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Vizek, kávé és teaitalok ásványi anyag tartalom és kémhatás vizsgálata

Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadóként a víz természetét vizsgáltam, mert a víz
összetétele döntően meghatározza a tea és kávéitalok minőségét. A kávé és teaital oldatok víz
oldószerből és a kávéőrleményből és tealevelekből kioldódó komponensekből állnak melyek,
oldattelítettségi foka, a bennük felelhető oldott és oldhatatlan anyagok reakcióképessége számos
tényezőtől függ, többek között magától a víz ásványi anyag összetételétől is. Ezért, a különböző
ásványi anyag tartalmú vizeket és azok tea és kávé extrakcióit vetettem alá kémhatás és teljes oldott
sótartalom vizsgálatoknak.
Valamint a kávé és tea extrakciókat laikus fogyasztói kedveltségi skálákkal is megvizsgáltam.
A három különböző vízmintám,
1. a győri 12,3 és 17,5 nk° közötti keménységi fokú, tehát magas oldott sótartalmú kemény
víz,
2. fordított ozmózissal demineralizált, szintén győri csapvíz, illetve
3. egy speciális kávé és teavíz, ú.n „designer” víz melyet, mint az ideálishoz leginkább
közelítő oldószert magam készítettem el, aqua puricataból, keserűsó és szódabikarbóna
elegyéből.
A kávé őrlemények kiválasztásánál az a szempont vezérelt, hogy egymástól jól megkülönböztethető
kávéfajtákkal készítsek oldatokat, melyek tartalmi eltéréseikkel és az alap íz karakterisztikájukon
keresztül mutatták meg a különböző oldott sótartalmú vizek tulajdonság módosító képességeit. Így
a választásom egy 100% arabicára, egy száraz eljárással feldogozott Etióp Yirgacheffe-re és egy
100% robustára, monsun eljárással feldogozott, indiai Monsooned Malabar, Peaberry-re esett.
A teák vonatkozásában ugyanez a szempont vezérelt. A választásom egy magas polifenol tartalmú
Zhu Xiang Zöld teára esett, melynek termőterülete Kína, Sechuan tartomány, a kultikus Emei hegy.
Valamint egy magas rubigin tartalmú, füstös ízű Luz Hou, Lappang Souchong hei cha-ra, Kína
Fujian tartomány Wuyi-Songxi régiójából.
Mind a kávé extrakciók, mind a teakivonatok esetében a három oldószerként használt különböző
ásványi anyaga tartalmú víz, minimális, de mérhető kémhatás eltéréseket és jelentősebb TDS
értékeket, mérhető és releváns oldott komponens eltéréseket mutatott.
A fogyasztói kedveltségi vizsgálatok szignifikáns különbségeket mutattak az arabica és robusta
kávéitalok kedveltségében és az általam vizsgált további tizenhárom íz és tulajdonság karakter
hangsúlyosságában is. A kívánt és kedvelt tulajdonságokban egyértelműen a „designer” víz hozta a
legmagasabb értékeket, majd a második helyen a csapvíz és az utolsó helyen a demineralizált víz
végzett. A nem kívánt tulajdonságokat leginkább a demineralizált víz emelte ki, illetve inkább nem
változtatta meg a reakcióképes ásványi anyagainak hiányában. Az összes kávé és tea nem kedvelt

tulajdonságaira a „designer” víz tudott legkedvezőbb lágytó, kedveltséget növelő pozitív hatást
gyakorolni.
Ugyanezek a tapasztalatok születtek a teaitalok aromáinak komplex vizsgálatánál is. Bizonyítást
nyert, hogy a tea és kávéitalok minőségében lényeges szerepet játszik maga az oldószerként
felhasznált víz. Annak tartalmi, szárazanyag jellemzői, kémhatása, hőfoka, valamint mennyiségi
paraméterei is. A hipotézisem tehát igazolást nyert.
A csapvizeink nem csak elvárt és kívánt hatást képesek gyakorolni a tea és kávéscsészéink
tartalmára, hanem hektikus kitettséget is hoznak a kívánt, de mennyiségükben nem optimális, vagy
nem kívánt alkotóelemeik reakcióival.
Az elterjed különböző vízszűrők, fordított ozmózissal működő víztisztítók, szintén nem a
legoptimálisabb és legmagasabb minőségi jellemzőkkel rendelkező tea és kávé oldatokat hozzák
létre. Esetükben sem elhanyagolható a kiindulásként használt vizek beltartalmi különbsége, melyek
eltérő kávé és teaoldatokat hoznak létre végeredményként.
Igazolást nyer, hogy a kiváló minőségű tea és kávéitalok létrehozása érdekében valóban a harmadik,
speciális tea és kávé vízzel szükséges elkészíteni az italainkat, de továbbra is nyitott kérdés maradt,
hogy vajon gazdasági szempontból indokolt–e a fogyasztót és fogyasztók mellett a környezetünket
is terhelni ezen vizek előállítási, szállítási, tárolási többletköltségeivel és az előállításuk és
göngyöleg következményük környezeti lábnyomával…
A megoldás túlmutat e dolgozat keretein.

