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Afrika kávé kultúrája

A dolgozatom témaválasztása azért esett a kávéra, mert ugyan mindhárom élvezeti cikk
fogyasztója vagyok, egyikhez sem kapcsolódok szakmailag, azonban szerettem volna
részletekbe menően megismeri a kávé fogyasztási, illetve termesztési kultúráját Afrikára
kivetítve. A kutatásom végén választ kaptam a bennem felmerülő kérdésekre.
Fő célom volt, hogy teljes képet mutassak a kávéról. Onnan indulva, hogy hogyan terjedt
el az egész világon és hogyan tett szert ismertségére és töretlen népszerűségére, azzal lezárva,
milyen kultúra és szokás alakult ki szerte a világon, előtérbe helyezve Afrikát. Úgy gondolom,
a dolgozatommal egy körutazásra invitálom az olvasót a méltán híres itallal.
Az írásomat a kávé bemutatásával kezdtem, ahol ismertettem a történetét, hogyan jutott
el a világ összes tájára, továbbá fajtáit és azok jellemzőit. Folytatásként a kávé feldolgozásával
foglalkoztam, külön kiemelve a feldolgozási eljárásokat, a pörkölést és a kávé őrlését. Ezt a
részt már Afrika sajátosságaival is kiegészítettem. A következő fejezetben bepillantást
nyújtottam a kávé világban való elhelyezkedéséről, mely országok termesztenek kávét, külön
részt szentelve Afrikának. A kontinensen belül Etiópia, Kenya és Tanzánia termesztési
szokásaival foglalkoztam. Minden országnál kitértem a termesztett fajtára, az alkalmazott
technikákra, éghajlati adottságaikra és a gazdasági helyzetükre is. Emellett röviden
megemlítettem szinte minden országot, akiknek megélhetést biztosít a kávé. Ezt követően egy
kisebb fejezetet szenteltem a kávé fogyasztásra, ahol rálátást adtam a világ kávéfogyasztói és
az egyes kultúrák fogyasztásai szokásaira. Az utolsó fejezetben betekintést nyújtottam az afrikai
kultúráról. Bemutattam Afrika általános gazdasági és politikai helyzetét, a lakosság jellemzőit,
majd a már említett országok sajátos kávéfogyasztási kultúráját. Részletesen bemutattam,
hogyan fogyasztják a kávét, milyen eszközöket használnak az elkészítéshez és milyen
hagyományok maradtak fenn a kávé fogyasztásával kapcsolatban.
Dolgozatom készítése közben átfogó képet kaptam a kávé világáról, részletesen
megismerve Afrika országait. A kávé jövője számomra is rejtély maradt, azonban véleményem
szerint még nem érte el a kávé a pályafutásának csúcsát. Átlagos fogyasztók el sem tudják

képzelni, milyen hosszú utat jár be a növény, mire a csészénkbe kerül. Úgy gondolom a
dolgozat készítése közben belátást nyertem a kávé szomorú világába, de valószínűleg a legtöbb
ember nem tudja, milyen körülmények között élnek az ültetvényeken a családok és azt sem,
hogy nekik ez az egyetlen megélhetési lehetőségük. Bízom benne, hogy Afrika országai
összefognak és tesznek a jobb jövő érdekében. Azonban számos gazdasági és környezeti
tényező befolyásolhatja a kávé jövőjét, ilyen például a klímaváltozás vagy a kontinens
országainak egészségügyi fejletlensége.
A kávé fogyasztás meglátásom szerint folyamatosan nőni fog. A mennyiség növekedése
mellett azonban fontosabb tényező lesz a minőségi kávé fogyasztása. Saját tapasztalatom, hogy
Magyarországon egyrészt egyre többen mozdulnak el a speciality kávé felé, így egyre több
ilyen kávézóba ütközünk bele a mindennapokban. Másrészt úgy gondolom sok embernek a
kávé egy kényelmi termék, ezért a legfontosabb, hogy minél gyorsabban az italhoz jussanak,
ezt pedig a legkönnyebben kapszula formájában kapják meg otthonukban. Az elmúlt években
véleményem szerint egyre több cég készít kapszulás terméket a kereslethez igazodva.
Remélem minden olvasóban felébresztettem az érdeklődést a kávé iránt, még azoknál is
akik eddig távol tartották magukat az egyik legnépszerűbb italtól a világon. A kutatásom alatt
rádöbbentem, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak a kávé-termesztők és a
továbbiakban előnyben részesítem az Afrikából származó kávékat.

