیایی مانند رزین، روغن ســقز یا 

کافور

MEDICAL: طیب؛ یادآور محصوالت اسرتیل وضدعفوین 
کننده مانند چسب زخم، الکل و ید.

مــواد  ماننــد  نامطلــوب  یــک طعــم  صابــوین؛   :SOAPY
شوینده

METALLIC: فلــزی؛ معمــوال همــراه بــا بارزه هــای تلــخ و 
گس؛ یادآور قوطی آلومینیومی و فلزایت مانند قلع

PETROLEUM: نفــی؛ دارای بارزه هــای شــیمیایی یــادآور 
مواد نفی

TARRY: قری مانند؛ یادآور طعم و بوی سوختیگ مشابه قری

RUBBER: الســتییک؛ بــارزه ای معطــر، تــریه، کمــی تــز و 
سنگنی؛ یادآور الستیک

Cupping Descriptors
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ASHY: خاکسرتی؛ بارزه ای خشک، گرد و غباری، خایک و 
کثیف؛ یادآور گرد مواد سوخته 

SMOKY: دودی؛ یادآور طعم غذا های دودی

CARBONY: کربی؛ یادآور طعم زغال، کربن و سوختیگ

:FINISH

درقهوهآزمایی،پسمزه"Aftertaste"بهمعنایترکییباز
مزههایاصلیوویژیگهایمعطراستکهپسازخروج
ارتباط »طعم« با پسمزه میماند؛ بایق دهان از قهوه
نزدییکدارد؛ازایرنوبرایتوصیفآنازتمامیبارزههای
طعمیمیتواناستفادهکرد.ازآنجاییکهپسمزهمیتواند
تاپساز30ثانیهیابیشرتدردهانحسشود،ارزیابنباید
برایچشیدنفنجانبعدیعجلهایداشتهباشدتاروند
تکاملیپسمزهرابهطورکاملدرککند.یکپسمزهی
طوالینومطبوعبهتجربهنوشیدنقهوهارزشمیافزاید،
درحایلکهیکطعمطوالینونامطبوعممکناستتأثری
منفیقابلتوجهیبرتجربهیمرصفکنندهداشتهباشد.

نکتهمهم:توجهداشتهباشیدکهاینکلمات،بیانگرحالت
)Finish(فزیییکنوشیدینحنیدریافتپسمزهمیباشد
بارزههای تمامی از میتوان پسمزه توصیف برای و

طعمیاستفادهکرد.

لذت بخــش،  پس مــزه ا ی  دارای  مکــرر؛   :RESONATE
طوالین و تکرار شونده

CLEAN: تمز؛ دارای قابلیت تمایز میان ابعاد مختلف حیس

بــودن  ادامــه دار  و  پایــدار  مانــدگار؛   :LONG LASTING
بارزه ها در مدت طوالین

FAST FADE: زودگذر؛ ناپایداری و ادامه دار نبودن بارزه ها 

ASTRINGENT: گــس؛ احســایس قابــض و خشــک در 
دهان

NEGLIGIBLE: نامحسوس؛ بدون بارزه ی قابل توجه 

LINGERING: سمج؛ بارزه منفی پایدار

:ACIDITY

اسیدیته؛درارزیایببهروشقهوهآزماییاسیدیتهبهعنوان
")Sour( "تریش میشود. تعریف قهوه در اسید درک
کهمعمواًلبهعنوانطعماصلیاسیددرغذاهاتعریف
است؛ قهوه طعم در منفی اصطالح یک میشود،
مانند تعبریهایی با اغلب اسیدیته مثبت درک بنابراین
شاخصهی اسیدیته میشود. ذکر ")Bright(درخشان"
باتوجهبهاهمیتباالیآن،بخش محدودیاست،اما

اختصایصخودرادرقهوهآزماییدارد.

در اسیدیته شدت عیین توصیف ارزیاب وظیفه اولنی
قهوه،ازکمبهباالوثبتآندرمقیاسعمودیمربوطه
است.اینفقطیکفعالیتتوصیفیاستوکیفیتدر

آنیبتاثریاست.

درمرحلهبعد،کیفیتاسیدیتهقهوهارزیایبمیشود،که
بهصورتنمره10-6درفرمارزیایبذکرشدهاست.شدت
اسیدیتهممکناستباکیفیتآنارتباطینداشتهباشد.
بستهبهنوعقهوه،ممکناستیکقهوهبراساسباالیا

پاینیبودناسیدیتهارزشگذاریشود.

BRIGHT: شفاف

FRUITY: میوه ای

WINEY*: رشاب گونه

MODERATE: متعادل، میانه رو

LIVELY: رسزنده

FIRM:  پایدار، استوار

VIBRANT:  تکریری؛ پر جنب و جوش

ZESTY:  زسی؛ یادآور پوست رنده شده لیمو

SHARP: تز

TANGY*: نیش دار؛ میوه ای و ترش؛ احســاس تریش در 
امتداد طرفنی قدامی زبان

NIPPY*: گزنــده؛ شــریین و تــرش؛ احســاس گزنــدیگ در 
نــوک زبــان در اولــنی جرعــه یک قهوه با شــدت  اســیدیته 

باال و تبدیل به شرییی با کاهش دما

بــا شــدت بســیار پایــنی؛  یکنواخــت؛ اســیدیته ی   :FLAT
نایش از بیات شدن یا کهنیگ.

DULL: یب حال؛ بدون ویژیگ و اسیدیته ی متمایز

ACETIC: اســتیک؛ دارای اســیدیته ی ترش و تند؛ نایش 
از استیک اسید.

SOUR: ترش؛ از توصیف کننده های اصلی طعمی؛ بسیار 
تز، گزنده و نامطبوع )مانند رسکه یا اسید استیک( 

BITING: زننده؛ بسیار گزنده و سوزش آور 

VAPID: پــوچ ؛ فاقــد رسزنــدیگ؛ بــه طــور مشــخص فاقد 
اسیدیته.

FLABBY: سست؛ دارای ساختاری نامشخص و بالتکلیف

:BODY

"تنواری)Body("درقهوهآزماییبهعنوانحسالمسهی
ایجادشدهیااحساسدهاینتعریفمیشود.

اینویژیگکاماًلیکحسالمسهاستکهرصفاًبراساس
گرفنت نظر در بدون و قهوه نوشیدین بافت و ضخامت
طعمارزیایبمیشود.مانندسایردستهبندیهاهمشدت

وهمکیفیتتنواریطیارزیایببرریسمیشود.

اغلببرایتوصیفتنواریازتوصیفگرهایغذاییمانند
هنگام میشود؛ استفاده چای-مانند و روغین خامهای،
استفادهازاینتوصیفگرهابایدتوجهداشتکهدربرریس
و نیستند نظر مد  مواد این ویژیگهایطعمی تنواری،
فقطبهضخامتوبافتاینمواداشارهمیشود.ازیرنو،
غریخورایک توصیفگرهای از استفاده امکان، صورت در
مواد با مقایسه حیت و »ضخیم« یا »نازک« مانند

غریغذاییمانندمخملیوشینارجحیتدارد.

تنواریشاملدومفهوممتفاوتاست:ضخامتوبافت.
ضخامتبه"وزن"یا"ویسکوزیته"درکشدهازنوشیدین
اشارهدارد،درحایلکهبافتبهاحساسشینونرمیدرک
شدهازذراتومایعقهوهرویسطحزبانوابستهاست.
رادرنظرگرفت. بایدهردوجنبه ارزیایب بنابراینهنگام

THIN: ســبک؛ احســاس قهوه در دهان نایش از ســطح 
نسبتاً کم مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه

MEDIUM: متوســط؛ احســاس قهــوه در دهــان نایش از 
سطح متوسط  مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه

از  نــایش  ســنگنی؛ احســاس قهــوه در دهــان   :HEAVY
سطح نسبتاً زیاد مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه

WATERY: دارای بافی مشابه آب

TEA-LIKE: دارای بافت مشابه چای

MILKY: دارای بافت مشابه شری

JUICY: دارای بافی سبک مشابه آبمیوه 

SYRUPY: دارای بافی مشابه رشبت

SILKY: ابریشمی؛ کمی سنگنی تر از خامه ای

OILY: روغی؛ دارای بافی مشابه روغن زیتون

نیمــه  و  مایعــات  بافــی  ویــژیگ  خامــه ای؛   :CREAMY
جامدهای نرم؛ مشابه بافت نرم و روغی امولسیون

ROUND: هموار؛ بافی بسیار نرم و گرد، بدون زنندیگ در 
برگرینده تمام حفره دهان

SMOOTH: روان؛ بافــی جــاری و صــاف و مالیــم بر روی 
سطح زبان

VELVETY: مخملــی؛ دارای بافــی غلیــظ و ضخیــم در 
عنی حال نرم و مخملی

GRITTY: شــی؛ دارای بافی مشــابه ذرات درشت شن 
در دهان 

CHALKY: گچی؛ دارای بافی خشک مشابه گچ در دهان

POWDERY: پــودری؛ دارای بافــی مشــابه ذرات بســیار 
ریز و پودر شده

Cupping Descriptors
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:UNIFORMITY

بنی "انسجام عنوان به )uniformity( یکنواخیت
تخمیین و میشود تعریف ارزیایب" مورد فنجانهای
یکنواخیت مزیان دیگر عبارت به یا سزب دانه یکدسیت از
دانههایقهوهاست.ازآنجاییکهیکدانهباطعمقویو
بارزممکناستطعمکلیکفنجانراتغیریدهد،ارزیایب
برای راهخوب یکنواخیتپنجفنجانقهوهبهعنوانیک
میشود. گرفته نظر در قهوه یک فرآوری کیفیت ارزیایب
ابعادکیفیفنجانتاثرییدریکنواخیتندارند؛اینقسمت
ازشباهتبنیفنجانهااست. فقطیکمقایسهساده
بهبیاندیگر،میتوانبهیکنواخیتبهعنوانیکآزمون
بدون "متفاوت" فنجانهای آن در که کرد نگاه تفاوت

عالمترهامیشوند.

:SWEETNESS

محلول قندهای یا ترکیبات از نایش قهوه در شرییین
نظر در رایحه معطر ترکیبات اثر را آن ومیتوان نیست
»تاثری عنوان به )Sweetness( شرییین ازاینرو گرفت؛

شرییین«درقهوهتعریفمیشود.
بیشرت و افرا" "رشبت قهوهای"، "شکر مانند توضیفایت
قهوه در شریین معطر ترکیبات از خویب نشانه میوهها
در آن اثرات شاخص، این اهمیت به توجه با هستند.
تعادل، طعم، عطر/رایحه، مانند دیگر قسمتهای
یکنواخیت،فنجانیبعیبوارزیایبکلینزیمنعکسمیشود.


:BALANCE

بنی رابطه به »تعادل« قهوهآزمایی، روش به ارزیایب در
،)aftertaste( پسمزه ،)Flavor( طعم دستهی چهار
میشود: اطالق )body( تنواری و )Acidity( اسیدیته
درحالتایدهآل،اینچهاردستهدرسطوحیهماهنگ
بهطور یا بهشدت ویژیگها از ییک اگر دارند. حضور
)Balance( تعادل باشند، غالب یا غایب محسویس

قهوهازبنیمیرود.

HARMONIZED: هم آهنگ

CONSISTENT: با ثبات

PROPORTIONED: متناسب

HOLLOW: تهی؛ عاری از عطر و طعم

EXCESSIVE: بیش از اندازه

INCONSISTENT: یب ثبات

CLEAN CUP

»عدم بهعنوان قهوهآزمایی در که یبعیب« »فنجان
برای میشود، تعریف قهوه« طعم از غری طعمی وجود
بر مازاد مادهی هر )شامل قهوه آالیندههای شناسایی
یا کپک مانند بیولوژیک آالیندههای و قهوه دانههای
باکرتیدرفرآوریهاییبکیفیت(استفادهمیشود.چالش
زیرا نامرتبط«است؛ اینجاشناسایی»طعمهای آشکاردر
درقهوهیعربیکا،عضوی تخمری از نایش ترکیبات برخی
مرز تعینی بنابراین، قهوههستند. طعم از ناپذیر جدایی
و است بحثبرانگزیی موضوع ترکیبات این جداکنندهی
ارزیاببایدبااستفادهازقضاوتوعلمکایفوباتوجهبه
نظرعمومیصنعتمیاناینترکیباتتفاوتقائلشود.

برایتعینیامتیازاینبخش،ترکیباتطعمیباید:
1.جزوترکیباتاصلیطعمیقهوهباشند.

۲.ازدستهترکیباتقابلقبولمحسوبشوند.

هرترکییبکهنتواندازاینآزمونگذرکندمعیوبمحسوب
میشود.بنابرین،فنجانمعیوبهمدرقسمتدانههای
کلی نمرهی کاهش باعث اینقسمت در وهم معیوب

میشود؛

PURE: خالص

NO DEFECT: بدون دانه ی معیوب

DEFECTED: عیب دار

DIRTY: ناپاک

MOLDY: کپک زده

:OVERALL

از خود کلی برداشت میتواند ارزیاب کلی" "ارزیایب طی
کیفیتقهوهرابهدستآورد.اینقسمتترکییبازتمام

در احتمااًل آن امتیاز بنابراین و است قبلی دستههای
همانمحدودهامتیازاتقبلیازسایرقسمتهاخواهد
بود.بهطورسنیت،اینقسمت»شخیصترین«قسمت
ارزیایبدرنظرگرفتهمیشودکهطیآنارزیابمیتواندبا
آزادیکاملتمامینکاتمنفیومثبتقهوهراطیتعینی

امتیازقهوهاز6تا10درنظربگرید.

STRUCTURED: ساختاریافته

COMPLEX: پیچیده

FANTASY: فانزتی

UNIFORM: یکپارچه

EXCEPTIONAL: استثنایی

RICH: غی

EXEMPLARY: مثال زدین

ABOVE AVERAGE: باالتر از حد متوسط

STABLE: پایدار

BORING: کسل کننده

MUTE: خاموش

SIMPLE: غریپیچیده، ساده

RUBBISH: مهمل

UNSTABLE: ناپایدار

AVERAGE: متوسط

Cupping Descriptors
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