
VIZIPIPA NAGYKÖNYV

Attention Studios
bemutatja:

Vizipipa nagykönyv
v1.5.0.0.4.2.0

Fontos: Az az igazán kellemes, ha 
megtalálod a saját módodat a pipázásra, 

úgy, ahogy szereted. Lentebb 
összegyűjtöttünk pár tippet, de ezekből 
közel nem tartunk be mindent :P Enjoy!

(A könyvben a pipa szó a vizipipának felel meg)
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Vizipipa alapok

A vizipipa felépítése
- Alul helyezkedik el a víztartály, amibe légmentesen kapcsolódik a 
test (gumi vagy szivacstömítéssel).
- A test tetején szintén légmentesen (ismét tömítéssel) illeszkedik a 
dohánytölcsér/kerámia – ki hogy hívja.
- A testből, közel az üveghez, indul ki a szívócső (tömítéssel), és 
sokszor ugyanilyen magasságban a túloldalán a testnek egy 
biztonsági szelep található.
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A vizipipa használata
- Vizet töltünk az üvegbe úgy, hogy a belógó testet kb. 2-3cm-el 
elfedje.
- A cső végébe szipkát rakunk (vagy minden résztvevőnek külön-
külön osztunk egyet).
- Ha van biztonsági szelepünk, akkor belefújunk a csőbe és 
megnézzük, hogy funkcionál-e.
- Tömítéstesztet végzünk (befogjuk a pipa tetejét és megszívjuk a 
csövet – ha nem tudjuk szívni, akkor jó).
- A kerámiába aromát teszünk, majd igényeink és képességeink 
szerint eligazítjuk.
- A kerámiát lefedjük fóliával, amit kilyukasztunk.
- Egy csipesszel megfogunk egy szenet, majd begyújtjuk.
- A szenet rátesszük a fóliára, majd arra rázárjuk a széntartó sapkát 
vagy rárakjuk a hőtartó sapkát (ha van).
- Szívjuk. Enjoy.

A vizipipa központi magja a szeretet!
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Vizipipás tippek

- Víz helyett használhatsz üdítőket is (csak utána alaposan mosd ki a 
pipádat), nomeg persze alkoholt is. Ilyenkor olyan durva töméseket 
lehet csinálni, hogy az hihetetlen. Csak arra figyelj, hogy ne szénsavas 
dolgot tegyél bele, mert a hab miatt be fogod szívni a csövön át és az 
nem kellemes.

- Egyes oldalakon azt mondják, hogy nem nagy baj, ha nincs tömítés. 
Szerintem igen, ezért, ha neked sincs, pótold ki alufóliával.

- Ki lehet olyan csöveket fogni, amelyek teljesen inkompatibilisek a 
kapható szipkákkal (a vasba nem illenek bele), ilyenkor egy fogóval 
kiszeded a csőből a vasat és mehet a helyére a szipka.

- A szipkát minden pipás alkalom után cseréld ki, mosd el forró 
vízzel és tedd félre. Mikor már elfogytak a szipkáid, a félretetteket 
kiforrázod és újra használhatod őket (nyilván nem forrázod ki a 
szűrőseket).

- A kerámiában lazán legyen a dohány és ne érje el a tetejét a 
kerámiának, a perem alatt legyen 2-3mm hely. Erre rakjál fóliát (nem 
ajánlom a szénkonzolt, mert szerintem szar, fóliából is inkább az 
ilyen pipázáshoz gyártott kör alakút, sima bolti fóliából 2 réteget rakj 
rá, de azokat felhelyezés előtt simítsd össze a combodon). Egy 
fogpiszkálóval lyukaszd ki a tetejét a következő módon: Körbe, a 
kerámia szélére, ahova már nem ér el a szén, lazán pár lyukat a 
levegőnek. A szén alá pedig (a fólia közepére) sok apró lyukat, de csak 
a szén alá!
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- Öngyulladós szenet ajánlok, mert azzal nincs annyi tökölés, mint a 
simával/kókusszal. Miközben ég róla az öngyulladós réteg, izzítsd 
tovább, körbe, lassan, a tetejét is. Mikor már leégett róla a réteg, még 
egy kicsit izzítsd tovább. Utána kezd el fújni, hogy beinduljon. Addig 
fújd, mikor már az egész szén minden porcikája vörösen izzik 
(miután elsőre beizzott, kicsit, kb. 15mp-ig még fújd, hogy mélyebben 
is beinduljon)! Akkor a jó!

- A kókusz szén jó dolog, de csak akkor ha van lángszóród vagy 
gázrezsód. Hasonlóan az öngyulladóshoz kell begyújtani. Addig 
izzítsd, amíg mindenhol vörös nem lesz (arra figyelj, hogy ilyenkor 
nagyon ontja magából a hőt, sokkal könnyebben megsül a dohány!).

- Használj széntartós kerámiát, de minimum hőtartó sapkát, mert 
rengeteget dob a füstön, az ízen és a tömés időtartamán!

- Jeges tömés: Készítsd be a kerámiát és a szenet, csak gyújtani 
kelljen! Fogd meg a talpat és a vízbe tegyél pár jeget (ne spórolj). Várd 
meg míg elolvad. Most rakd be a hűtőbe. A szívócsövet mosd ki 
vízzel, de csak folyasd ki belőle, ne fújd ki a maradékot. Rakd be a 
mélyhűtőbe 2-3-4 percre (többre ne, mert szétrepedhet). Vedd ki. A 
talpat a hűtőből. Ismét rakj jeget bele. Állítsd be a vízszintet. Rakd 
össze a pipát és mehet!

- Ha a jég a talp nyakánál megakad, akkor fogd le a kezeddel és rázd. 
A víz hamarabb megolvasztja.

- Használj két csipeszt! Egyet a dohánynak, egyet a szénnek.

- Minden tömés után töröld ki a kerámiát felülről és alulról is (ha 
beleszorult aromadarab, akkor fújj bele), illetve az alatta lévő tömítést 
is. Így elkerülheted, hogy benne maradjon az előző íze.
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- A csőből nem jöhet fel a szén. Nem és kész! Ami a csőből feljön az a 
füstből még a lerakódott anyag a csőből. Ezért kell mosni.

- Minden alkalom után mosd el a pipát, legyen keféd és szivacsod 
erre a célra, időnként alaposan sikáld ki.

- Ha nem jön ki a szag a csőből, vagy egyéb komiszabb mosási 
gondjaid adódnak, használj kólát! Komolyan! 5 percig állni hagyod a 
csőben és mindent kihoz belőle, 1 nap után a rozsdát is leszedi.

- A szeneket dupla zacsiban tárold a gyári henger formában és figyelj, 
hogy szállításkor ne ütközzön semmivel, mert hamar szétesik.

- A dohányok tárolására befőttesüvegeket ajánlok, csak vigyázz, mert 
törnek.

- Mindig legyen nálad legalább 2 öngyújtó (esetleg vihargyújtó), de 
úgy tapasztaltam, hogy gyufából gazdaságosabban kijössz.

- Keress nyugodt helyet a pipázáshoz, úgy a kellemes.

- Ha be akarsz szédülni, akkor addig szívd magad füsttel, ameddig a 
tüdőd bírja, majd utána még erőltess rá egy kis levegőt is. Pár 
másodperc benntartás után fújd ki. Hatásos.

- Kezdésre mindig valami gyengébbet tömjetek (ne kevertet, pl: 
Menta).

- Ha száraz a dohány, akkor keverd be mézzel és emészthető 
glicerinnel. Hagyd állni egy kicsit és a dohányt szedd ki. Fontos, hogy 
az edény aljára ülepedett levet ne keverd fel ismét, mert az a pipában 
ugyanúgy le fog folyni és eltömíti a kerámiát (nem tudod szívni). Meg 
inkább jobb minőségű dohányt vegyél, mint, hogy a szart nedvesítsd.
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- A fólia tetejét lyukasztás után kicsit nyomd be, hogy középre 
leejtsen, így szívás közben nem fog elszaladni a szén.

- Ha már szédülsz, kicsit állj le. Nem jó túlzásba vinni, mert ha átesel 
a határon, egész elalvásig szarul leszel!

- Pipázás közben a legjobb üdítő a víz. Ha már szédülsz, akkor 
szopogass jeget.

- A vizet a legjobb tömésenként cserélni, így elkerülheted az 
ízkeveredést.

- Az öngyulladós szén gyújtásánál figyelj, hogy a gyújtót döntsd meg, 
különben a lepattanó darabkák eltömíthetik a gyújtót. Ha nagyon 
megdöntöd, akkor viszont megolvadhat és szétesik. Vagy használj 
gyufát.

- Ha szar minőségű csöved van, akkor néhány mosás után barna 
darabkák jöhetnek ki belőle. Az rozsda, rohad szét a belseje. Használj 
szénszűrős szipkát és mosd ki kólával!

- A cső mosása: Szárazon megtördeljük, hajlítgatjuk, hogy a rátapadt 
cucc lejöjjön és utána mossuk ki forró vízzel.

- Laza pipázás (így tuti nem leszel rosszul): Minden tömés után tarts 
10-15 perc szünetet, valamint szívás közben vegyél máshonnan is 
levegőt, ne csak a pipából.

- Ha szar a csöved, akkor csinálj belőle gumicsövet: Barmold szét a 
csövet, csak az eleje és a vége kell (a két fa rész). Vegyél autós- vagy 
gazdaboltban borszívó csövet és rakd össze a két véggel, 
szigszalagozd le, díszítsd és kész is.
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Vásárlási tanácsadó

- Szénből csakis csak "Three Kings" öngyulladós szenet, az a legjobb. 
A többi más márkát nem ajánlom. Széníze lesz tőle a tömésnek és 
nehezebben is gyullad be, nem éri meg! A másik, amit még érdemes 
venni, az a kókuszszén vagy egyéb hasonló szén (pl.: Bamboocha).

- Dohányból is csak márkásat! Noname dohányt kerüld. Sokan 
szeretik a Naklah márkát is, ami azért ismertebb, de szerintem túl 
száraz (már amelyik). Alulról kezdve ezeket érdemes venni: Nakhla, 
Al-Waha (középkategória, csak ha nincs pénzed másra, de a menta 
belőle isteni), Massah (fürdik a lében és az íze is tökéletes), Al-Fakher 
(szintén, mint a Massah, csak több ízben kapható).

- Pipát csak pipa szaküzletben, sehol máshol. Nem tudod mit sóznak 
rád. Se neten, de piacon ne vegyél, mert könnyen átbaszhatnak! De így 
is vigyél magaddal egy tapasztalt pipást, hogy ellenőrizze a pipa 
minőségét (Szultáncenterben is találni gyengébb munkákat..)

- Szipkából mindig tárazz be és abból is azt a puha verziót ajánlom, 
amit könnyen össze tudsz nyomni a kezedben, jobb vele a pipa. 
Füstszűrősből többféle létezik, eddig mindegyik bejött, bár a LONG-
LIFE feliratos nem véletlenül drágább ;)

- Szerezz széntartós kerámiát bátran, mert megéri. Egyszerre hőtartó 
sapka is, illetve nem esik ki a szén se borulás esetén. Arra figyelj 
vásárlásnál, hogy a fedél könnyen lecsukható legyen és körbe zárjon 
jól. Sok a selejt sajnos.. Ha nincs pénzed rá, akkor hőtartó sapkát 
vegyél, az is több, mint a semmi (sőőőt, bőven több).

- Vegyél melaszt a dohányra, hogy ha kiszárad se legyen gond (így a 
szárazabb dohányok is jobbak (pl.: Nakhla)).
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Pipás fogalmak

- Pippantás: Pipázás

- Borjúszívás: Egyszerre kettő vagy három pipa megy egyszerre.

- Bikaszívás: Egyszerre 4 vagy több pipa megy egyszerre.

- Pipaid: A pipatulajdonos által meghatározott geometriai alakzat, 
amelyet a pipa csöve követ.

- All-in: A maradék dohányok összekeverése és újbóli felhasználása.
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Aroma készítése

Attól függ, hogy milyen aromát szeretnél, változtathatod a 
hozzávalókat, illetve herbal shisha esetén kihagyhatod belőle a 
dohányt. Az alábbi két receptet két különböző oldalról fordítottam.

Hozzávalók:
- dohány (lehetőleg ízmentes)
- méz vagy melasz
- emészthető glicerin
- valami, ami ízt ad neki

Arányok:
- dohány 30%
- méz 25%
- glicerin 25%
- aroma 20%

Elkészítés:
- Válaszd ki az aromát (legjobbak a szárazak).
- Porlaszd el a szárított aromádat mozsárral vagy fűszerdarálóval.
- Keverd össze a porlasztott aromát a dohánnyal (szagold meg, az 
orrod megmondja, hogy elég aroma van-e benne).
- Lassan önts hozzá a mézet/melaszt (felmelegítheted, hogy 
könnyebben dolgozhass vele).
- Keverd össze egyenletesen.
- Add hozzá a glicerint és keverd össze (ez biztosítja a lágy füstöt és 
megvédi az aromát az elszenesedéstől).
- Fedd le és hagyd pácolódni egy éjszakán át.

---------------------------------------
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Hozzávalók:
- dohány (lehetőleg ízmentes)
- gyümölcsök (a recept almát ír)
- melasz (nyilván helyettesíthető mézzel)
- emészthető glicerin

Arányok:
20% alma (súlyra)
80% dohány (súlyra)

Elkészítés:
- Vágd az almákat 4 felé és magozd ki őket.
- Turmixold le őket, vagy darabold fel egy késsel. A cél: Szépen 
felvágott almák és nem alma szósz! Megjegyzés: Lehet nem szeretnéd 
megfőzni az almákat. Ez esetben válassz valami egyéb módszert a 
nedvesség eltávolítására (pl.: szárítás).
- Rakd bele egy edénybe és párold addig, míg a nedvesség jelentős 
része el nem párolgott. Ennél a résznél kell kisakkozni a megfelelő 
nedvességet.
- Várj, amíg lehűl, majd add hozzá a dohányt, a melaszt és a glicerint 
(utóbbi kettőből 3 almánként 1-1 teáskanálnyit).
- Ha tartósítószereket akarsz hozzáadni, akkor csak a saját 
felelősségedre.

---------------------------------------

Kiegészítés az aromakészítéshez:
- Ha a dohányt forró vízben áztatod, vagy forrázod, akkor csökken a 
nikotin tartalma.
- Az ízhez nagyon jól jöhetnek az illóolajok, de csak óvatosan, hisz 
rengeteg a mesterségesen előállított és nem tudod mi van benne...
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Pipa készítése

Először is szögezzük le: Itt nem fogsz találni semmi KONKRÉT 
útmutatót, hogy hogyan készíts el egy vizipipát (tehát: vedd meg 
ezeket és így most szépen összeszereljük, ezt ide-oda), arra ott a 
YouTube. Itt egy olyan szöveget kapsz, ami segít kitalálni a saját 
pipádat és kreatívan megalkotni azt.

Amire szükség van:
- talp: PET palackok, befőttesüveg, stb..
- test: bármi, ami masszív és nem olvadó/éghető anyagból van (pl.: 
partvisnyél, tolltest, stb..)
- kerámia: a lényeg, hogy egy alul lyukas, ívelt aljú valami kis 
edénykét összerakjál.. mi sörös dobozból és alufóliából csináltuk, de 
itt is fontos, hogy ne olvadjon meg az anyag!
- cső: permetezőcső, borcső, szívószál, stb..

Hogyan rakd össze:
- A kerámiát állítsd össze, csinálj rá lyukakat. Megéri igényesebben 
dolgozni, hogy mosható legyen, stb..
- A kerámiát rögzítsd a testre és szigeteld le alaposan (pl.: 
szigetelőszalag).
- A talpba integráld bele a testet, lehetőleg a kupakba, hogy 
szétszedhető legyen és a test alja lógjon le majdnem a talp aljáig. 
Rögzítsd ezt is légmentesen, de figyelj, hogy lehetőleg függőleges 
legyen a pipa.
- A csövet a talpba kösd be, valahova a tetejére, tehát jóval a víz fölé.

Ötletek:
- Próbálj meg legalább funkciókban leutánozni egy gyári pipát.
- Legyél kreatív :P
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A pipa és az egészség

Mi történik pipázás közben?
- A levegő beáramlik a szén mellett, ahol felforrósodik. Mire eléri az 
aromát ebből a hőből veszít.
- A forró levegő az aromát süti, azaz szárítja (és nem égeti, tehát nem 
vállnak ki rákkeltő anyagok). A melasz hatására ízes füstpára 
keletkezik.
- Ez a pára lehalad a pipatesten, ahol elkezd lerakódni, majd átmegy a 
vízen, ami megszűri azt, illetve lehűti, így gégerák sem alakulhat ki. 
Ettől lesz erős pipaszaga a végén a víznek (a sárga színt a csövön 
esetlegesen lefolyó melasz okozza).
- A pára végül a csövön kiér a pipából és ezalatt a csőben ismét 
lerakódik még káros anyag. Ami ebből a tüdőbe jut, az elbomlik.

Mi van a füstben?
- A füst nagy része megegyezik a levegő összetételével.
- Az egyetlen egészségre káros anyag az a CO (szén-monoxid) (és 
CO2) benne, de ez egyrészt minimális, másrészt a pipázás közbeni 
tiszta levegővétel kiüríti a tüdőből. A szén-monoxid rátapad a vérben 
az oxigénszállító sejtekre így csökkenti a felvehető oxigén 
mennyiségét. Károsabb ha főút mellett sétálsz (komolyan, és ez a 
vicces :D).

Jó pippantást!
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