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واژة مصوب واژة بيگانه تعريف
قهوه در دستگاه آسياهاي هقيف نگهدارندة دان bean hopper  

syn. hopper 
قيف تغذيه

 آوري قهوه با آب سرد و اي كه در آن دمشيوه
 شود جام ميطي چند ساعت ان در

cold water brewing 
method 
syn. cold brew1 

آوري سرددم

آوري تهيه شده  سرددماي كه با روش قهوه
است

cold brew2 
syn. cold-brewed coffee, 
cold brew coffee 

سرددم ةقهو

اي براي تهية قهوه به روش وسيله
آوري سرددم

cold brew coffeemaker قهوه،  آور سرددم 
آور سرددم

تخصصي را  ةهاي قهو اي كه مشخصهقهوه
شود  و عموماً به صورت انبوه توليد مي ندارد

 شود هاي تجاري مختلف عرضه مي نشان باو 

commercial coffee  جاريتقهوة

آن يك ناحيه يا خاستگاهاي كه دانة قهوه
جغرافيايي خاص است ةمنطق

single origin coffee خاستگاه تك قهوة

هاي قهوه با درجات برشتگي  مخلوطي از دانه
 هاي ها يا زيرگونه ها يا گونه يا خاستگاه

متفاوت

blended coffee 
syn. coffee blend, blend 

تركيبي قهوة

ها  ها يا گونه فن آميختن چند قهوه با خاستگاه
هاي متفاوت براي بهبود كيفيت هر  يا زيرگونه
يك از آنها

coffee blending سازي قهوه تركيب

اي از قهوة فوري و پودر شير و  مخلوط ساده
شكر

(3 in 1) coffee mix قهوة فوري مخلوط

هاي كيفي  مند براي ارزيابي ويژگي روشي نظام
طعم و حس  و مزه و مانند رايحه ،قهوه
توسط متخصص ،دهاني

coffee cupping 
syn. cupping 

آزمايي قهوه

آزمايي است كسي كه متخصص قهوه coffee cupper 
syn. cupper 

آزما قهوه
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 گوناگونهاي  يكي از ويژگيهاي متمايز از طعم
 احساس آنهنگام چشيدن  در كه قهوه
شود مي

flavour note ياد طعم

سبز با  ةقهو ةاي كه در آن دان فرايند شيميايي
شود حرارت برشته مي

coffee roasting 
 

كاري قهوه برشته

كنند كارگاهي كه در آن قهوه را برشته مي roastery كاري كارگاه برشته
پنج  ظرفكاري تجاري كه در  نوعي برشته

شود دقيقه انجام مي
fast roast/fast roasting كاري تندبرشته

كاري نسبتاً آرام و كند كه هدف  نوعي برشته
در زماني بين   آن به دست دادن طعمي مطلوب

ده تا بيست دقيقه است

slow roast/slow roasting كاري كندبرشته

قهوه به كار  كردن  دستگاهي كه براي برشته
رود مي

coffee roaster 
syn. coffee roasting 
machine 
 

 ،كن قهوه برشته
كن برشته

هاي  كن پربازده كه در آن دانه نوعي برشته
قهوه به طور پيوسته وارد و محصول 

شود شده از آن خارج مي برشته

continuous roaster كن پيوسته برشته

ميزان مشخصي از كن كه در آن  نوعي برشته
شود و  قهوه در مدت زمان مشخصي برشته مي

شده قبل از ريختن دستة بعدي از  قهوة برشته
شود دستگاه خارج مي

batch roaster كن ناپيوسته برشته

كن كه در آن هواي داغ از روي  نوعي برشته
شود هاي قهوه عبور داده مي دانه

fluid-bed roaster سيالكن بستر برشته

اي  كن شامل يك محفظه استوانه ي برشتهنوع
چرخنده كه در آن حرارت توسط گاز يا 

شود ها منتقل مي الكتريسيته به دانه

drum roaster اي كن استوانه برشته
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اي آن از دو  كن كه محفظة استوانه نوعي برشته
متر از يكديگر  جدار فلزي با فاصله چند ميلي

تشكيل شده است

double drum roaster اي  كن استوانه برشته
دوجداره

را برشته قهوه  كن برشته وسيلة  كسي كه به
كند مي

roaster كار برشته

هاي مربوط به  فردي كه داراي باالترين مهارت
كاري است فن و دانش برشته

master roaster 
syn. roast master 

كاري استاد برشته

شده قهوة برشته شدگيميزان تيره roast degree 
syn. degree of roast 

برشتگي ةدرج

اي كه درجة برشتگي آن مربوط به قبل از قهوه
  اول يا در طي آن است  (crack)ترق

 

light roasted coffee 
syn. light roast coffee 

برشت روشن قهوة

اي كه درجة برشتگي آن مربوط به قبل از قهوه
ترق دوم يا در طي آن است

medium roasted coffee 
syn. medium roast coffee 

برشت قهوة ميان

اي كه درجة برشتگي آن مربوط به بعد از قهوه
ترق دوم است

dark roasted coffee 
syn. dark roast coffee 

برشت قهوة تيره

شدن آن زمان زيادي  اي كه از برشته قهوه
نگذشته است

fresh roasted coffee 
syn. fresh roast coffee 

برشت قهوة تازه

كاري يا  عيبي كه براثر ايراد در دستگاه برشته
هاي قهوه ايجاد شده  كاري در دانه فرايند برشته

منجر هاي بد در نوشيدني قهوه  و به طعم باشد
شود مي

roast  defect كاري عيب برشته

بازنمود ترسيمي تغيير دماي دانة قهوه در 
كاري  هنگام برشته

roast profile كاري نمودار برشته

قاشق كوچكي كه در بخش جلوي دستگاه 
گيري در  نمونهكاري قرار دارد و براي  برشته

رود كاري به كار مي حين فرايند برشته

trowel 
syn. coffee roaster sample 
spoon 

كاري قاشقك برشته

صداي تركيدن دانة قهوه در طي فرايند  crack ترق
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كاريبرشته

سوختن نقاطي از سطح دانة قهوه كه براثر 
كاري رخ  حرارت زياد در مراحل اول برشته

دهد مي

scorching سوزي نقطه

قهوه در زمان  ةهاي دان سوختن نوك و لبه
كاري برشته

tipping سرسوزي

شده در واحد حجم  درصد ذرات قهوة حل
نوشيدني نهايي

strength 
syn. solubles 
concentration, brew 
strength 

غلظت


