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Globális oktatási tanmenet 

SZERZŐ: Anthropolis Egyesület 

ORSZÁG: Magyarország 

CÍM: A kávé 

ÉLETKOR: 12+ 

TANTÁRGY: földrajz, közgazdasági ismeretek, erkölcstan 

IDŐTARTAM: 45 perc 

 
 

A kávé  
a gyakorlat célja:  

- feltárni a fenntarthatóság gazdasági és szociális aspektusait egy terméken (kávé) keresztül 

- megismerni a méltányos kereskedelem (Fair trade) fogalmát  

tantervi kapcsolódás: földrajz, közgazdasági ismeretek, erkölcstan 
korcsoport: 12+ 
résztvevők száma: 5-30 fő  
eszközök:  leírás a kávékészítés folyamatairól (külön lapon minden szerep) 
  leírása kávé világpiaci árának alakulásáról 
  papír, írószer 
időtartam: 45 perc 
A gyakorlat menete: 
A gyakorlatvezető kisebb csoportokra (3-6 fő) osztja a csoportot, majd kiosztja a 
kávétermelés és fogyasztás lépéseit tartalmazó kártyákat. (1. sz. melléklet) 
instrukció: „Rendezzétek sorrendbe az asztalon a babkávétól a kávéscsészéig tartó folyamat 
lépéseit! Figyelem, a kávé szedése három különböző módon is történhet, és a termés 
babkávévá alakítása is kétféleképpen, ezért több lépés is történhet párhuzamosan!” 
(Megjegyzés: a kirakott képnek végül A4-es alakúnak kell lennie.) 
A megoldás ellenőrzése után csoporton belül beszéljék meg az olvasottakat! Írják össze a 
fontos és érdekes újdonságokat! 
A gyakorlatvezető kiosztja a kávé árának világpiaci alakulásáról szóló szöveget. (2. sz. 
melléklet) 
Kérdés a szöveg elolvasása után:  
„Milyen hatása van a kávéárak ingadozásának a termelőkre és ránk, fogyasztókra? Honnan 
jön a kávé, amit iszunk? Honnan juthatunk több információhoz azon termékek eredetéről, 
amelyeket fogyasztunk? A válaszokat írjátok fel a poszterre!” 
A feladat elvégzése után közös megbeszélés az új ismeretekről.
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1. sz. melléklet 
 

A kávéültetvény művelése 
A vetéssel kezdődik. A kávémagok csak akkor csíráznak ki, ha a vetés a leszedést követő nyolc 
héten belük történik. Amint az első levélpár megjelenik, a magoncok speciális fóliatasakokba, 
majd ágyásokba kerülnek. Innen hat hónappal később kerülnek ki végső helyükre, az ültetvényre. 
Itt lehetőleg fák árnyékába kerülnek, hogy védelmet kapjanak a naptól. A kávépalánta a 3-5. 
évben fordul termővé és 10-15 évig terem.  

Szüret  
Kilenc hónappal a virágzást követően a termés beérik, és szüretelhető. Az Arabica kávé szüreti 
ideje mintegy négy hónapig tart, a Robustáé valamivel hosszabb. Kolumbiában például egész 
évben zajlik a szüret. A kávécserje virágzása annyiban szokatlan, hogy éretlen és érett szemek 
egyaránt találhatók ugyanazon az ágon. A szemek leszedése három módon történhet. 

Kézi szüret 
A jobb minőségű Arabica kávét 
szinte mindig kézzel szüretelik. 
A munkások a kávécserje-sorok 
között mennek és válogatottan 
csak azokat a szemeket szedik 
le, amelyek a legérettebbek. 
Egy nap alatt egy kávészedő 
átlagosan 50 és 100 kilogramm 
közötti bogyót gyűjt össze. 

Hántolás (Strip picking) 
Brazíliában, a Robusta termelő 
afrikai országokban és 
Indonéziában a szemeket nem 
egyenként szedik le. A 
szüretelő egy mozdulattal a 
hajtáson lévő összes szemet 
lehántja, az éretteket és 
éretleneket egyaránt. A szemek 
a törött levelekkel és gallyakkal 
együtt a cserje alatt gyűlnek 
össze egy nagy lepedőben, 
amiről a termést később 
összegyűjtik. 

Gépi szüret 
Brazília egyes nagy 
kávéültetvényein  
szüretelőgépeket használnak, 
amelyek lerázzák a szemeket a 
cserjékről. 

Feldolgozás  
A begyűjtött termést fel kell dolgozni. A két babkávé szem, csak a bogyós termés egyharmadát 
adja, a többi gyümölcshús, héj és tok, amelyeket el kell távolítani, hogy végül csak a zöld 
kávészemek maradjanak. A feldolgozás két módja terjedt el a világon: a vizes és a száraz 
feldolgozás. 

Vizes feldolgozás 
A bogyós termést megmossák, egy gép 
eltávolítja a szemekről a gyümölcshúst, majd 
nagy tárolóedénybe gyűjtik azokat, ahol 
fermentálják, azaz vízzel teli tartályban erjesztik 
a kávébabokat, hogy később eltávolíthassák a 
szemeken maradt gyümölcshús-darabokat és a 
kávészem körüli ragacsos filmréteget. Ez az 
eljárás adja a kávé gazdag aromáját és 
különleges ízét. Ebben a fázisban a 
babszemeket még mindig körülveszi egy 
pergamenszerű tok, ezért szokták 
pergamenkávénak is nevezni. A megmosott 

Száraz feldolgozás 
A bogyókat a napon szárítják. Egy hántológép 
megszabadítja a szemeket a gyümölcshústól és a 
pergamenhéjtól . Hántolás után a babszemeket 
megtisztítják, rezgőszita segítségével 
megszabadulnak a maradék hulladéktól, majd 
méret szerint szétválogatják és zsákokba 
adagolják. 
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kávészemeket betontálakba vagy 
szárítóállványokra terítik, és hagyják a napon 
száradni. A megszáradt szemeket hántolják 
majd méret és minőség szerint szétválogatják.  

Export 
A babkávét általában 60 kg-os kender- vagy jutazsákokba töltik, minőségi jelzést nyomnak rá 
megjelölve a származási helyét és a feldolgozás módját. A bezsákolt babkávé kamionnal vagy 
vonattal teszi meg az utat a kikötői raktárakig, ahol a behajózásra vár.  A kávét eladják egy 
exportőrnek, akitől megveszi egy importőr valahol a világban és eladja egy kávépörkölőnek. 

Szállítás  
A kávé rendszerint a termesztő országból egyenesen a fogyasztó országba kerül. Korábban a 
zsákokat egyenként tornyozták fel a szállítóhajók rakterében, de újabban ömlesztve szállítják a 
szemeket. 

Import  
Az importőrök három különböző csatornán szerzik be a kávét: helyszíni vásárlással (a 
célállomáson), szállítással (úgy szerzik be a kávét, hogy tovább kell szállítani), vagy jövőbeni 
megállapodással. A jövőbeni szerződéseket a New York-i Kávé és Cukor Tőzsdén bonyolítják. A 
jövőbeni megállapodás célja, hogy megóvja a kávé árának pozícióját, tényleges kávémozgás ritkán 
történik ebben az esetben.  

Csészézés  
Miután a pörkölők kiválasztották a kávét megvételre, ellenőrzik annak minőségét. Mintát vesznek 
a megvásárlandó kávéból a kóstoláshoz. A csészézés egy eljárás a kávé minőségének 
megállapításához. Először kávébab mintát vesznek, amit megpörkölnek és megőrölnek. Egy kevés 
őrleményt egy csészébe tesznek, és forró vízzel felöntik. A „cupper” - aki egy kávé szakértő - 
megszagolja és megízleli a kávét. 

Keverés 
A kívánt íz elérése érdekében legalább négy, vagy több kávéfajtát szoktak összekeverni pörkölés 
előtt, amikor még nyers a kávé. A keverés elsődleges célja, egy olyan íz kialakítása, amely hosszú 
távon is folyamatosan reprodukálható. Mivel a kávé egy termény, aminek a minőségét számtalan 
természeti tényező befolyásolja, a keverési előírásokat rendszeresen felül kell vizsgálni. 

Pörkölés  
A pörkölés során a zöld babkávé-szemeket mintegy 500 Celsius fokos hőmérsékletnek teszik ki. 
Ekkora hőre van szükség, hogy a szem belsejében lévő nedvesség elpárologjon, felszabaduljanak 
az aromaolajak és a babokban lévő cukrok karamellizálódjanak. Ez adja a kávébabok sajátos 
zamatát és mélybarna színét.  Háromféle pörkölés létezik: (1) a világos pörkölés a kávénak enyhe 
zamatot ad, ami például Skandináviában népszerű;  (2) a közepes pörkölés egy kissé erősebb 
zamatot ad, ami Közép-Európában és az USA-ban népszerű és (3) a sötét pörkölés nagyon erős, 
intenzív zamatot eredményez a kávéban, amelyet feketén kell inni - ezt Dél-Európában kedvelik. 

Őrlés   
A babkávét a pörkölés után rendszerint megőrlik. A modern szűrőrendszerek miatt az egyszeri 
őrlés nem elég. 

Csomagolás 
Az őrölt kávé gyakran vákuumcsomagolásba kerül, hogy az ízek a lehető legtovább 
megmaradjanak. Az őrölt kávé minősége ugyanis gyorsan romlik, ha az őrlemény levegővel 
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érintkezik. 

A kávé elkészítése 
Te döntöd el, milyen kávét iszol: török, eszpresszó, filteres, instant – széles a választék. 

 
  



 

 

www.eathink2015.org 

2. sz. melléklet 
 
A KÁVÉ ÁRA 
A kávé sokáig a világ második legfontosabb kereskedelmi terméke volt az olaj mögött. A világ 
több mint 70 országában termesztik, elsősorban a trópusi, szubtrópusi öv mentén fekvő 
afrikai, latin-amerikai, délkelet-ázsiai országokban és Indonéziában Több, mint 25 millió 
ember érintett közvetlenül a kávétermesztésben1. Az összes kávémennyiség 70 százalékát 10 
hektárosnál kisebb földeken termesztik, elsősorban 1-5 hektáros családi ültetvényeken. 
 A világpiacon lévő kávé legnagyobb része (80%) jövőbeni megállapodással kerül eladásra és 
ezek csak 20 százalékában eredményeznek tényleges árumozgást. A fennmaradó rész 
spekulációs célokat szolgál és nem a tényleges készletmennyiségekre vagy igényekre 
vonatkozik. Erre a mennyiségre a helyi termelőnek nincs befolyása, annak ellenére, hogy a 
terményének áruba bocsájtását ez a spekuláció határozza meg. 
 
A kávé világpiaci árának ingadozása a 80-as évek végén kezdődött, amikor a Nemzetközi 
Kávé Megállapodás összeomlott. A résztvevő felek nem tudtak egyezségre jutni, elsősorban 
az USA ellenállása miatt. Ez szabadpiaci helyzetet eredményezett, ami a kávé árának 
drasztikus csökkenéséhez vezetett, anélkül, hogy a kávétermelő országok lényegesen 
befolyásolni tudták volna a folyamatot. Az ingadozás ellenőrzésére született egy 
megállapodás egy előre meghatározott készletmennyiségről és az export kvótákról. Ennek 
révén lehetővé vált, hogy a kávé ára fontonként 1.2, 1.4 amerikai dollár legyen. A következő 
néhány évben az ára 0.77 dollárra esett vissza, 2001-re pedig 0.45 dollárra. Az utóbbi 
években némi javulás történt, a fontonkénti ár 1.15 dollárra emelkedett (ICO 20102). 
Azonban fontos megjegyezni, hogy a 80-as években 1 dollár mai értéke 3.5 dollárnak felel 
meg, vagyis a mai látványos árjavulás révén sem éri el a kávé mai ára a 80-as évekbeli árszint 
harmadát. Ez az ár sokszor a termelés költségeit sem fedezi, lehetetlenné téve a 
termelőknek, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsanak a családjuknak, akik így gyakran 
az elszegényedés szélére sodródnak. 
 
Az alábbi ábra egy svájci bicska (gyártott termék) árát viszonyítja a kávé 1980 és 2001 közötti 
kilónkénti árához.  A folyamatos áresés nem csak a kávét érintette, de sok egyéb 
mezőgazdasági termék és nyersanyag világpiaci ára is drasztikusan csökkent, amiből a 
gazdaságilag gyengébb országok exportbevétele származik. A kereskedés így a 
posztindusztriális országokat támogatja, melyek olcsón jutnak nyersanyaghoz, és az 
előállított termékeiket magasabb áron tudják eladni. 
 
 
------------------------------------------ 
1
 Két kávéfajta alkalmas kereskedelmi célokra: az Arabica és a Robusta. Az Arabica magas minőségű kávé, amely 

speciális feltételek között terem (napfény, páratartalom, alacsony hőingás). A Robusta kevésbé elismert, 
kevésbé igényes, és ültetvényeken is termeszthető.   
2
 International Coffee Agreement / Nemzetközi Kávé Megállapodás 

3 
Egy font annyi, mint 453.59 g. 

4
 International Coffee Organization / Nemzetközi Kávé Szervezet 
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Forrás: Oxfam, 2002  
 
A termelők a kávé piaci árának csak egy kis részét kapják meg, a fennmaradó nagyobb rész a 
helyi, a regionális, és a nemzetközi kereskedők között oszlik el. A kávé árát azok határozzák 
meg, akik részt vesznek az eladás és viszonteladás bonyolult folyamataiban. A nagy 
áringadozások ellenére a kistermelőknek szinte semmi esélyük sincs érdekeik megvédésére, 
és a termékük eladására, akkor, amikor a kávé ára éppen magas. Ennek egyszerű oka van: a 
pénzre azonnal szükségük van, és ezért a kávét gyakran már akkor eladják, amikor a termés 
még az ágakon van. Ezért, amikor szállítaniuk kell az árut, már rég nem tulajdonosai a 
terménynek.  A helyi piac árai sokszor nem tükrözik a piaci helyzetet, mivel a kávét már előre 
eladták.   
 
Gondolj bele: egy csésze kávé (5 g) akár 300 Forintnál is többe kerül egy kávézóban! Ez 
sokkal nagyobb összeg, mint amennyit egy termelő kap 1 kg nyers (nem pörkölt) kávéért. 
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Kiegészítő anyagok a gyakorlatvezetőknek: 
 
A KÁVÉ EREDETETE ÉS TÖRTÉNETE 
A legenda szerint a kávét egy Kaled nevű kecskepásztor fedezte fel i.sz. 850-ben, 
Egyiptomban. Kaled arra lett figyelmes, hogy az állatai játékosak lettek, miután legeltek a 
növényből. Maga is megkóstolta a titokzatos növény bogyóját és érzékelte a növény élénkítő 
hatását. Valószínűbb azonban, hogy a kávét a mai Etiópia területén fedezték fel. A kávé 
kereskedelmének fokozatos fejlődése az arab világban kezdődött. A 15. században a jemeni 
Mocha kikötőjében volt az egyik legnagyobb kávépiac (a híres Mokka kávégép erről a piacról 
kapta a nevét).  A kávé velencei kereskedők közvetítésével innen került Itáliába, onnan pedig 
továbbterjedt szerte Európában, később pedig az egész világon. A 18. században hollandok 
vitték Dél- és Közép-Amerikába. Brazília a 19. században lett a világ első számú 
kávétermelője és az is maradt mind a mai napig.  
 
KÁVÉFAJTÁK 
A kávénövény a Coffea fajhoz tartozik, és több mint hatvan különböző fajtája van. A 
fogyasztásra szolgáló kávé leginkább Coffea Arabica (Arabica bab) vagy Coffea Robusta 
(Robusta bab).  
A levelek szélesek, sötétzöldek és nagyon fényesek. A kávécserje virága kicsi, fehér, csillag 
alakú, illata és kinézete a jázminéhoz hasonlít. A vadon növő kávécserje a 10-15 méteres 
magasságot is elérheti. A kávéültetvényeken a növények nem nőhetnek 3 méternél 
magasabbra, így magasabb terméshozam érhető el, és könnyebb a betakarítás is. Egyetlen 
kávécserje akár 25 éven keresztül is terem. 
A kávécserje Brazíliában és Mexikóban 6-8 hétig virágzik. Az egyenlítő menti országokban (pl. 
Kenya, Kolumbia) a cserjének akár egy ágán azonos időben lehetnek rügyek, éretlen és érett 
bogyók is (ez utóbbiak a kávécseresznyék). A rügyezéstől a szüretig általában 8-9 hónap telik 
el, a tengerszint feletti magasságtól és az időjárási viszonyoktól függően. A kávécserjék 20-25 
évig termőképesek, és mintegy 2000 babot teremnek évente, ami kb. 1 kg nyerskávét jelent. 
A modern termesztési technológiáknak köszönhetően egy jó évben egy hektár 3-4000 kg 
hozamot termel. A kávébab a bogyós termés magja. A termés leginkább az áfonyára 
emlékeztet, édeskés húsa van, egy pergamen nevű hártya és egy úgynevezett „ezüstbőr” 
borítja. A még feldolgozatlan kávét zöldkávénak nevezik. Kereskedelmi célokra kétféle 
kávécserjét termesztenek. 
 
Arabica kávé 
 Az Arabica az ősibb és kedveltebb, ez a fajta adja a kereskedelemben kapható kávé 75%-át. 
Az Arabica 600 és 1800 méteres tengerszint feletti magasságon terem, és 6-9 hónap alatt 
érik be. Az Arabica kávé drágább, mivel a magasabb területeken történő termesztés 
költségesebb és munkaigényes. A szemek nem sokkal az érést követően a földre hullnak, 
ezért a termést az érés után gyorsan be kell takarítani, hogy a földre hullva ne kapjon 
fertőzést.  A magaslaton termesztett kávét fagyveszély is fenyegeti, ezért a termelők ezt a 
kockázatot beépítik az árba. A termelési költségeket az is növeli, hogy a legtöbb Arabica 
fajtát, különösen azokat, amelyek magaslaton termesztenek, kézzel szüretelik és a 
legköltségesebb vizes eljárással dolgozzák fel.  
 
Robusta kávé   
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Az első vadon termő Robusta cserjét az 1870-es években Kongóban fedezték fel. A világ 
kávékereskedelmének 26%-át adja. Ma elsősorban Nyugat-Afrikában és Délkelet-Ázsiában 
termesztik. A Robusta cserje szívós fajta, alacsonyabb tengerszint feletti magasságon terem 
(600 méteren), tűri a hideget és a magas páratartalmat, továbbá a kényes Arabica kávéhoz 
képest ellenállóbb a különféle fertőzésekkel szemben. A Robusta fele annyi idő alatt érik be, 
mint az Arabica és mintegy kétszer annyi bogyót terem. Az Arabicával szemben az érett 
bogyók nem hullanak a földre, ezért nem kell azonnal szüretelni. Forgalomba hozva gyakran 
keverik Arabicával, hogy az olcsóbb kávéban is megjelenjen a drágább Arabica jellegzetes íze.   
 
KÁVÉ ÉS MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM 
A kávé árának világpiaci ingadozása valamint a profit eloszlásának aránytalanságai miatt, 
amely elsősorban a gazdaságilag kevésbé fejlett országok termelőit sújtja, a kávé az egyik 
legfontosabb méltányos kereskedelmi termék. Az első méltányos kereskedelemből származó 
kávét a Holland Fair Trade Szervezet importálta 1973-ban.  
 
A méltányos kereskedelem méltányos árat biztosít a termelőnek, ami fedezi a termelés 
költségeit, valamint egy környezetvédelmi és szociális célokat szolgáló összeget is tartalmaz. 
Így biztosított a termelő megélhetése, fejleszthető a termelés, amely a helyi közösség jövőjét 
jelenti.  A kávé az egyik olyan termék, amit a Nemzetközi Fair Trade Minősítő Intézet is 
minősít (FLO-I). 
 
Példák a méltányos kereskedelem elve alapján létrejött helyi együttműködésekre: 
CECOCAFEN - Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte: ez egy ernyőszervezet, amely 
kilenc tagszervezetének működését védi és ellenőrzi a méltányos kereskedelem elvei alapján 
Nicaraguában. 
Minőségellenőrzést végez, garantálja a környezetbarát termesztést, és támogatja a termelők 
helyi közösségeit. A kávé kereskedelméből származó profitból többek között egy a nők 
rákszűrését támogató programot valósítottak meg. 
CECOVASA: perui szövetség, amelyet helyi termelők alapítottak a 70-es években, hogy 
kiiktassák a kereskedelemből a közvetítőket. A kávé méltányos kereskedelméből befolyó 
összeget a termelés modernizációjára és a helyi közösségekre költik (pl. egészségre nevelő 
iskolai programokat valósítanak meg). 
 

 


