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ANTICHITÃÞI

Existã ºi carafe filtrante care sunt utilizate pentru a purifica
chiar ºi apa de la robinet, care se poate pune apoi în sticle.
Expresia “a fi în carafã” se utiliza pentru un aparat scos din
uz.
O carafã din cristal nouã sau puþin folositã poate contamina de plumb alcoolul sau lichidele acide, care, dacã vor fi
pãstrate în astfel de recipiente, vor deveni uºor toxice.
Alcoolul tare, vinurile, Coca-cola, sucurile din fructe pot
absorbi doze importante de plumb, degajat de cristal. Sã nu
uitã cã ºi în doze foarte mici, plumbul este toxic. Cristalul
conþine în mod obiºnuit mai puþin de 24 la sutã oxid de
plumb, dar uneori procentul poate fi mult mai mare.Un
studiu publicat în 2004 a demonstrat cã într-o carafã folositã
pentru decantare, doar dupã douã zile, cantitatea de plumb
din licoarea noastrã este de microgramme pe litru ; dacã
vinul ar fi susþinut ºi patru luni în carafe de cristal, procentul
de plumb ajunge la 2.000 - 5.000 micrograme. Vinul alb
pus în recipient de cristal îºi dubleazã conþinutul de plumb
dupã o orã ºi se tripleazã dupã patru ore. Bãuturile brandy
stocate mult timp în astfel de carafe conþin ºi 20.000 micrograme de plumb într-un litru de alcool., în timp ce în apa
potabilã se pot mãsura doar 15 micrograme.
Existã, în zilele noastre, ºi carafe de rãcire rapidã, care permit rãcirea instantã a bãuturilor, fãrã gheaþã! Noul recipient
incorporeazã douã elemente pentru rãcirea rapidã, fiind idealã în cazul unei game variate de bãuturi: vin, apã, lapte sau
suc. Elementele de rãcire se pun în frigider ºi se introduce în
baza carafei, când dorim sã o folosim. Bãuturile vor fi reci
în câteva minute, rãmânând aºa ºi pentru câteva ore. Carafa
are un design ingenios, odern, care va decora plãcut orice
masa, dar calitãþile ei esenþiale sunt cã rãceºte fãra gheaþã,
pãstreazã elementele de rãcire în frigider, este folositã pentru
o gamã variatã de bãuturi, rãceºte bãuturile în cel mult cinci
minute, are capacitate de un litru ºi idealã pentru a fi
folositã în casã, dar ºi la picnic.
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