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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Η ιστορία για το πώς εξαπλώθηκε ο καφές σε όλο τον πλανήτη είναι η ιστορία ενός κόσμου που διαρκώς
αλλάζει. Είναι μια ιστορία θρησκείας, σκλαβιάς, λαθρεμπορίου, αγάπης και συντροφικότητας. Αν και υπάρχουν
ακόμα κενά, θα ανακαλύψουμε τα ίχνη του ταξιδιού με τη βοήθεια τόσο των γεγονότων όσο και των θρύλων.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ο καφές ανακαλύφθηκε πριν από τουλάχιστον 1.000 χρόνια. Κανείς δε γνωρίζει με βεβαιότητα, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι ρίζες της ποικιλίας Arabica βρίσκονται
στο Νότιο Σουδάν και στην Αιθιοπία και ότι η ποικιλία
Robusta γεννήθηκε στη Δυτική Αφρική.
Ακόμα και πριν αρχίσουν να καβουρντίζουν, να αλέθουν και να βράζουν τους σπόρους για να φτιάξουν τον
καφέ που πίνουμε σήμερα, οι καρποί και τα φύλλα του
καφέ χρησιμοποιούνταν για τις αναζωογονητικές τους
ιδιότητες.
Πιστεύεται ότι ο καφές μεταφέρθηκε στην Υεμένη
και την Αραβία από Αφρικανούς σκλάβους. Το 1400 οι
Σούφι έπιναν τσάι από καρπούς καφέ που ονομαζόταν
«quishr» ή «Αραβικό κρασί», το οποίο τους βοηθούσε
να παραμένουν ξύπνιοι κατά τις ολονυχτίες. Τα νέα για
τις διεγερτικές του ιδιότητες εξαπλώθηκαν, με αποτέλεσμα να ανοίξουν «μαγαζιά», όπου οι έμποροι και οι λόγιοι μπορούσαν να πίνουν και να κουβεντιάζουν ελεύθερα. Αυτά τα μέρη έγιναν γνωστά ως «σχολεία σοφών».
Το 1500 οι Άραβες άρχισαν να καβουρντίζουν και να
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αλέθουν τους καρπούς του καφέ, παρασκευάζοντας ένα
ρόφημα παρόμοιο με αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα. Από εκεί ο καφές εξαπλώθηκε στην Τουρκία, την
Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική.

Οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που έκαναν εμπόριο καφέ και
ήταν προστατευτικοί απέναντι στο συγκεκριμένο αγαθό, βράζοντας τους κόκκους.
Το 1600 ένας Σούφι έφερε λαθραία σπόρους από την
Υεμένη στην Ινδία κι ένας Ολλανδός έμπορος έβγαλε
λαθραία φυτάρια από την Υεμένη και τα φύτεψε στο Άμστερνταμ. Μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, ο καφές είχε
αρχίσει να καλλιεργείται στις ολλανδικές αποικίες.
Οι αποικίες της Καραϊβικής και της Νοτίου Αμερικής
άρχισαν να καλλιεργούν καφέ στις αρχές του 1700. Οι
Όλ λανδία

Ολλανδοί χάρισαν φυτάρια στους Γάλλους, οι οποίοι τα
μετέφεραν στην Αϊτή, στη Μαρτινίκα και στη Γαλλική
Γουιάνα.
Το 1727 οι Πορτογάλοι έστειλαν έναν αξιωματικό του
ναυτικού από τη Βραζιλία στη Γαλλική Γουιάνα να φέρει
σπόρους καφέ. Ο θρύλος λέει ότι αρνήθηκαν να του δώσουν, οπότε αποπλάνησε τη γυναίκα του κυβερνήτη και
τους πήρε λαθραία από εκείνη.
Από τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική ο καφές
εξαπλώθηκε στην Κεντρική Αμερική και στο Μεξικό.
Στα τέλη του 1800, τα φυτάρια καφέ επέστρεψαν στις
αποικίες της Αφρικής.
Σήμερα η παραγωγή καφέ έχει εξαπλωθεί και σε
άλλες περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα στην Ασία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γαλ λία

Μεξικό
Τζαμάικα
ΚΕΝΤΡΙΚΉ
ΑΜΕΡΙΚΉ

Αϊτή

Υεμένη

Ινδία

Μαρτινίκα

Καραϊβική

ΑΝΑΤΌΛΙΚΉ
ΑΦΡΙΚΉ

Σουρινάμ

Γαλ λική
Γουιάνα

Ιάβα
ΣΤΟΊΧΕΊΑ

ΔΕΚΑΕΤΊΑ 1700

• ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΌΛΛΑΝΔΊΑ

• ΑΠΌ ΤΗ ΓΑΛΛΊΑ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ,
ΤΗ ΜΑΡΤΊΝΊΚΑ, ΤΗ ΓΑΛΛΊΚΗ
ΓΌΥΊΑΝΑ ΚΑΊ ΤΗ ΡΕΫΝΊΌΝ

• ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΊΝΔΊΑ

• ΑΠΌ ΤΗ ΡΕΫΝΊΌΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΊΚΗ
ΚΑΊ ΤΗ ΝΌΤΊΑ ΑΜΕΡΊΚΗ

• ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΛΛΑΝΔΊΑ
ΣΤΗΝ ΊΝΔΊΑ, ΣΤΗΝ ΊΑΒΑ,
ΣΤΌ ΣΌΥΡΊΝΑΜ ΚΑΊ ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ

ΔΕΚΑΕΤΊΑ 1800
• ΑΠΌ ΤΗ ΒΡΑΖΊΛΊΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΌΛΊΚΗ ΑΦΡΊΚΗ

Βραζιλία

Ρεϋνιόν

ΝΌΤΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΉ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΑΦΕΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΥΡΟ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΡΩΤΑ ΩΣ ΡΟΦΗΜΑ, ΜΕΤΑ
ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΕΙΔΟΣ

• ΑΠΌ ΤΗ ΡΕΫΝΊΌΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΌΛΊΚΗ ΑΦΡΊΚΗ

• ΑΠΌ ΤΗ ΜΑΡΤΊΝΊΚΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΑΪΒΊΚΗ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΊΚΗ ΚΑΊ
ΤΗ ΝΌΤΊΑ ΑΜΕΡΊΚΗ
• ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΤΖΑΜΑΪΚΑ
• ΑΠΌ ΤΗ ΓΑΛΛΊΚΗ ΓΌΥΊΑΝΑ
ΣΤΗ ΒΡΑΖΊΛΊΑ
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Μάθετε τα πάντα γύρω από τον καφέ,
πειραματιστείτε με διαφορετικούς κόκκους,
μεθόδους και αρώματα, και γίνετε
επαγγελματίας barista στο σπίτι με το βιβλίο
Τα μυστικά του καφέ και τις 70 γευστικές,
υπέροχες συνταγές του.
Μάθετε για την προέλευση του καφέ και τις 40 χώρες
παραγωγής του και ανακαλύψτε την εκπληκτική
ποικιλία κόκκων που καλλιεργούνται ανά την υφήλιο.
Εκτιμήστε τις λεπτές διαφορές του αρώματος
χρησιμοποιώντας τον γευστικό πίνακα και κατανοήστε
ποιες νότες συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη.
Γίνετε ειδικός σε διαφορετικές τεχνικές ψησίματος,
αλέσματος και προετοιμασίας με τον απαιτούμενο
εξοπλισμό.
Πειραματιστείτε με τις 70 συνταγές, χρησιμοποιώντας γάλα
ή φυτικά γάλατα, και δημιουργήστε κλασικούς καφέδες,
όπως ο Americano, έως πιο τολμηρούς συνδυασμούς,
όπως ο Almond Fig Latte ή ο Hazelnut Frappé.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

KΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 15382

Ένα βιβλίο όπου ο καφές αποκαλύπτει όλα τα μυστικά του!

