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Nemáte nastavené správne mletie
Správne nastavenie mletia je pre znalcov úplná samozrejmosť, pre radového kávičkára však
patália. Drvivá väčšina ľudí nevie, ako si má nastaviť mletie a čo by tým vlastne mala
dosiahnuť, takže mlynček je v mnohých domácnostiach dlhodobo zakonzervovaný na rovnakej
hodnote. Nie je jednoduché správne to vysvetliť, ale pomôže napríklad pozorovanie prúdu
pretekajúcej kávy. Ak vám kávovar vydá espresso veľmi rýchlo, napríklad za desať sekúnd,
určite stavte na jemnejšie mletie. Ak naopak káva takmer ani netečie a kávovar sa s jej
vydaním „trápi“, prejdite k hrubšiemu. Optimálna extrakcia by mala trvať niekde v rozmedzívydaním „trápi“, prejdite k hrubšiemu. Optimálna extrakcia by mala trvať niekde v rozmedzí
25 až 35 sekúnd. 

Nemáte k dispozícii čerstvú kávu
Tento problém je možné rozdeliť do niekoľkých bodov, pretože káva môže svoju čerstvosť
stratiť viacerými spôsobmi. Jednak môže ísť o problém s kupovaním lacnejšej komoditnej
kávy, pri ktorej ani neviete, kedy bola pražená. Pri supermarketových kávach sa veľmi často
stáva, že dlho stoja v rôznych skladoch a napokon si pár týždňov alebo mesiacov môžu postáť
aj na pulte v predajni. Káva za ten čas jednoducho zvetrá a keďže na obale nevidíte dátum
praženia, vlastne ani neviete, na čom ste. Ďalší problém je v tom, že si síce kúpite čerstvú
kávu, ale neskladujete ju správne, prípadne ju otvoríte a nevypijete v priebehu niekoľkých dní.kávu, ale neskladujete ju správne, prípadne ju otvoríte a nevypijete v priebehu niekoľkých dní.
Jednou z častých chýb je aj nasypanie veľkého množstva kávy do násypníka mlynčeka.
Zbytočne ju tak vystavíte kyslíku, ktorý ju ničí. Prečo si nenasypať len toľko, koľko v daný
deň vypijete? Kávu inak skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, ideálne v balíčku
zatvorenom hermetickým zipsom. Ak teda chcete pocítiť nejaké jej chuťové vlastnosti
a dopracovať sa k potrebnému pôžitku. A aby sme nezabudli, veľkým problémom je aj kupovanie
mletej kávy v supermarketoch. Tá je totiž už dávno zvetraná a takejto závažnej chybe sa
určite vyhnite.. V prípade, že si kávu nechávate pomlieť v pražiarni, vypite ju čo najskôr.určite vyhnite.. V prípade, že si kávu nechávate pomlieť v pražiarni, vypite ju čo najskôr.

Kávovar patrí medzi miesta s najväčším výskytom baktérií v domácnosti. Tie sa v teple
a vlhku vytvárajú veľmi ľahko a v automatických kávovaroch sa veľmi často zbiera aj pleseň.
Preto je dôležité nečistiť ich len zvonku, ale aj zvnútra. Jeden zo starých prieskumov hovoril
o tom, že kávovar je z hľadiska výskytu baktérií štvrtým najznečistenejším miestom v domác-
nosti – pred ním boli len hubka alebo špongia na umývanie riadu, pohár na odkladanie zubnej
kefky a miska pre pokrm domácich miláčikov. Na 10 centimetrov štvorcových pripadá
v kávovare až 50 585 mikroorganizmov. A verte tomu, že keď cez tieto miesta pretekáv kávovare až 50 585 mikroorganizmov. A verte tomu, že keď cez tieto miesta preteká
káva, na finálnej chuti to budete cítiť. V tomto vlastne spočíva veľká nevýhoda automatic-
kého kávovaru oproti pákovému. Do útrob pákového stroja sa totiž nič nedostáva a udržiavanie
hygieny je omnoho jednoduchšie. Na záver ešte jedna vec: nezabúdajte ani na pravidelné
odvápňovanie kávovaru.

Neudržiavate dostatočnú hygienu kávovaru

Neuvedomujete si dôležitosť vody
Keď si klasické espresso „rozmeníte na drobné“, prídete na to, že je takmer výlučne tvorené
vodou. Podiel vody v espresse predstavuje vyše 90 percent a je teda absolútne jasné,
že voda je mimoriadne dôležitá. Úplným základom by mala byť aspoň bežná filtrácia, ktorá
vodu zbaví nečistôt prichádzajúcich z potrubí. Ak sa však chcete dopracovať k ešte kvalit-
nejšej vode, mali by ste zájsť ešte ďalej a upravovať napríklad aj tvrdosť vody. 



Nemáte nastavenú správnu teplotu vody
Nie všetky kávovary ponúkajú možnosť nastavovania teploty vody, ale ak áno, určite sa s týmto
nastavením pohrajte. Zrno svetlejšie praženej kávy je všeobecne tvrdšie a hustejšie, takže 
sa extrahuje o niečo ťažšie. Aj preto sa pri slabšie praženej káve zvykne osvedčiť používanie
vyššej teploty vody. Naopak, pri tmavších „roastoch“ môžete ísť do nižšej teploty. Tá by mala
byť postačujúca na to, aby z nich dostala maximum. Pri hraní sa s teplotami určite myslite aj
na predhriatie príslušenstva. Kávovary sú v tomto smere rôzne: niektoré dokážu veľmi dobre
ohriať aj samotnú páku a rovnako tak porcelánové šálky, ktoré môžete mať položené navrchu.ohriať aj samotnú páku a rovnako tak porcelánové šálky, ktoré môžete mať položené navrchu.
Pri niektorých potrebujete cez páku raz alebo dvakrát prehnať horúcu vodu, aby sa páka optimálne
predhriala a šálky si ohriať samostatne. Nasledujúca rada síce nebude príliš efektívna ani
ekologická, ale pri automatickom kávovare je dobré prvú pripravenú kávu vyliať. Vďaka tomu
sa útroby stroja prečistia od kávového gruntu a nečistôt, ktoré tam mohli stáť už dlhšie
a súčasne sa všetko predhreje.

Nekupujete si kvalitnú kávu
Nech to vyznie akokoľvek tvrdo, je to tak. V našich
končinách z rôznych príčin dominuje predaj nekva-
litných káv, ktoré neponúkajú takmer žiadne chuťové
tóny. Teda s výnimkou horkosti. Jednak za to môže
dlhoročný zvyk, podľa ktorého káva má byť horká
a jednak bohužiaľ aj naša finančná situácia: nemô-
žeme si dovoliť kupovať kvalitné kávy doslovažeme si dovoliť kupovať kvalitné kávy doslova
s rodokmeňom, ktoré vedia potešiť parádnou chuťo-
vou rozmanitosťou. Sú totiž drahšie.
Problém je hlavne v tom, že v bežných obchodoch
a supermarketoch sa na dobrú kávu naraziť takmer
nedá. Je nutné kupovať ju v špecializovaných
predajniach, výberových kaviarňach alebo v eshopoch,
čo je pre mnohých kávičkárov stále bariéra. My všakčo je pre mnohých kávičkárov stále bariéra. My však
veríme, že na cestu kvalitnej kávy postupne zlomíme
každého z vás. Veľmi si želáme, aby ste raz objavili
jej čaro, silu a aby ste začali objavovať nekonečný
svet chutí a tónov, ktoré ponúka. A možno by bolo
lepšie vymeniť kvantitu za striedmosť. Nekupovať
obrovské množstvá nekvalitných káv a doslova sa nimi nalievať. Čo tak siahnuť po kvalite,
ale naučiť sa vychutnávať ju?ale naučiť sa vychutnávať ju?

Nedostatočne experimentujete
Skúšajte rôzne kávy, rôzne hrúbky mletia, rôzne množstvo kávy v pomere k rôznemu množstvu
vody – ak tieto možnosti samozrejme váš kávovar ponúka. Skúšajte absolútne všetko. Vyskúšajte

aj všetky možné nápoje, ktoré váš kávovar dokáže
pripraviť, vyskúšajte rôzne techniky penenia mlieka.
Poobjavujte podľa možností všetko a príďte na to,
čo je ako šité na mieru presne pre vás. A vzhľadom
na to, že na trhu je obrovské množstvo rôznych káv
a len na Slovensku máme viac ako stovku pražiarní,
vám môžeme garantovať, že nudiť sa určitevám môžeme garantovať, že nudiť sa určite
nebudete a svoj kávový život povýšite na celkom
novú úroveň.



Všeobecne platí, že kofeín znižuje únavu
a s ňou aj subjektívny pocit náročnosti
tréningu. Čo naopak nevie, je zvýšiť svalovú
silu. Z toho je teda zrejmé, že vám šálka
kávy pomôže zvýšiť výkon pri vytrvalostných
športoch (napr. beh alebo cyklistika), počas
ktorých sa tak rýchlo nevyčerpáte.ktorých sa tak rýchlo nevyčerpáte.
Sympatický bonus je schopnosť kofeínu
povzbudiť organizmus k až o 15% vyššiemu
spaľovaniu tukov, čo pomáha telu lepšie
využívať tukových vankúšov ako zdroja
energie.





Výberová káva. Ak ste vážnym kávovým znalcom a kávomilcom, tak tento pojem určite dobre
poznáte. Ide o výraz, ktorý pochádza z anglického „specialty coffee“ a definuje nadpriemerne
kvalitnú kávu. Tento pojem prvýkrát použila Erna Knutsenová v magazíne Tea & Coffee
Trade ešte v roku 1974. Slovami „výberová káva“ opísala zrná najlepšej chuti, ktoré boli
dopestované v špeciálnej mikroklíme.

Kedysi sa kvalita kávy až tak neriešila a ľudia kupovali de facto čokoľvek, čo im prišlo pod
ruku. Dnes si však mnoho ľudí môže dopriať vyššiu kvalitu a dopyt po nadpriemerne dobrejruku. Dnes si však mnoho ľudí môže dopriať vyššiu kvalitu a dopyt po nadpriemerne dobrej
káve rastie. Jednak tu ide o miesto, kde bola vypestovaná, nadmorskú výšku, prostredie,
kvalitu zŕn, ale do tejto témy môžeme zahrnúť aj spôsob úpravy, praženia, balenie a pocho-
piteľne aj samotnú finálnu prípravu. Ak sú všetky kroky tip-top, finálny konzument to pocíti
a jeho pôžitok bude omnoho vyšší.

Aká káva môže byť označená ako výberová?



Komoditná káva





To isté platí napríklad aj o káve
Brazília Santos. Ak si niekto myslí,
že Santos je farma, je na omyle.
Je to prístavné mesto, kde sa káva
ani nepestuje. Avšak káva, ktorá
odtiaľ vyráža do sveta, je označená
ako Santos. Je to užšia špecifikáciaako Santos. Je to užšia špecifikácia
ako Brazília, ale stále veľmi široká.
Opäť ide len o rôznorodé zrná
komoditnej kvality. 

Ale pozor. Aby to zasa nevyznelo
zle: všetka káva s akýmkoľvek
stupňom dohľadateľnosti na trhu
má svoje miesto. Nikdy nebudúmá svoje miesto. Nikdy nebudú
všetky dopestované zrná výberovej 



Ingrediencie:

Ingrediencie:

Ingrediencie:

Recepty na nielen sviatočné nápoje
ktoré vám spríjemnia dlhé večery

- 2 konzervy karamelového salka
- 500 ml plnotučné mlieko
- 100 ml smotana na varenie
- 1 ks pudin mandľový (môže byť aj karamelový)
- 400 ml hnedý rum
- 1 ks vanilínový cukor
Z mlieka, pudingového prášku a vanilínového cukru si
uvaríme puding, za stáleho miešania ho necháme ochladnúť
(aby sa nevytvorila kožka) a postupne pridávame salko
a smotanu. Poriadne vymiešame a nakoniec primiešame
rum.  Ak chcete likér silnejší alebo slabší, môžete použiť

o 100 ml rumu viac alebo menej. Hotový likér nalejeme  do fliaš a necháme cez noc
odstáť v chlade. Likér je  potrebné skladovať v chlade a spotrebovať do 14 dní.

- jedno doppio
- 400 ml kokosového mlieka
- 40 g pekanových orechov
- 2 PL medu
- 1/2 ČL mletej škorice
- semienka z vanilkového lusku

- 4 vaječné žĺtky
- 1 PL medu
- 125 ml vody
- 2 KL čerstvo namletej kávy
- 4 cl kávového likéru
- strúhaná čokoláda na posypanie

Kokosové mlieko privedieme k varu. Pridáme doň najemno namleté
pekanové orechy, med, škoricu a vanilkový lusk. Všetko spolu
chvíľu miešame, aby sa chute spojili. Do hrnčeka nelejeme
mliečnu zmes. Potom po vnútornej strane hrnčeka pomaly vlejeme
čerstvo pripravené doppio.

Žĺtky vyšľaháme s medom do peny. Z namletej kávy a vody
pripravíme kávu, zamiešame do nej kávový likér a postupne ju
všľaháme do žĺtkovej zmesi. Mokka-grog naplníme do pred-
hriatych pohárov, povrch ozdobíme čokoládovými hoblinkami
a hneď podávame.






