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Cupping Descriptors

قهـوه میتوانـد تـرش ،شـور ،شیرین ،گَـس ،کهنـه،
شـکالیت ،کاراملـی ،میـوهای ،پیچیـده ،کسـل کننـده،
متعـادل و شـگفتانگزی  باشـد .آیـا همـۀ مـا تعریـف
یکسـاین از ایـن واژههـا در ذهنمـان داریـم؟
ابـزار «توصیفگرهـای قهوهآزمـایی» محصـول
جدیـد کارخانـۀ قهـوۀ ژاو اسـت کـه هدفـش سـاخنت
زبـاین مشترک بـرای توصیـف قهوههـایی اسـت کـه
مینوشـیم یـا مـورد ارزیـایب قـرار میدهیـم.
ایـن ابـزار راهنمـایی اسـت کـه بـه شـما کمـک میکند
در جلسـات قهوهآزمـایی در کنـار یکدیگـر راحتتـر
بتوانیـد در مـورد قهوههـا و ویژیگهـای آنهـا گفتگـو
کنیـد و بـه زبـاین مشترک بـرای توصیـف قهـوۀ مـورد
نظرتـان برسـید.
فـریق نمیکنـد برشـتهکار باشـید ،باریسـتا و یـا حتی
یـک قهوهدوسـت .بـه کمـک ایـن محصـول میتوانیـد
بـا خیـال راحـت جلسـات قهوهآزمـایی برگـزار کنیـد و

براسـاس تعاریـف ،مفاهیـم و ابزارهـای موجود در آن،
بـه ارزیـایب و گفتگـو پریامـون قهـوه برپدازیـد.
ایـن راهنمـا کنـار شماسـت تـا فراینـد قهوهآزمـایی را
بـه تجربـهای سـاده ،اصـویل ،قابلفهـم و لذتبخـش
تبدیـل کنیـد .اگـر مفهـوم اسـیدیته ( )ACIDITYبـرای
شـما مبهـم اسـت ،مـا تعریـف دقیـق و علمـی آن را
بـرای شـما در ایـن ابـزار آوردهایـم .اگـر نمـرهدادن بـه
تـنواری ( )BODYبـرای شـما دردرسسـاز اسـت ،مـا
نـوع «کیفیـت» و «شـدت» آن را برایتـان آمـاده
کردهایـم تـا بهراحتی بـه تـنواری قهـوۀ موردنظرتـان
نمـره بدهیـد.
هرنمندان برای توصیف آثار هرنی از توصیفهایی
مثـل :رسزنـده ،متـوازن ،متقـارن ،دلنشین ،مینیمـال،
خسـتهکننده و غیره اسـتفاده میکننـد تـا بهتر بتواننـد
اثر هرنی را ارزیایب کنند .ما دوستداران و متخصصان
قهـوه نیز بـه زبـان مشترک و قابلفهمـی نیـاز داریـم تـا
بتوانیـم پریامـون قهـوه بـا یکدیگـر بـه گفتگـو برپدازیـم و

ً
کاملا سـلیقهای فاصلـه بگرییـم .ابزار
از اظهارنظرهـای
«توصیفگرهـای قهوهآزمـایی» امـکان گفتگـو دربـارۀ
قهـوه را آسـانتر و قابلفهمتـر میکنـد.
ایـن محصـول حاصـل ماههـا تلاش و همفکـری
تیـم تحقیـق و توسـعۀ کارخانـۀ قهـوۀ ژاو اسـت کـه
بـا اسـتناد بـه اسـتانداردها و پروتکلهـای جهـاین
قهـوۀ تخصصی طراحـی شـده اسـت .مـا پـس از
قهوهآزماییهـای بسـیار در کارخانـۀ قهـوۀ ژاو و فکـر
کـردن بـه بهبـود ایـن فراینـد بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه
چطـور میتوانیـم قهوهآزمـایی را بـه شـیوهای متفـاوت
انجـام دهیـم تـا اصویلتـر و قابلفهمتـر بـرای همـه
باشـد.
بـا ابـزار «توصیفگرهـای قهوهآزمـایی» بیشتر
قهوهآزمایی کنید و بهراحیت در مورد قهوه با دوستان
و همکارانتـان گفتگـو کنیـد.
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FRAGRANCE / AROMA

FLAVOR

ACIDITY

BODY

AFTERTASTE

UNIFORMITY

CLEAN CUP

BALANCE

OVERALL

SWEETNESS

FINAL SCORE

NOTES:

FRAGRANCE/AROMA:

FINISH:

BALANCE:

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

RESONATE / CLEAN / LONG LASTING

HARMONIZED / CONSISTENT / PROPORTIONED

FAST FADE / ASTRINGENT / NEGLIGIBLE / LINGERING

HOLLOW / EXCESSIVE / INCONSISTENT

ACIDITY:

CLEAN CUP:

LOW / MEDIUM / HIGH

PURE / NO DEFECT

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

*

See “Xav Cupping Descriptions/Flavor”

DEFECTED / DIRTY / MOLDY

BRIGHT / FRUITY / WINEY / MODERATE / LIVELY / FIRM /
VIBRANT / ZESTY / SHARP / TANGY / NIPPY
FLAT / DULL / ACETIC / SOUR / BITING / VAPID / FLABBY

OVERALL:

BODY:

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

THIN / MEDIUM / HEAVY

BORING / MUTE / SIMPLE / RUBBISH / UNSTABLE / AVERAGE

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

6.00 - GOOD

7.00 - VERY GOOD

8.00 - EXCELLENT

9.00 - OUTSTANDING

6.25
6.50
6.75

7.25
7.50
7.75

8.25
8.50
8.75

9.25
9.50
9.75

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.
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:FRAGRANCE/AROMA
در ارزیابـــی به روش قهــــــــــــوهآزمایــــــی ،از واژهی "عطــــــر
(  ")Fragranceبرای اشاره به بوی سابهی خشک قهوه
و از "رایحه ( ")Aromaبرای اشاره به بوی سابهی مرطوب
قهوه بعد از اضافه کردن آب استفاده میشود.

 :FLORALگلــی؛ مشــابه عطــر گل؛ یادآور گلهــایی مانند
یاسمن ،گل رز ،قاصدک و گزنه
 :FRUITYمیوهای؛یادآور عطر میوههای رسیده
 :WINEYرشابگونــه؛ رایحــهای تنــد و تــز ،تــا حــدودی
میوهای و تخمریی؛ یادآور آب انگور قرمز تخمری شده
 :SUGAR BROWNقنـد برشـته شـده مجموعـهای
از ترکیبـات معطـر کـه در نتیجـه واکنـش برشـته شـدن
قندهـا (کاراملـی شـدن) در طـی فرآینـد برشـتهکاری ایجـاد
میشـوند؛ یـادآور بارزههـای آجیلـی ،کاراملـی و شـکالیت
 :CARAMELLYکاراملی؛ یادآور آبنبات یا رشبت
 :CHOCOLATYشکالیت؛ یادآور شکالت بدون طعمدهنده
 :NUTTYآجیلی؛ یادآور آجیل برشته شده
 :VANILLA LIKEوانیلــی؛ رایحــهای چــویب و کمــی
شــیمیایی مرتبــط بــا دانــه وانیــل که ممکن اســت شــامل
بارزههای برشتیگ ،دانهای ،گلی و ادویهای باشد.
 :SWEET AROMATICSرایحههــای شــرین؛ بــارزهای
معطر همراه با مواد شریین
 :SPICYادویــهای؛ یــادآور انــواع ادویههــا ماننــد چــوب
دارچنی و دانهی میخک

 :GRASSYچمــی؛ یادآور عطر شــدید ســزی تازه؛ مانند
یونجهی تازه چیده شده یا رایحه چمنزین
 :VEGETATIVEســزیجایت؛ رایحــه ای کمــی تنــد و تــز؛
یــادآور گیاهــان و ســزیجایت ماننــد جعفــری ،اســفناج و
نخودفرنیگ
 :WOODYچویب؛ یادآور بوی چوب خشک ،بشکه بلوط،

الوار یا مقوا

ساکارز است

 :PAPERYکاغــذی؛ یادآور رایحــهی لیوانها و فیلرتهای
کاغذی سفید

 :SOURتــرش؛ از مزههــای اصلــی کــه در قهــوه نــایش از
سیرتیک اسید محلول است.

 :EARTHYزمیــی؛ یــادآور خــاک مرطــوب و پوشــش
گیاهی در حال پوسیدیگ

 :BITTERتلــخ؛ از مزههــای اصلی که در قهوه نایش از اثر
کافئنی است.

 :MOLDYکپکزده؛ رایحهای تزی و کمی سزب مشابه کپک

 :SALTشــور؛ از مزههــای اصلــی که مثال رایج آن ســدیم
کلرید (نمک خورایک) است.

 :BREAD-LIKEنــان ماننــد؛ یــادآور رایحــهی پختــی،
مشابه نان تازهپخت

*PRIMARY TASTES
 :PUNGENTاز مزههای اولیه ،نایش از ترکیب اسیدهای

 :GRAINYغــایت؛ بــارزهای برشــته ،نمنــاک ،گردوغبــاری،
معطر و شریین؛ یادآور غالت

 :ANIMALICحیواین؛ یادآور حیوانات دامی

موجــود در قهــوه با عوامل تلخــی که باعث کاهش تلخی
کل نوشیدین میشود.

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

 :HARSHاز مزههای اولیه ،نایش از ترکیب عوامل تلخی
با اسیدها که باعث افزایش تریش کل نوشیدین میشود.

 :CARBONYکربین؛ یادآور رایحههای فنلی و مواد سوخته

 :SHARPاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیــب اســیدهای
موجود در قهوه با نمکها که باعث افزایش شوری کل
نوشیدین میشود.

 :SMOKYدودی؛ رایحــهای تنــد و شــدید؛ یــادآور احــراق
موادی مانند چوب ،برگ و محصوالت غریطبیعی
 :SOUR AROMATICSرایحههــای ترش؛ بارزهای معطر
همراه با مواد ترش
 :ACETIC ACIDاســید اســتیک؛ بــارزهای معطــر و کمی
تند؛ یادآور رسکه
:FLAVOR
در ارزیایب به روش قهوهآزمایی ،طعم ( )Flavorترکییب از
درک ما از مزههای اصلی (شامل شریین ،ترش ،شور ،تلخ
و اومامی) در کنار رایحه میباشد.

طعم بازهی وسیعی را در بر میگرید و میتواند شامل
مزههای اصلی در کنار رایحه باشد ،اما اغلب برای توصیف
آن از بارزههای طعمی پیچیدهتر و یا سایر طعمهای آشنا
استفاده میشود (طعمیاد).
*BASIC TASTES

 :SWEETشریین؛ از مزههای اصلی که مثال رایج آن قند

 :BLANDاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیــب قندهــای
موجود در قهوه با نمکها که موجب کاهش شوری کل
نوشیدین میشود.
 :MELLOWاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیب نمکهای
موجود در قهوه با قندها که موجب افزایش شرییین کل
نوشیدین میشود.
 :ACIDYاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیــب اســیدهای
موجود در قهوه با قندها که موجب افزایش شرییین کل
نوشیدین میشود.
 :WINEYاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیــب قندهــای
موجــود در قهــوه بــا اســیدها که موجب افزایش شــریین
کل نوشیدین میشود.
 :SOURYاز مزههــای اولیــه ،نــایش از ترکیــب نمکهــای
موجــود در قهوه با اســیدها کــه موجب کاهش تریش کل
نوشیدین میشود.

*SECONDARY TASTES

 :ASTRINGENTاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایل بارزهی
“ ”SHARPبه سمت تریش ایجاد میشود.
 :ROUGHاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”SHARPبه سمت شوری ایجاد میشود.
 :SOFTاز مزههای ثانویه که با تمایل بارزهی “”BLAND
به سمت شرییین ایجاد میشود.
 :NEUTRALاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”BLANDبه سمت شوری ایجاد میشود.
 :DELICATEاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”MELLOWبه سمت شوری ایجاد میشود.
 :MILDاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”MELLOWبه سمت شرییین ایجاد میشود.
 :NIPPYاز مزههای ثانویه که با تمایل بارزهی “”ACIDY
به سمت شرییین ایجاد میشود.
 :PIQUANTاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”ACIDYبه سمت تریش ایجاد میشود.
 :TANGYاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”WINEYبه سمت شرییین ایجاد میشود.
 :TARTاز مزههای ثانویه که با تمایل بارزهی “”WINEY
به سمت تریش ایجاد میشود.
 :HARDاز مزههای ثانویه که با تمایل بارزهی “”SOURY
به سمت تریش ایجاد میشود.
 :ACRIDاز مزههــای ثانویــه کــه بــا تمایــل بــارزهی
“ ”SOURYبه سمت شوری ایجاد میشود.

 :FLORALگلی؛ بارزهای شــرین و ســبک؛ یادآور ترکیبات
معطر گلهای تازه
 :FRUITYمیوهای؛ ترکییب شــرین ،گلی و معطر از انواع
میوههای رسیده
 :CITRUSYمرکبــایت؛ بــارزهای معطــر ،تــرش ،گــس ،کمی
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شــرین ،مشــابه اســید ســیرتیک و تا حدودی گلی .یادآور
لیمو ،لیموترش ،گریپ فروت یا پرتقال

 :BROWN SUGARشــکر قهــوهای؛ بــارزهای معطــر،
شریین و دارای سطوحی از ترییگ

 :ALCOHOLالکلــی؛ بــارزهای شــیمیایی ،تنــد و یبرنــگ؛
یادآور غالت تقطری شده

 :BAGGYگــوین؛ بــارزهای ناخوشــایند؛ یــادآور کیســههای
پارچهای و کنفی

 :BERRYتوتجات؛ بارزهای معطر ،شریین ،ترش و گلی؛
یــادآور انــواع توتهــا مانند رزبری ،تمشــک ،زغــال اخته و
توت فرنیگ.

 :BROWN SPICEادویهجــات برشــته؛ یــادآور ترکیبــات
شــرین و برشــته؛ ایجــاد حــی شــبیه ادویــه ،دارچــن،
میخک و جوز

 :VINEGARYرسکــهای؛ طعمــی ترش و نامطلوب نایش
از تخمری نایش از تخمری؛ یادآور تریش رسکه یا استیک اسید

 :EARTHYزمیــی؛ شــاخصهای شــرین؛ یــادآور خــاک
مرطوب و پوشش گیاهی در حال پوسیدیگ

 :FERMENTEDتخمــری؛ بــارزهی طعمــی تند ،شــرین،
کمــی تــرش ،گاهــی اوقــات تخمــری و الکلــی؛ یــادآور
میوههای تخمریشده ،شکر یا خمری ترش شده

ناخوشــایند

 :POME FRUITSســیبگونه؛ یــادآور میوههــای عضــو
خانوادهی سیب مانند سیب ،گالیب ،به و ازگیل
 :STONE FRUITSمیوههــای هســتهدار؛ یــادآور
میوههای هستهدار مانند هلو ،زردآلو ،آلو ،گیالس

 :BEANYحبوبــایت؛ بــارزهای معطــر ،نمنــاک ،تــرش،
تلــخ ،ســز ،برشــته و آجیلــی؛ یــادآور حبوبات ،نشاســته و
محصوالت مرتبط

 :TROPICAL FRUITSمیوههــای اســتوایی؛ یــادآور
میوههــای متعلق به مناطق گرمســری و اســتوایی مانند
انبه ،کیوی ،موز و پشنفروت

 :HAY-LIKEیونجه مانند؛ بارزهای معطر ،خشــک ،کمی
شریین ،گردوغباری و سزب؛ یادآور سزبی خشک

 :DRIED FRUITSمیوههــای خشــک؛ بــارزهی معطــر،
شــرین و کمــی برشــتهی میوههــای تــره؛ یــادآور آلــوی
خشکشده و کشمش
 :OVERALL SWEETشــرین؛ یــادآور ترکیبــایت از مــزه و
عطر شریین
 :CITRIC ACIDاســید ســیرتیک؛ بــارزهای معطــر ،تمــز،
مالیــم و تــرش؛ همــراه با نشــانههایی مالیــم از مرکبات که
معموال با احساس گیس همراه است.
 :MALIC ACIDاســید مالیک؛ بارزهای معطر ،ترش ،تند
و تا حدودی میوهای که معموال با احســاس گیس همراه
است.
 :CANDYآبنبــایت؛ بــارزهای شــرین و برشــته؛ یــادآور
آبنبات
 :CARAMELLYکاراملــی؛ یــادآور شــکر کاراملــی و ســایر
کربوهیدراتهــا هنــگام حــرارت دیــدن؛ بــدون هیچگونــه
طعم سوختیگ.
 :CHOCOLATYشــکالیت؛ ترکییب از کاکائو حرارت دیده با
کره و شکر .یادآور طعم مشتقات کاکائو
 :NUTTYآجیلــی؛ بــارزهای معطــر ،کمــی شــرین ،برشــته،
چویب ،روغین ،کهنه ،گس و تلخ .یادآور مغزیجات ،دانهها
و غالت

 :STRAWYکاهــی؛ بــارزهای یونجه ماننــد و چویب؛ یادآور
ساقهی غالت و کاه

 :RANCIDترشــیده؛ طعمــی بســیار ترش و ناخوشــایند؛
یادآور روغن کهنه
 :SAVORYچاشــی ماننــد؛ یــادآور چاشــیهای غــذایی
مانند رب گوجهفرنیگ و سس سویا
 :ISOVALERIC ACIDاســید ایزووالریــک؛ بــارزهای
معطر ،تند و ترش؛ یادآور رایحهی تعریق و پنری کهنه

 :PEASYنخــود فرنــی؛ یــادآور طعــم ناخوشــایند نخــود
فرنیگ بسیار تازه

 :BUTYRIC ACIDاســید بوترییــک؛ بــارزهای معطــر و
تــرش؛ یــادآور محصــوالت لبــی تخمریشــده و پنــر کهنــه
مانند پارمسان

 :GREENســز؛ ویــژیگ معطــر مواد تازه و گیاهی؛ شــامل
برگ ،درخت مو ،میوهی نارس ،علف و نخود فرنیگ

 :GRAINYغالیت؛ یادآور طعم غالت برشته شده

 :DARK GREENســزیجات پختــه؛ بــارزهای معطــر کــه
میتواند شــامل شــاخصههای تلخ ،شــرین ،گردوغباری،
نمنــاک یــا زمیــی باشــد؛ یــادآور ســزیجات پختــه ماننــد
اسفناج ،کلم و دانههای سزب

 :PEPPERفلفلــی؛ بــارزهای ادویــهای ،تــز ،نمنــاک و
چویب؛یادآور فلفل سیاه آسیاب شده
 :BROWN-ROASTبرشــته؛ بــارزهای معطــر و غــی؛
معمــوال دارای ســطوحی از برشــتیگ؛ یــادآور بارزههــای
پخته ،آجیلی ،شریین و برشته

 :GRASSYچمــی؛ طعــم ضعیــف کلروفیــل؛ یــادآور
یونجهی تازه و چمن ســز؛ از بارزههای تشــکیلدهندهی
مشخصهی علفی

 :STALEبیــات؛ بــارزهای مرســوم قهــوهی کهنــه؛ شــامل
بارزههای تلخ ،ترشیده و مقوایی

 :ONIONYپیازی؛ یادآور عطر و مزهی پیاز

 :CARDBOARDYمقوایی؛ یادآور مقوا و جعبهی مقوایی

 :UNDER-RIPEنرســیده؛ بــارزهای معطــر یــادآور
میوههای سزب و نرسیده

 :PAPERYکاغذی؛ یادآور طعم کاغذ و مقوای مرطوب

 :RAWخام؛ یادآور محصوالت برشته نشده
 :OVER-RIPEبیــش از حــد رســیده ،نزدیــک تخمــر؛
بارزهای معطر ،شریین ،نمناک ،زمیین و کمی ترش؛ یادآور
میوهها و سزبیجایت که از زمان رسیدیگ کایف آنها گذشته
است.

 :POTATOEYســیبزمیین؛ طعــم
سیبزمیین خام؛ یادآور بارزههای زمیین

 :ANIMALICحیواین؛ یادآور رایحه چرم و محیط زیست
حیوانات دامی
 :FISHYماهی؛ یادآور بوی ماهی
 :MEATYگوشــی؛ بــارزهای معطــر؛ همــراه بــا بارزههــای
ضعیف گوشیت؛یادآورگوشت پخته ،سوپ و آب گوشت
 :BRACKISHشورمزه؛ طعم شور و قلیایی؛ یادآور آب شور
 :CHEMICALشــیمیایی؛ بــارزهی طعمــی فنولیــک یــا
هیدروکربین
 :RIOYریویی؛ بارزهای مرســوم در قهوههای کشــت یافته
در ریو-برزیــل؛ بــارزهای ناخوشــایند ،دارویی ،کمــی یــددار و
شیمیایی
 :TURPENYســقزی؛ مرتبــط بــا بارزههــای بهداشــی و
طــی؛ یادآور ترکیبات شــیمیایی مانند رزین ،روغن ســقز یا
کافور
 :MEDICALطیب؛ یادآور محصوالت اسرتیل وضدعفوین
کننده مانند چسب زخم ،الکل و ید.
 :SOAPYصابــوین؛ یــک طعــم نامطلــوب ماننــد مــواد
شوینده
 :METALLICفلــزی؛ معمــوال همــراه بــا بارزههــای تلــخ و
گس؛ یادآور قوطی آلومینیومی و فلزایت مانند قلع

 :WOODYچــویب؛ بــارزهای شــرین ،برشــته و کهنه؛ یادآور
پوستهی درخت

 :PETROLEUMنفــی؛ دارای بارزههــای شــیمیایی یــادآور
مواد نفیت

 :MOLDYکپکزده؛ یادآور کپکزدیگ و فضاهای مرطوب
و زیرزمیین

 :TARRYقری مانند؛ یادآور طعم و بوی سوختیگ مشابه قری

 :MUSTYنمناک؛ یادآور رطوبت و محیطهای نمکشیده

 :RUBBERالســتییک؛ بــارزهای معطــر ،تــره ،کمــی تــز و
سنگنی؛ یادآور الستیک
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 :ASHYخاکسرتی؛ بارزهای خشک ،گرد و غباری ،خایک و
کثیف؛ یادآور گرد مواد سوخته
 :SMOKYدودی؛ یادآور طعم غذاهای دودی
 :CARBONYکربین؛ یادآور طعم زغال ،کربن و سوختیگ
:FINISH
درقهوهآزمایی ،پسمزه " "Aftertasteبه معنای ترکییب از
مزههای اصلی و ویژیگهای معطر است که پس از خروج
قهوه از دهان بایق میماند؛ پسمزه با «طعم» ارتباط
نزدییک دارد؛ از ایرنو برای توصیف آن از تمامی بارزههای
طعمی میتوان استفاده کرد .از آنجایی که پسمزه میتواند
تا پس از  30ثانیه یا بیشرت در دهان حس شود ،ارزیاب نباید
برای چشیدن فنجان بعدی عجلهای داشته باشد تا روند
تکاملی پسمزه را به طور کامل درک کند .یک پسمزهی
طوالین و مطبوع به تجربه نوشیدن قهوه ارزش میافزاید،
در حایل که یک طعم طوالین و نامطبوع ممکن است تأثری
منفی قابل توجهی بر تجربهی مرصفکننده داشته باشد.

نکته مهم :توجه داشته باشید که این کلمات ،بیانگر حالت
فزیییک نوشیدین حنی دریافت پسمزه میباشد ()Finish
و برای توصیف پسمزه میتوان از تمامی بارزههای
طعمی استفاده کرد.
 :RESONATEمکــرر؛ دارای پسمــزهای لذتبخــش،
طوالین و تکرار شونده
 :CLEANتمزی؛ دارای قابلیت تمایز میان ابعاد مختلف حیس
 :LONG LASTINGمانــدگار؛ پایــدار و ادامــهدار بــودن
بارزهها در مدت طوالین

:ACIDITY
اسیدیته؛ در ارزیایب به روش قهوهآزمایی اسیدیته به عنوان
درک اسید در قهوه تعریف میشود" .تریش (")Sour
ً
معموال به عنوان طعم اصلی اسید در غذاها تعریف
که
میشود ،یک اصطالح منفی در طعم قهوه است؛
بنابراین درک مثبت اسیدیته اغلب با تعبریهایی مانند
"درخشان( ")Brightذکر میشود .اسیدیته شاخصهی
محدودی است ،اما با توجه به اهمیت باالی آن ،بخش
اختصایص  خود را در قهوه آزمایی دارد.

اولنی وظیفه ارزیاب توصیف عیین شدت اسیدیته در
قهوه ،از کم به باال و ثبت آن در مقیاس عمودی مربوطه
است .این فقط یک فعالیت توصیفی است و کیفیت در
آن یبتاثری است.
در مرحله بعد ،کیفیت اسیدیته قهوه ارزیایب میشود ،که
به صورت نمره  6-10در فرم ارزیایب ذکر شدهاست .شدت
اسیدیته ممکن است با کیفیت آن ارتباطی نداشته باشد.
بسته به نوع قهوه ،ممکن است یک قهوه بر اساس باال یا
پاینی بودن اسیدیته ارزشگذاری شود.
 :BRIGHTشفاف
 :FRUITYمیوهای
 :*WINEYرشابگونه
 :MODERATEمتعادل ،میانهرو
 :LIVELYرسزنده
 :FIRMپایدار ،استوار
 :VIBRANTتکریری؛ پر جنب و جوش
 :ZESTYزسیت؛ یادآور پوست رنده شده لیمو

 :FAST FADEزودگذر؛ ناپایداری و ادامهدار نبودن بارزهها

 :SHARPتزی

 :ASTRINGENTگــس؛ احســایس قابــض و خشــک در
دهان

 :*TANGYنیشدار؛ میوهای و ترش؛ احســاس تریش در
امتداد طرفنی قدامی زبان

 :NEGLIGIBLEنامحسوس؛ بدون بارزهی قابل توجه

 :*NIPPYگزنــده؛ شــرین و تــرش؛ احســاس گزنــدیگ در
نــوک زبــان در اولــن جرعــه یک قهوه با شــدت اســیدیته
باال و تبدیل به شرییین با کاهش دما

 :LINGERINGسمج؛ بارزه منفی پایدار

 :FLATیکنواخــت؛ اســیدیتهی بــا شــدت بســیار پایــن؛
نایش از بیات شدن یا کهنیگ.
 :DULLیبحال؛ بدون ویژیگ و اسیدیتهی متمایز
 :ACETICاســتیک؛ دارای اســیدیتهی ترش و تند؛ نایش
از استیک اسید.

 :THINســبک؛ احســاس قهوه در دهان نایش از ســطح
نسبتاً کم مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه
 :MEDIUMمتوســط؛ احســاس قهــوه در دهــان نایش از
سطح متوسط مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه
 :HEAVYســنگنی؛ احســاس قهــوه در دهــان نــایش از
سطح نسبتاً زیاد مواد جامد معلق در نوشیدین قهوه

 :SOURترش؛ از توصیفکنندههای اصلی طعمی؛ بسیار
تزی ،گزنده و نامطبوع (مانند رسکه یا اسید استیک)

 :WATERYدارای بافیت مشابه آب

 :BITINGزننده؛ بسیار گزنده و سوزش آور

 :TEA-LIKEدارای بافت مشابه چای

 :VAPIDپــوچ؛ فاقــد رسزنــدیگ؛ بــه طــور مشــخص فاقد
اسیدیته.

 :MILKYدارای بافت مشابه شری

 :FLABBYسست؛ دارای ساختاری نامشخص و بالتکلیف
:BODY
"تنواری ( ")Bodyدر قهوهآزمایی به عنوان حس المسهی
ایجادشده یا احساس دهاین تعریف میشود.

ً
کامال یک حس المسه است که رصفاً بر اساس
این ویژیگ
ضخامت و بافت نوشیدین قهوه و بدون در نظر گرفنت
طعم ارزیایب میشود .مانند سایر دستهبندیها هم شدت
و هم کیفیت تنواری طی ارزیایب برریس میشود.
اغلب برای توصیف تنواری از توصیفگرهای غذایی مانند
خامهای ،روغین و چای-مانند استفاده میشود؛ هنگام
استفاده از این توصیفگرها باید توجه داشت که در برریس
تنواری ،ویژیگهای طعمی این مواد   مد نظر نیستند و
فقط به ضخامت و بافت این مواد اشاره میشود .ازیرنو،
در صورت امکان ،استفاده از توصیفگرهای غریخورایک
مانند «نازک» یا «ضخیم» و حیت مقایسه با مواد
غریغذایی مانند مخملی و شین ارجحیت دارد.
تنواری شامل دو مفهوم متفاوت است :ضخامت و بافت.
ضخامت به "وزن" یا "ویسکوزیته" درک شده از نوشیدین
اشاره دارد ،در حایل که بافت به احساس  شین و نرمی درک
شده از ذرات و مایع قهوه روی سطح زبان وابسته است.
بنابراین هنگام ارزیایب باید هر دو جنبه را در نظر گرفت.

 :JUICYدارای بافیت سبک مشابه آبمیوه
 :SYRUPYدارای بافیت مشابه رشبت
 :SILKYابریشمی؛ کمی سنگنیتر از خامهای
 :OILYروغین؛ دارای بافیت مشابه روغن زیتون
 :CREAMYخامــهای؛ ویــژیگ بافــی مایعــات و نیمــه
جامدهای نرم؛ مشابه بافت نرم و روغین امولسیون
 :ROUNDهموار؛ بافیت بسیار نرم و گرد ،بدون زنندیگ در
برگرینده تمام حفره دهان
 :SMOOTHروان؛ بافــی جــاری و صــاف و مالیــم بر روی
سطح زبان
 :VELVETYمخملــی؛ دارای بافــی غلیــظ و ضخیــم در
عنی حال نرم و مخملی
 :GRITTYشــی؛ دارای بافیت مشــابه ذرات درشت شن
در دهان
 :CHALKYگچی؛ دارای بافیت خشک مشابه گچ در دهان
 :POWDERYپــودری؛ دارای بافــی مشــابه ذرات بســیار
ریز و پودر شده
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:UNIFORMITY
یکنواخیت ( )uniformityبه عنوان "انسجام بنی
فنجانهای مورد ارزیایب" تعریف میشود و تخمیین
از یکدسیت دانه سزب یا به عبارت دیگر مزیان یکنواخیت
دانههای قهوه است .از آنجایی که یک دانه با طعم قوی و
بارز ممکن است طعم کل یک فنجان را تغیری دهد ،ارزیایب
یکنواخیت پنج فنجان قهوه به عنوان یک راه خوب برای
ارزیایب کیفیت فرآوری یک قهوه در نظر گرفته میشود.
ابعاد کیفی فنجان تاثریی در یکنواخیت ندارند؛ این قسمت
فقط یک مقایسه ساده از شباهت بنی فنجانها است.
به بیان دیگر ،میتوان به یکنواخیت به عنوان یک آزمون
تفاوت نگاه کرد که در آن فنجانهای "متفاوت" بدون
عالمت رها می شوند.
:SWEETNESS
شرییین در قهوه نایش از ترکیبات یا قندهای محلول
نیست و میتوان آن را اثر ترکیبات معطر رایحه در نظر
گرفت؛ ازاینرو شرییین ( )Sweetnessبه عنوان «تاثری
شرییین» در قهوه تعریف میشود.
توضیفایت مانند "شکر قهوهای"" ،رشبت افرا" و بیشرت
میوهها نشانه خویب از ترکیبات معطر شریین در قهوه
هستند .با توجه به اهمیت این شاخص ،اثرات آن در
قسمتهای دیگر مانند عطر/رایحه ،طعم ،تعادل،
یکنواخیت ،فنجان یبعیب و ارزیایب کلی نزی منعکس میشود.
:BALANCE
در ارزیایب به روش قهوهآزمایی« ،تعادل» به رابطه بنی
چهار دستهی طعم ( ،)Flavorپسمزه (،)aftertaste
اسیدیته ( )Acidityو تنواری ( )bodyاطالق میشود:
در حالت ایده آل ،این چهار دسته در سطوحی هماهنگ
حضور دارند .اگر ییک از ویژیگها بهشدت یا بهطور
محسویس غایب یا غالب باشند ،تعادل ()Balance
قهوه از بنی میرود.

 :HARMONIZEDهمآهنگ
 :CONSISTENTبا ثبات
 :PROPORTIONEDمتناسب

 :HOLLOWتهی؛ عاری از عطر و طعم
 :EXCESSIVEبیش از اندازه
 :INCONSISTENTیب ثبات
CLEAN CUP
«فنجان یبعیب» که در قهوهآزمایی بهعنوان «عدم
وجود طعمی غری از طعم قهوه» تعریف میشود ،برای
شناسایی آالیندههای قهوه (شامل هر مادهی مازاد بر
دانههای قهوه و آالیندههای بیولوژیک مانند کپک یا
باکرتی در فرآوریهای یبکیفیت) استفاده میشود .چالش
آشکار در اینجا شناسایی «طعمهای نامرتبط» است؛ زیرا
برخی ترکیبات نایش از تخمری در قهوهی عربیکا ،عضوی
جدایی ناپذیر از طعم قهوه هستند .بنابراین ،تعینی مرز
جداکنندهی این ترکیبات موضوع بحثبرانگزیی است و
ارزیاب باید با استفاده از قضاوت و علم کایف  و با توجه به
نظر عمومی صنعت میان این ترکیبات تفاوت قائل شود.

برای تعینی امتیاز این بخش ،ترکیبات طعمی باید:
 .۱جزو ترکیبات اصلی طعمی قهوه باشند.
 .۲از دسته ترکیبات قابل قبول محسوب شوند.
هر ترکییب که نتواند از این آزمون گذر کند معیوب محسوب
میشود .بنابرین ،فنجان معیوب هم در قسمت دانههای
معیوب و هم در این قسمت باعث کاهش نمرهی کلی
میشود؛

ً
احتماال در
دستههای قبلی است و بنابراین امتیاز آن
همان محدوده امتیازات قبلی از سایر قسمتها خواهد
بود .به طور سنیت ،این قسمت «شخیصترین» قسمت
ارزیایب در نظر گرفته میشود که طی آن ارزیاب میتواند با
آزادی کامل تمامی نکات منفی و مثبت قهوه را طی تعینی
امتیاز قهوه از  6تا  10در نظر بگرید.
 :STRUCTUREDساختاریافته
 :COMPLEXپیچیده
 :FANTASYفانزتی
 :UNIFORMیکپارچه
 :EXCEPTIONALاستثنایی
 :RICHغین
 :EXEMPLARYمثال زدین
 :ABOVE AVERAGEباالتر از حد متوسط
 :STABLEپایدار

 :BORINGکسل کننده
 :MUTEخاموش

 :PUREخالص

 :SIMPLEغریپیچیده ،ساده

 :NO DEFECTبدون دانهی معیوب

 :RUBBISHمهمل
 :UNSTABLEناپایدار

 :DEFECTEDعیبدار
 :DIRTYناپاک
 :MOLDYکپک زده
:OVERALL

طی "ارزیایب کلی" ارزیاب میتواند برداشت کلی خود از
کیفیت قهوه را به دست آورد .این قسمت ترکییب از تمام

 :AVERAGEمتوسط
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