
Tudtad, hogy az arabica cserjéket olykor vegyesen ültetik cukornáddal,
dohánnyal vagy banánnal? 2 okból: az egyik, hogy ezek a növények
árnyékot adnak az érzékeny cserjéknek és édes, valamint testes ízt
biztosítanak.

Robusta 0-900m

Termőterület

0-900m

900-1600m

1600-2400m Gyümölcsös, citrusos, virágos

Magasságonként változó
ízjegyek

Kakaós, fűszeres, komplex

Földes, egyszerűbb, lágy

Tudtad, hogy 5 kg nyers kávécseresznyéből mindössze kb. 40 dkg
pörkölt kávét kapunk? 

Arabica
Arabica

ARABICA

Sok gyártó büszkén hirdeti, hogy az ő kávéja 100% arabica, de
vajon mit is jelent ez valójában? Miért ez a népszerűbb a két
variáns között? Összehasonlításunkból most kiderül. 

ROBUSZTA

Ovális 
Nagyobb

Körkörös 
Kisebb

Tudtad, hogy mivel a kávé alapvetően egy gyümölcs, ezért
az égett és keserű ízjegyek egyáltalán nem jellemzőek rá?

Legnagyobb termelő  országok

Brazília Vietnám
Kolumbia

Etiópia
Brazília
Indonézia

Drágább Olcsóbb

Árak

Tudtad, hogy a robusta kávék a magasabb koffein tartalom miatt
keserűbbek? A koffein ugyanis keserű ízt hordoz. De ez csak az egyik ok.  A
másik ok a lipidek (zsírszerű anyagok),  a cukor és a kromoszómák száma. 
Ezek a tényezők nagyban befolyásolják az ízeket a kávé pörkölésénél is. 

ARABICA ROBUSTA

Babok cukortartalma

Termelés eloszlása

ARABICA ROBUSTA
~60% ~40%

Koffein tartalom

~120mg/csésze ~250mg/csésze

A R A B I C A R O B U S T A

0,8-1,4% 1,7-4%

Tudtad, hogy a kifejlett Arabica cserjék 2-3 méteres magasságra is képesek
megnőni, míg egyes robuszták a 9-10 métert is elérhetik? Mivel sok helyen
kézzel szüretelik a kávét, ezért vágják vissza 170-180cm-es magasságra.

Ahogy a kávékészítésnél, itt is minden mindennel összefügg. Láthatjuk, hogy az
arabica nem kedveli a magasabb hőmérsékletet, így rögtön logikussá válik az
előző ábra, hogy miért terem csak a magasabban fekvő területeken. 

Hőmérséklet

ARABICA ROBUSTA

15-24°C 24-30°C

Tudtad, hogy egy frissen elültetett kávécserje 5 év elteltével ad csak
fogyasztható gyümölcsöt? Habár egyes fajták már 3-4 év után is
szüretelhetőek, csak kisebb terméshozammal.

A világ kávétermelése
(2019.December)

ARABICA ROBUSTA

5 639 760 3 953 520 tonna tonna

Tudtad, hogy az arabica cserjék nagyon érzékenyek a tűző napra, ezért gyakran
olyan árnyékoló növények közé ültetik őket, mint a cukornád, vagy a dohány? 

Lágyabb, komplexebb 

Sokféle íz és aroma jellemzi 

Gyümölcsös, magvas, édes ízjegyek  

Magasabb minőség 

Időjárás és kártevő érzékeny

Kisebb terméshozam

Nagy odafigyelést igényel

Földes, csersavas, keserűbb  

Egyszerűbb ízek, nagyobb test

Igénytelenebb, ellenállóbb

Nagyobb terméshozam

Olcsóbb termesztés

Magasabb koffein tartalom

Instant kávékban gyakori

Gyümölcsös

Édesebb
Savas, citrusos

Kesernyés, testes, krémes
Fás, földes
Kevésbé savas

Ízjegyek

A R A B I C A R O B U S T A

Még egy érdekes dolog a robuszták koffeintartalmával kapcsolatban: ezzel az
extra koffeinnel védekezik a növény a kártevők ellen és ezért ellenállóbb a
rovarokkal szemben. 
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Hozzávetőlegesen a Ráktérítő és a Baktérítő közé eső trópusi és szubtrópusi
sáv, ahol legmegfelelőbbek az időjárási körülmények a kávécserjéknek.

Kávéöv

1.

1. Vietnám
2. Brazília
3. Indonézia

R o b u s z t a
1. Brazília
2. Kolumbia
3. Etiópia

A r a b i c a

Legnagyobb termelő  országok

ARABICA  vs  ROBUSZTA
Mi a különbség?

6-9% 3-7%


