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ZAKÁZANÝ NÁPOJ

V ODOVZDÁVANÍ ZÁŽITKOV POKRAČUJEME

denci sa však dožili vyššieho veku ako samotný kráľ. Zlom nastal vďaka pápežovi
Klementovi VIII., ktorý sa rozhodol vyskúšať kávu osobne a tak vyvrátiť alebo potvrdiť všetky povery o nej. Učarovala mu natoľko, že ju vyhlásil za posvätný nápoj.
Stará povera vraví, že odvtedy musel manželský sľub obsahovať aj to, že sa manželia navzájom nenechajú žiť bez kávy.

SOCIÁLNE PROJEKTY KÁVOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽÍ
Dnes ju vnímame skôr iba ako prísun energie alebo akýsi zlozvyk namiesto raňajok.

ROZHOVOR S OLDŘICHOM HOLIŠOM
CEO EuroCoffee s.r.o., Coffee VERONIA

Máme pocit, že je to obyčajný produkt, ktorý nájdeme kdekoľvek a kedykoľvek.
Tú pravú kávu s jej skutočným čarom, však dostanete len od naozajstného baristu.
Ten môže driemať v každom jednom z vás.

Autor: Academy of Coffee s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď
Názov: Kávový magazín “SLOVAK BARISTA CUP”
Texty: Nikoleta Šalmíková
Grafické spracovanie: Veronika Holišová
Fotografie: Academy of Coffee, Veronika Holišová, Coffee Consulate,
Capricornio Coffees, GD Identity, Freepik.com, Trnky Brnky Fotografie
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BARISTA

Vlastnosti baristu • Ustrojenie Baristu
Barista v preklade z taliančiny znamená barman a teda človek pracujúci za barom.
V mnohých krajinách má prívlastok barista človek, ktorý dokáže pripraviť rôzne kávové nápoje.

B

arista je človek, ktorému namiesto krvi v žilách

Barista vie nielen čo je to káva, ale i čo sa skrýva za ňou

koluje káva. Káva sa stala preňho životným štýlom

• Ovláda základné informácie o podávanej káve (značka,

a do každej šálky, ktorú pripraví, vloží kúsok

krajina pôvodu, zloženie, chuťový profil)

zo seba. Správny barista nepripravuje len kávu, predkladá

• Ovláda prácu s baristickým vybavením (mlynček, espre-

vám príbeh kávovníkového zrna v jednej šálke.

sso stroj, iné pomôcky na prípravu kávy)
•

Dodržiava správne postupy pri príprave kávových

i kávovo mliečnych nápojov na báze espressa
• Ovláda niektoré z alternatívnych príprav kávy (French
Press, Aeropress, V60, Chemex, Vakummpot, Walküre,
Turecká džezva a iné)
• Dodržiava hygienu počas i po skončení prípravy jednotlivých káv
•

Dodržiava pravidelnosť celkovej hygieny baristického

vybavenia (espresso stroj, mlynček, baristické pomôcky)
• Komunikuje so zákazníkmi podľa baristického slovníka

Barista je podobne ako barman
a čašník vystavený neustálej komunikácii
so zákazníkom, aj v tomto prípade platí,
že barista musí byť v prvom rade
dobrým psychológom.
Má cit pre detail
Aj maličkosť môže rozhodnúť o tom, či budú vaši zákazníci spokojní. Hrajte sa
s mlynčekom, degustujte, doprajte svojím hosťom ten najväčší zážitok z pitia
kávy.
Zaobchádza s ľuďmi tak, ako by chcel, aby oni zaobchádzali s ním
Ukážte zákazníkom, že sú pre vás dôležití. Úsmev, či milý pozdrav môže byť
prvým krôčikom k spokojnosti vás oboch. Majte svoju prácu radi a ľudia budú
mať radi vás.
Je profesionálom v každej situácii
Je čas obeda a máte prázdnu kaviareň? Neopierajte sa o kávovar či o pult.
Pre mnoho zákazníkov je to znakom lenivosti, prípadne znudenosti.
Je vždy úprimný
Je na vás aby ste komunikovali so zákazníkom úprimne a odporučili mu nápoj
podľa jeho chuti a predstáv, aj keď vám možno chutí niečo iné.
Rád komunikuje
Buďte vždy ochotný komunikovať so zákazníkmi na rôzne témy. To čo viete
o káve vy, nemusí byť samozrejmosťou pre iných.
Predvída
Máte svojich stálych hostí, ktorí k vám prichádzajú pravidelne v rovnakú hodinu
a objednávajú si to isté? Nečakajte na ich objednávku. Pripravte im ich obľúbenú
kávu ešte skôr, ako na vás mávnu rukou.
Odovzdáva svoje zručnosti a vedomosti
Učte nových kolegov všetko tak, ako to kedysi niekto učil vás. Zákazník by mal
dostať svoju chutnú kávu každý deň a v každú hodinu.

Ak vkročí zákazník do kaviarne, očakáva zážitok.
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BARISTICKÝ SLOVNÍK

AKO SI KÁVU SPRÁVNE VYPÝTAŤ
Ristretto
,, Krátke“ espresso s objemom 10 – 15ml a časom extrakcie
do 20 sekúnd. Priemerná hmotnosť jednej porcie je 7-9g.
Ristretto obsahuje viac olejov, čo mu dodáva výraznejšiu (silnejšiu) chuť a dlhšiu dochuť. Podáva sa do šálky na espresso.
Obsah kofeínu je menší ako v espresse.
Espresso - ,,Piccollo“
Espresso má objem 20 – 30ml a čas extrakcie 20 – 30
sekúnd. Priemerná hmotnosť jednej porcie je 7 – 9g. Má
intenzívnu chuť. Podáva sa do šálky na espresso. ,,Piccollo“
je český a slovenský národný názov pre Espresso! Takže ak
si nie ste istý, že sa nachádzate v kvalitnej gastronomickej
prevádzke, pri požiadavke ,,prosím jedno piccollo“ určite
dostanete malú kávu. Treba sa však navzájom vzdelávať,
preto ak vieme čo je to espresso, nemali by sme upustiť
aj od jeho správneho pomenovania.

Rozdiel medzi Espressom a Doppiom
Americano
Espresso je doplnené horúcou vodou na konečný objem
200 až 250ml. Čas extrakcie je 20-30sek. a hmotnosť jednej porcie 7-9g. V šálke je málo olejov a obrovské množstvo
vody, čo spôsobuje veľmi jemnú v niektorých prípadoch až
žiadnu chuť. Je to vlastne Espresso lungo, avšak s takmer
dvojnásobným objemom horúcej vody. Podáva sa v sklenom
pohári alebo väčšej šálke.
Espresso macchiato
Mliečny nápoj, ktorého základom je espresso doplnené
mliečnou penou. Podáva sa v šálke na espresso. Hovoríme
mu aj espresso so škvrnou mliečnej peny.

Ustrojenie baristu
To, ako ste ustrojený veľmi napovedá o vašej osobnosti. Ak už pri svojom zovňajšku ukážete 100%
pripravenosť a hygienu, napovedá to aj o vašej práci a prístupe k nej. Keďže barista musí pracovať svojím spôsobom rýchlo a kvalitne, oblečenie by mu v tom určite nemalo prekážať. Pohodlná obuv, nohavice, košeľa alebo blúzka doplnená upraveným zovňajškom sú tou správnou voľbou.
Veľa prevádzok poskytuje pre svojich zamestnancov rovnošaty. Barista by sa mal odlíšiť minimálne
baristickou zásterou, ktorá siaha až na hruď. Baristické zástery sú často vybavené tak, aby si baristi mohli do nich vložiť utierky či iné pomôcky potrebné pre dostatočnú hygienu a správnu prípravu kávových
a kávovo mliečnych nápojov.
Baristom sa môže stať každý. Stačí len chcieť a my vám k tomu radi pomôžeme. Academy of Coffee
je akreditované školiace stredisko, ktoré má otvorené svoje brány pre Stredné odborné školy, Hotelové akadémie,
gastronomické prevádzky i domácnosti. Sme plne vybavení profesionálnymi pákovými strojmi a všetkým, čo potrebuje začínajúci, profesionálny barista i kávový nadšenec pre svoj rozvoj.
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Latte macchiato
Mliečny nápoj, ktorého základom je kvalitne spenené
mlieko, naliate do skleneného pohára doplnené espressom. Objem Latte macchiata je 190-250ml. Espresso je pomaly nalievané do pohára, kde máme vopred odstáte spenené mlieko, čím sa vytvárajú
3 vrstvy.

Lungo - ,,Presso“
Základom lunga je espresso s objemom 20–30ml a časom
extrakcie 20–30sekúnd. Hmotnosť jednej porcie je 7-9g.
Espresso sa podáva vo väčšej šálke spolu s horúcou vodou.
Horúcu vodu môžeme podávať aj zvlášť. Zákazník si tak
môže zriediť svoje espresso podľa vlastnej chuti. Celkový
objem lunga závisí najmä od objemu vody, ktorú si zákazník
do espressa pridá. Najčastejšie je to do objemu 150ml.
,,Presso“ je pre väčšinu z nás veľká šálka kávy. Tento názov
podobne ako ,,piccollo“ v baristickom svete nepomenúva
žiaden kávový nápoj. ,,Presso“ je na Slovensku a v Čechách
káva, ktorá tečie z kávovaru dlhšie ako 30 sekúnd, a okrem
pozitívnych chuťových a aromatických látok sa nám do
šálky uvoľňujú aj škodliviny, ktoré okrem nepríjemnej chuti
vyvolávajú u niektorých ľudí aj zdravotné problémy ako
kyselina, či iné ťažkosti žalúdka. Ak si teda chcete dopriať
väčšiu šálku kávy, ale zdravo a chutne pripravenú, určite si
vypýtajte Espresso lungo!
Doppio
Dvojité espresso. Ide o kávový nápoj s objemom 40-60ml
s časom extrakcie 20-30 sekúnd. Hmotnosť pre jednu porciu je 14 – 18g, nájdete aj hmotnosť väčšiu ako 18g. Sú to
vlastne dve espressá v jednej šálke. Podáva sa do väčšej
šálky, často určenej na Espresso lungo.

Cappuccino
Mliečny nápoj, ktorého základom je espresso, doplnené
speneným mliekom a mliečnou penou. Objem cappuccina
je 150-180ml.
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SOM BARISTA
A ČO ĎALEJ?

Caffe latte
Väčšie cappuccino. Mliečny nápoj,
ktorého základom je espresso,
doplnené speneným mliekom a mliečnou penou. Objem Caffe latte je 190250 ml. Podáva sa vo väčšej šálke.

B

Flat white
Doppio,
teda
dvojité
espresso
doplnené
speneným
mliekom
a mliečnou penou. Podáva sa v šálke
na cappuccino. Objem Flat white
je 150-180ml. Ak máte radi výraznú
chuť kávy s trochou mlieka flat white
je pre vás tou správnou voľbou.

Zalievaná káva - ,,Turek“
Najmä tí skôr narodení preferujú
klasickú prípravu kávy, a to jej jednoduchým zaliatím. Zalievanú kávu
je vhodné podávať cez zariadenie
French Press. Princípom je po dolúhovaní kávovú krustu (sós, loger) zatlačiť
čo najhlbšie, aby sa už nemohli lúhovať
nežiaduce látky, ktoré spôsobia,
že káva bude trpká. Na prípravu
zalievanej kávy sa používa hrubšie mletie, ktoré je podobné konzistencii soli.
Priemerná hmotnosť jednej porcie
je 5 – 7g na 100ml. Závisí to aj od toho
ako silnú či výraznú ju chcete mať.

aristi telom i srdcom túžia najmä

Súťaž podporuje kreativitu i rozvoj

V súťaži sa prehlbujú vzťahy medzi

po neopakovateľnom kávovom

osobnosti študentov. Spájame pro-

partnermi súťaže, a teda majiteľmi

zážitku. Návšteva kávovníkovej

fesionálnych

i

komisárov,

baristov

prevádzkarmi

gastronomických

plantáže, spoznávanie kávy inak ako

rôznych vekových kategórií, odborných

prevádzok a taktiež pražiarov z celého

len zo šálky, či návšteva medzinárodne

pedagógov

Stredných

Slovenska. Mladí študenti tak majú

uznávaných školiacich stredísk a cof-

odborných škôl a Hotelových akadémií

možnosť získať na základe svojich

fee shopov s množstvom odborníkov.

na Slovensku. Jednoducho všetkých,

zručností jedinečnú možnosť pracovať

Takéto

hlav-

ktorí chcú byť súčasťou našej kávovej

v prestížnych zariadeniach popri škole

ná výhra súťaže ,,SLOVAK BARISTA

rodiny. Súťažiť u nás neznamená len

i hneď po jej skončení. Podporujeme tak

CUP“ junior. Stačí dosiahnuť počas

chcieť byť najlepším, no byť najlepším

systém duálneho vzdelávania a zvyšo-

kalendárneho

pred samým sebou. Učíme ľudí pre-

vania kvality odborného personálu

meniť svoju prácu na zábavu.

v jednotlivých prevádzkach.

zážitky

roka

ponúka

najvyšší

počet

bodov a let do Brazílie na kávovníkovú

i

riaditeľov

Filtrovaná káva je pre vás jednoznačným riešením. Používa sa káva
ktorá je svetlejšie pražená, melie
sa hrubšie ako na prípravu cez kávovar. Vďaka tomu vyniknú jej jemné
a svieže arómy bez ťažkých kávových
olejov. Priemerná hmotnosť jednej
porcie je 5 – 7g na 100ml, závisí to aj
od konkrétnej kávy, či prípravy. Príprav
filtrovanej kávy je v našich kaviarňach
naozaj veľa stačí si len vybrať tú pravú.

Jednotlivé kolá prebiehali v spolupráci
so skvelými a profesionálnymi ľuďmi,
v nimi poskytnutých priestoroch:
Gastro výstava Danubiu Gastro
Incheba Bratislava
HA J. Andraščí ka Bardejov
HA Ľ. Wintera Piešťany
SSOŠ EDUCO Námestovo
Nákupné centrum City Arena Trnava
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
Ni t ra
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s veľkou fluktuáciou ľudí môžu ukázať, že im správna príprava kávy nie je ľahostajná.

V roku 2017 sa v súťaži predstavilo
takmer 150 študentov zo Stredných odborných škôl a Hotelových
akadémii Slovenska
i zahraničia.

Neváhajte a dajte nám vedieť. Aj vaša škola, kaviareň, hotel, či iné priestory a podujatia

Filtrovaná káva
Nie všetci preferujeme malé šálky kávy,
ktoré vypijeme na jeden hlt, prípadne
nám vadí výrazná chuť espressa, ktoré
je základom takmer každého kávového
nápoja v nápojových lístkoch.

Chcete aj vy poskytnúť priestory a byť pri zrode najväčších baristických talentov?

plantáž sa tak stane skutočnosťou.

“SLOVAK BARISTA CUP”
junior

Súťažné disciplíny
Nastavenie mlynčeka
Súťažiaci

má

k

dispozícii

250g

upražených

kávovníkových zŕn a časový limit 10 minút. Počas
limitu z daného množstva upražených kávovníkových
zŕn musí pripraviť espresso s časom extrakcie 20 až
30 sekúnd s objemom 20 až 30 ml. Každý súťažiaci si losuje konkrétny typ kávy našich partnerov. Pre
splnenie tejto disciplíny je potrebné ovládať základnú
prácu s mlynčekom a pochopiť vplyv hrúbky mletia
a následne hmotnosti jednej porcie na celkový objem
a vzhľad espressa.
Príprava kávových nápojov

Čo sa hodnotí?

Súťažiaci počas časového limitu 10 minút musí pripraviť dve espressá, dve cappuccina a dva voľne
miešané nápoje, ktorých základom je káva. Okrem
samotných nápojov sa hodnotia presné postupy,
hygiena, či komunikatívnosť. Súťažiaci má k dispozícii ešte 10 minút navyše. Tento samostatný čas
je rozdelený na dve časti. 5 minút na prípravu, kontrolu pracoviska pred začatím a 5 minút na upratanie,
kontrolu pracoviska po skončení svojho pôsobenia

Hodnotenie prebieha v súlade so základmi baristiky a v súlade s učebnými osnovami Stredných odborných škôl a Hotelových
akadémií. Okrem celkového hodnotenia sa v každom kole oceňuje študent, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v samostatných
kategóriách: najlepšia technika, najlepšia technika mlynčeka, najlepší voľný nápoj.

v súťaži.
Nová kategória
Si prvák a netrúfaš si? Odváž sa a možno práve
ty poletíš do Brazílie. Stačí získať spomedzi všetkých
prvákov najvyšší počet bodov. Academy of Coffee
vytvorilo zvlášť kategóriu pre 1. ročníky Stredných
odborných škôl a Hotelových akadémií. Súťažné disciplíny zostávajú nezmenené. Ak miluješ kávu a chceš
sa v jej príprave zdokonaľovať aj od starších kolegov,
neváhaj a pridaj sa k nám. Čím viac kôl absolvuješ,
tým máš väčšiu šancu.
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Espresso

Cappuccino

Voľný miešaný nápoj

Objem musí byť 20 - 30 ml, čas extrakcie 20 - 30 sekúnd. Kréma lieskovo,
oriešková bez prepálených okrajov.
Espresso by malo mať príjemnú chuť
i dochuť (podľa typu kávy na súťažnom
mlynčeku). Okrem výslednej kávy
sa hodnotí celková technika, dodržiavanie postupov a hygieny pri príprave.
Dôležitú úlohu pri bodovaní zohráva
aj servis a komunikatívnosť súťažiaceho.

Základom je správne spenené mlieko a jeho štruktúra. Obe cappuccina,
ktoré súťažiaci pripravuje musia byť
vzhľadovo rovnaké. Krémovosť mlieka so správnou teplotou a lesklým
povrchom sú prvými kritériami pre
vysoké hodnotenie komisárov. Okrem
výslednej kávy sa hodnotí celková
technika,
dodržiavanie
postupov
a hygieny pri príprave. Dôležitú úlohu
pri bodovaní zohráva servis a komunikatívnosť súťažiaceho.

Hlavnou zložkou musí byť káva.
Komisárov okrem harmónie chutí jednotlivých ingrediencii s kávou zaujíma
aj celková technika pri ich miešaní, hygiena, správny servis i kreativita. Hodnotí sa dodržanie celkového objemu
nápoja, ktorý je vopred stanovený
v propozíciách i dodržanie receptúry,
ktorú je súťažiaci povinný zaslať
organizátorovi do propozíciami stanoveného dátumu.
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KÁVA INAK, AKO JU POZNÁTE
OSVIEŽTE SA KÁVOVÝMI DRINKAMI

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017, SSOŠ EDUCO Námestovo

Kreativite sa medze
nekladú. O našich
baristoch to platí
dvojnásobne.

Mladí baristi to naozaj vedia! Najlepšie a najvyššími bodmi
ohodnotené drinky baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017.

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Danubius Gastro Incheba Bratislava

Víťazný nápoj ,,Coffee Tea“ Šimon Petrík, SSOŠ Mladosť Prešov

Ingrediencie:				
Espresso • 2cl
Jablkovo bazová šťava • 4cl
Bazový sirup • 2cl
Čaj z kávovníkových listov • 4cl

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017, City Arena Trnava

Víťazný nápoj ,,Fresa drink“ Alexandra Michálková, HA Žilina

Víťazný nápoj ,,Levander“ Alexandra Michálková, HA Žilina

Ingrediencie:				
Espresso • 3cl
Jahody • 16g
Jahodový jogurt • 1KČ
Čokoládový sirup • 2cl
Smotana 33% • 2cl
Jahodové šumivé víno (nealko) • 2cl

Ingrediencie:				Postup:
Matcha tea • 2cl
Do šejkru vložíme všetky suroviny
Levanduľový sirup • 2cl
s ľadom a dôkladne vymiešame.
Espresso • 3cl
Rovnomerne rozlejeme do pohárov
Ryžovo mandľové mlieko • 4cl

Postup:
Do šejkru vložíme jahody, vymadlujeme, pridáme ľad a ostatné
suroviny, vymiešame. Rozlejeme
do pohárov a následne dolievame
nealko jahodovým šumivým vínom.

Postup:
Do šejkru vložíme všetky suroviny
s ľadom a dôkladne vymiešame.
Rovnomerne rozlejeme do pohárov.

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017, HA J. Andraščíka Bardejov

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017, SOŠ gastronómie a CR Nitra

Víťazný nápoj ,,Fiona“ Terézia Valjentová, HA Ľ. Wintera Piešťany

Víťazný nápoj ,,Café Fresco“ Alexandra Michálková, HA Žilina

Ingrediencie:				Postup:
Kivi pyré • 2cl
Do frapovacej nádoby vložíme ľad a

Ingrediencie:				
Ďatlový sirup • 1KČ
Amareto sirup • 2cl
Espresso • 3cl
Ovsená smotana • 5cl
Čerstvé mandarinky • 30g

Matcha • 1cl
Vanilkový sirup • 1KČ
Espresso • 3cl
Dula pyré • 5cl

suroviny, okrem espressa. Dôkladne
vyfrapujeme. Rozlejeme do pohárov,
dolievame espressom.

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017, HA Ľ. Wintera Piešťany

Víťazný nápoj ,,Sunday“ Terézia Valjentová, HA Ľ. Wintera Piešťany
Ingrediencie:				
Espresso • 3cl
Popcorn sirup • 2cl
Jablková šťava s rakytníkom • 6cl
Citrónová šťava • 1cl
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Postup:
Do frapovacej nádoby vložíme ľad
a suroviny, okrem espressa
Dôkladne vyfrapujeme. Rozlejeme
do pohárov, dolievame espressom.

Postup:
Do šejkru vložíme mandarinky,
vymadlujeme pridáme ľad a ostatné
suroviny, vymiešame. Rovnomerne
rozlejeme do pohárov.

KÁVOVÉ
DRINKY
13

VÝHRA PRE NAJLEPŠÍCH JUNIOR BARISTOV
“Specialty Relationship Brazil Capricornio Coffees”
Naši
víťazi
majú
možnosť
navštíviť
viacero kávovníkových plantáži a ponoriť sa tak hlbšie
do sveta kávy. Spoznajú jej príbeh od semienka až po
šálku. Okrem množstva vedomostí si odnesú zážitky
v podobe rôznych zberov kávovníkových čerešní,
spracovania, praženia kávovníkových zŕn a typických
brazílskych príprav. Stretnú skvelých ľudí, ktorí si svoj
život bez kávy nevedia predstaviť. Spoznajú ich príbehy
a pochopia podstatu a dôležitosť správnej prípravy kávy.
Okrem nabitého programu na farmách, navštívia najvyhľadávanejšie coffee shopy a spoznajú brazílsku kultúru.

Capricornio Coffees je hlavným exportérom výberových
káv z oblasti pásma Kozorožca v Brazílii. Ich hlavnou
náplňou práce je pomáhať malým pestovateľom, ktorí
nedokážu z vlastných finančných prostriedkov zabezpečiť export svojich výberových káv. Práve týchto
farmárov sa Capricornio Coffees snaží spájať a pomáhať
im nielen s exportom ich káv, ale aj so vzdelávaním pri
pestovaní samotných kávovníkov, zberoch, či spracovaniach kávovníkových čerešní a zŕn.

Fantázia bez hraníc
14

Sídlo sa nachádza v meste Piraju a zakladateľmi
sú Edgard Bressani, krstný otec a odborný garant Academy of Coffee, zároveň člen predstavenstva Brazílskej
Asociácie výberovej kávy. Luiz Saldanha, pokračovateľ
v rodinnej tradícii pestovania kávy na kávovníkovej
plantáži Fazenda California. José Antônio Rezende,
združovateľ všetkých malých farmárov z okolia.
Capricornio pomáha stovkám fariem v regióne
Sorocabana a Norte Pioneiro. Vytvorené bolo aj školiace stredisko pre baristov i pre samotných pestovateľov.

Okrem víťazov “SLOVAK BARISTA CUP” junior
a slovenských pražiarov, ktorí podporujú Direct Trade,
majú šancu vycestovať na kávovníkové plantáže do Brazílie aj súťažiaci Latte Art Show. Od začiatku roka 2018
získavajú súťažiaci za každú súťaž žreby, a teda čím viac
súťaží absolvujú, tým viac žrebov získajú. O tom, ktorí
z nich poletí s našim tímom do Brazílie, rozhodne šťastná
ruka samotného majitela Capricornio Coffees Edgarda
Bressaniho už čoskoro na 5 ročníku 1. Kávový ples.

15

PLNÍME SNY,

TVORÍME RODINU, SPÁJAME GENERÁCIE
Spoločne s partnermi súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior sa nám podarilo splniť sen deviatim mladým
baristom, ktorí vďaka svojej snahe a láske ku káve zažili neopakovateľné zážitky v Brazílii i Nemecku.

Ďalšou najlepšou trojicou junior baristov, tento krát za rok 2017 sa stali:
1. miesto Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina
2. miesto Šimon Petrík, SSSOŠ HaG Mladosť Prešov
3. miesto Zuzana Kubalová, Hotelová akadémia Žilina

Alexandra Michálková odletela za kávovým dobrodružstvom do Brazílie
Ako dlho sa venuješ baristike? A prečo si sa jej začala venovať?
,,Baristike sa venujem 3 a pol roka a zaujala ma na nej celková príprava kávy. To ako káva chutí, ako sa s jej prípravou
dá hrať, všetko čo sa za ňou skrýva ma fascinuje. Baristika sa stala mojou prácou i záľubou, čo ma motivuje
sa neustále vzdelávať a posúvať sa vpred.“
Pravidelne sa zúčastňuješ baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA
CUP“ junior. Čo ťa k tomu motivovalo?
,,Motivovala ma k tomu moja škola,
Hotelová akadémia v Žiline. Mojím
cieľom bolo sa neustále zlepšovať
v tom čo ma naozaj baví. Som rada,
že si škola vybrala práve mňa, aby
som ju mohla reprezentovať v tomto
krásnom umení.“

Aký význam mal pre teba ako
mladú baristku pobyt v Brazílii?
,,Pobyt v Brazílii mal pre mňa
obrovsky význam. Vniesol mi
do života mnoho skúseností
a informácií. Ukázal mi veci, ktoré
mi v profesionálnom i súkromnom živote pomôžu. Spoznala som
veľa úžasných ľudí a získala nových
priateľov. Zážitky, ktoré som si
z Brazílie priniesla, vo mne zostanú
navždy.”

Rok 2017 sa stal pre teba víťazným. Aký to bol pocit dozvedieť
sa, že práve ty si tá najlepšia a poletíš do Brazílie na kávovníkovú
plantáž?
,,Pocit to bol neopísateľný. Nemohla
som uveriť tomu ,že som to dokázala
a práve ja poletím do Brazílie reprezentovať seba, školu i Slovensko.“

Čo bolo pre teba najväčším zážitkom?
,,Najväčším zážitkom bol pre mňa
čas strávený priamo na farmách.
Spoznávanie rodín a ich ťažkých
životných príbehov zmenilo môj
pohľad na kávu. Pochopila som,
že aj ja im viem pomôcť tým, že
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budem kávu pripravovať s ešte
väčšou láskou, úctou a rešpektom. Samozrejme pre mňa ako
baristku, bol neopísateľným zážitkom spoznávanie celého procesu
od výsadby kávovníkov, až po rôzne
prípravy jednotlivých odrôd.”
Čo by si odkázala ďalším baristom,
ktorí si netrúfajú sa do súťaže prihlásiť?
,,Odkázala by som im aby sa hlavne
nebáli. Je to obrovská skúsenosť pre
každého jedného baristu, ktorý sa
chce stále zdokonaľovať. Nie je to
len súťaž, je to miesto, kde stretnete veľa skvelých ľudí s rovnakou záľubou. Získate tak nových
priateľov, od ktorých môžete čerpať
ďalšie skúsenosti, či nápady pre svoj
rozvoj.“
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Chcela by si sa niekomu poďakovať za to kam si sa až dostala
a čo všetko si zažila?
,,Hlavne by som sa chcela poďakovať Academy of Coffee za to,
že dávajú študentom možnosť
spoznať a dozvedieť sa o káve
omnoho viac ako len prostredníctvom jednej súťaže, kurzov, prednášok a pod.. Taktiež by som sa
chcela veľmi poďakovať mojej škole
Hotelovej akadémii v Žiline za to, že
mi dala možnosť ju reprezentovať
v tejto súťaži a poskytla mi všetko
potrebné na trénovanie pred jednotlivými kolami. Obrovskou oporou
bola pre mňa aj majsterka p. Hluchá,
ktorá ma neustále motivovala
a trávila pri mne všetok svoj voľný
čas. Veľké ďakujem patrí tiež všetkým ľudom, ktorí ma podporovali.“

BRAZÍLIA,

SLOVENSKÉ PRAŽIARNE
A ICH CESTA DO ĎALEKEJ BRAZÍLIE

KRAJINA AJ VÝBEROVÝCH KÁV!

litých krajín. Za každé vrece
zelených

kávovníkových

zŕn, ktoré pražiari počas

Farmári

kávovníkov odolných voči chorobám alebo prispôsobiteľ-

zmiešaná

nejších vyšším teplotám. V dôsledku rýchleho globálneho

žreb. Spomedzi všetkých

a vyvezená spolu s kávou iných komerčnejších spoločnos-

otepľovania je pomoc výskumných inštitúciií kľúčová, nakoľko

žrebov sa počas 4. ročníka

tí. Keď IBC zanikla, farmári vynaložili všetko svoje úsilie

vysoké teploty znižujú produkciu kávovníkov. Slabá produk-

na pestovanie výberovej kávy. Už v priebehu jedného roka

cia kávovníkov a slabé finančné ohodnotenie sa rovná níz-

pražiareň kávy Čierna Perla

sa brazílske výberové kávy dostali na medzinárodné trhy

kej úrovne života rodiny farmára i rodín jeho zamestnancov.

nielen samotnému pesto-

,,Doteraz som mal všetko

iných dobrôt. Kávu vnímam

málo dostalo do Európy. V súčasnosti si farmári uvedomujú,

vateľovi, ale i sebe v podobe

naštudované len z odbornej

inak ako predtým. Za všetkým

neopakovateľného

zážitku

literatúry a webových strá-

treba hľadať človeka, čiže

na cestách po brazílskych

nok. Naživo je to však úplne

aj za kávou. To, že niekto praží

farmách,

mali

o niečom inom. Obrovským

tak, či onak je jeho vec. Keď

možnosť spoznať zrná, ktoré

zážitkom bola pre mňa každá

pražím tmavo tak som po-

i rôzne priemerné teploty prinášajú neobmedzené možnos-

nakupujú od ich počiatku.

chvíľa strávená v tejto kávovej

tešil zákazníka pomohol sebe

ti pestovania tých najrôznejších a chuťovo odlišných odrôd.

Tento rok si svoj celoživotný

krajine. Najviac ma však dos-

aj farmárovi. Keď pražím svet-

sen splnili dlhoroční pražiari

tala maličká farma staršie-

lo, tak som potešil zákazníka,

zo

Barzzuz

ho manželského páru, ktorý

pomohol sebe aj farmárovi.

a Čierna Perla. A ako si svoju

pestuje nie len kávovníky,

Najdôležitejšie

výhru, cestu do Brazílie užili

ale aj banány, papáje, palmy,

ľudské vzťahy a vzájomná

spomínaní pražiari?

cesnak, pomaranče a veľa

pomoc.“

Alexander Szabó,

vylosovali pražiari, ktorí vďaka tomuto projektu pomohli

po

pestovateľov
celom

svete

kávy
primäl

konateľa spoločnosti Coffee
VERONIA, Oldřicha Holiša
vynaložiť
úsilie

čo

predaja

najväčšie
ich

kávy

po Slovensku i do oko-

okrem iného aj vzdelávajú v oblasti pestovania a šľachtenia

nemohli

1. Kávového plesu na svete

vot

jú farmárom dotvárať brazílske výskumné inštitúty, ktoré ich

1727. Avšak do roku 1991 bol v Brazílii vývoz kávy kontrolovaný brazílskym

roka nakúpili, získali jeden

Ťažký a nedocenený ži-

Začiatok pestovania kávovníkov v Brazílii sa datuje od roku

pričom

spoločnosti

vyvážať

kávovým

priamo

a

inštitútom
ich

úroda

(IBC).
bola

do zahraničia. Pre ich vysoký dopyt sa ich však len veľmi

sú

Celkovo sa v Brazílii nachádza 25 regiónov s 300 000 farmami, pre ktoré je pestovanie kávy viac ako len biznis.

že vďaka kvalite ich úrody môžu získať lepšie ceny a tým za-

Väčšina fariem je malá a veľkosť jednotlivých fariem sa

bezpečiť sebe i svojím zamestnancom dôstojnejší život.

neustále zmenšuje. Po smrti starých farmárov prechádza
ich dedičstvo na potomkov, ktorí si plantáže ďalej rozdeľujú. Rôzne nadmorské výšky, zemepisné šírky, druhy pôdy

To že Brazília je krajinou závislou od kávy sú aj rôzne podporné aktivity úradov i inštitúcií. Tou najznámejšou sú poštové
známky s kávovým motívom, ale i vôňou. Známky sú napus-

medzi-

Michal Štefanovič, pražiareň kávy Barzzuz

tené arómou kávy, ktorá je vsiaknutá tak hlboko, že vo svoBrazília

je

najväčším

producentom

kávy

na

jej intenzite vydrží

svete

5 rokov. Známky sú

určené najmä pre

balíky a listy do zahraničia. Cieľom tejto aktivity je prebudiť

a druhým najväčším spotrebiteľským trhom. Každý rok

v každom milovníkovi i neprajníkovi kávy chuť práve na kávu

vyprodukuje 40 až 50 miliónov 60 kilogramových vriec

z ich krajiny a tak zvýšiť už tak vysoký dopyt po brazílskej káve.

kávovníkových zŕn z ktorých približne 6 až 8 miliónov má mimoriadne vysokú kvalitu a zaraďujeme ich medzi výberové kávy,
Specialty Coffee. Dve tretiny celkového objemu tvoria odrody
kávovníka Coffea Arabica a tretina je odroda kávovníka Coffea
Canephora, Conilon. Brazílčania hneď po Američanoch pijú najviac kávy, čoho dôkazom je aj ich spotreba 20 miliónov vriec ročne.
Najviac používanými a známymi kávami z Brazílie až donedávna boli Santos a Rio. Dnes sú tieto odrody využívané najmä ako
súčasť blendu, a teda konkrétnej zmesi samotného pražiara.
Brazília už nie je len vývozcom kávovníkových zŕn spracovaných
klasickým “natural” (prírodným) spôsobom. Obrovský úspech

A ako zistíte, že práve tá Vaša je výberová? Každá kvalitná káva

,,Lepšie raz vidieť ako 100 krát čítať. A tu to platilo úplne presne. Vidieť pestovanie kávovníkov na malých rodinných farmách

i na Slovenskom trhu zožali kávy spracované procesom

by mala mať svoj ,,rodný list“, v ktorom sa dozviete nielen to,

v rôznych nadmorských výškach, ochutnávať rôzne odrody s rozdielnymi typmi spracovania a k tomu všetky informácie podložené mo-

“honey”, vďaka ktorému vynikne typická oriešková chuť Brazílie

odkiaľ pochádza, ale aj ako boli spracované zrná, kto a kde

prechádzajúca do čokolády i spracovanie “fully washed” ktoré

ich dopestoval a samozrejme ako by mala chutiť, o čom vám

vnesie do jednotlivých odrôd čisté ovocné tóny s nádychom

napovie chuťový profil, ktorý vytvárajú aj samotné farmy. Takisto

karamelu. Farmári neustále napredujú a vzdelávajú sa, čoho

nemôžeme pri kvalite opomenúť ani tzv. cuppingové skóre, ktoré

dôkazom sú aj špeciálne typy spracovania ako suché kvase-

sa vyjadruje číslom. Toto skóre kávam priraďujú profesionálni

nie, mokré kvasenie či dvojitá fermentácia. Aj vďaka týmto

certifikovaní ochutnávači (Q-graders), ktorí postupujú podľa

experimentom vznikli kávy, ktoré svojou jedinečnou chuťou

štandardizovaných hodnotiacich tabuliek. Ak káva získa nad

vyrážajú dych tým najväčším kávovým kritikom. Účinky jed-

80 bodov v cuppingu, teda ochutnávke, môže byť právom

notlivých spracovaní na chuťové profily daných odrôd pomáha-

považovaná za výberovú.

dernými vedeckými výskumami, to je jednoducho snom každého pražiara. Ako už veľa ľudí povedalo, káva má spájať a nie rozdeľovať.
Je veľmi veľa odrôd kávovníkov, typov spracovania, chutí a vôní v káve, rôznych druhov pražení i príprav kávových nápojov.
Nechajme ľudí nech sa sami rozhodnú, čo a ako chcú piť. Podporujme sa a spolupracujme, len tak môžeme niečo zmeniť.“
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V ODOVZDÁVANÍ ZÁŽITKOV
POKRAČUJEME
Coffee Consulate je hlavným partnerom a odborným garantom nášho školiaceho
strediska Academy of Coffee.
Nachádza sa v srdci Nemecka, konkrétne v meste Mannheim. Majiteľom
a zakladateľom je náš dobrý priateľ a partner Dr. Steffen Schwarz, ktorý
je pôvodom lekár. Káva a všetko okolo nej mu učarovalo natoľko, že sa
jej rozhodol zasvätiť celý život. Vybudoval školiace stredisko Coffee
Cosnulate, ktoré odštartovalo svoje vzdelávanie v roku 2004. Stredisko
je určené pre začínajúcich i profesionálnych baristov, lektorov, i pražiarov. Coffee Consulate je vybavené najmodernejšími technológiami na rôzne
prípravy, praženie a skladovanie kávovníkových zŕn. Ponúka školiaci systém, ktorý je uznávaný odborníkmi po celom svete. Je hlavným partnerom
a odborným garantom nášho školiaceho strediska Academy of Coffee.
Naši výhercovia navštívia priestory, vyskúšajú si najmodernejšie zariadenia
na prípravu kávy, prejdú základmi jednotlivých školiacich systémov, spoznajú množstvo osobností zo sveta technológií, pestovania, praženia i baristiky.
V neposlednom rade ochutnajú veľa kávy priamo od farmárov
a z rôznych kútov sveta. Odlišné odrody, pestovanie, spracovanie,
praženie i príprava im zabezpečia skutočný chuťový zážitok. O ten
sa určite postará aj spoznávanie nemeckej kávovej kultúry mimo priestorov
Coffee Consulate.

NAJLEPŠÍ BARISTI ZA ROK 2017
a ich cesta do Coffee Consulate

Aký význam mala cesta do najväčšieho školiaceho strediska v Nemecku

stredisku. Vďaka súťaži ,,SLOVAK BARISTA

pre našich víťazov?

CUP“ junior som spoznala úžasných ľudí, ktorí
milujú kávu a chcú aby aj ostatní ľudia vedeli,

Šimon Petrík, SSOŠ Mladosť Prešov ( 2. Miesto “SLOVAK BARISTA CUP” )

ako chutí DOBRÁ káva. Vďaka týmto súťažiam

,,Tento výlet prekročil všetky moje očakávania. Boli to tri dni plné kávy a získa-

a zážitkom, ktoré som aj ja absolvovala môže

vania nových, zaujímavých informácií. Najväčším zážitkom bola návšteva ško-

človek spoznať

liaceho strediska Coffee Consulate, kde nás sprevádzal úžasný lektor Julien. Ako

život. Ďakujem mojej škole a jej vedeniu,

prvé ma zaujalo zariadenie interiéru, ktoré bolo zhotovené z kávovníkového

za to, že mi umožnila zúčastniť týchto súťaží.

dreva. Nasledovala prehliadka budovy, skladov plných kávy i pražiarne.

Najväčšia

Po prehliadke budovy nám profesionálny tím Coffee Consulate pripravil ochut-

p. Hluchej, ktorá bola pre mňa obrovskou

návku a prezentáciu rôznych druhov káv. Následne nám Julien predviedol

oporou a spolužiačke, kamarátke Alexandre

krásne moderné i historické kávovary. Zaujal ma najmä 75- ročný kávovar,

Michálkovej, ktorá ma do celej súťaže “donú-

ktorý bol stále funkčný. Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne a som veľmi rád,

tila” ísť. Bez nej by som sa neodvážila súťažiť

že som mohol byť súčasťou tohto výletu. Takéto zážitky a skúsenosti človeka

a nezažila tieto krásne chvíle.“

obohacujú a rozvíjajú. Ja mám svoje krédo, že v živote treba vyskúšať všetko.
A možno aj práve vďaka nemu som získal tento zážitok, ktorý vo mne zostane
navždy. Ďakujem Academy of Coffee, za to, čo robia pre mladých ľudí. Taktiež
by som chcel poďakovať svojej škole a p.Mikolajovej, úžasnej pani majsterke,
ktorá to všetko odštartovala.“
Zuzana Kubalová, HA Žilina ( 3. Miesto “SLOVAK BARISTA CUP” )

Jedno príslovie hovorí ,,lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť“, a práve preto sme sa rozhodli
priniesť mladým baristom hlavne zážitok. Tí najlepší z najlepších každoročne cestujú za svojou
výhrou k našim partnerom do celého sveta.

,,Výlet do školiaceho centra v Nemecku bol pre mňa úžasný zážitok. Nikdy som
si nemyslela, že existujú na svete takí “kávoví maniaci”. Spoznala som krásne
nemecké mesto a netradičné coffees hopy. Dokonca som ani netušila, že existuje nábytok z kávovníkového dreva. Najväčším zážitkom bol pre mňa profesionálny cupping výberových káv, ktorý sme absolvovali priamo v školiacom
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moja

a získať priateľov na celý

vďaka

patrí

majsterke

Okrem farmárov im pravicou potriasol aj majiteľ nemeckého
školiaceho strediska Coffee Consulate v Nemecku,
Dr. Steffen Schwarz, župan Trnavského samosprávneho
kraja Mgr. Jozef Viskupič, uznávaný odborník, garant
nášho školiaceho strediska Academy of Coffee
Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD., a cofeológ, hostiteľ
plesu, Oldřich Holiš.
Sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo vyzbierať nie malú sumu, ktorú sme venovali tým, čo to naozaj
potrebujú. Ďakujeme všetkým hosťom a sponzorom, ktorí
svojou účasťou prispeli na pomoc detičkám OZ Iskierka
a detského domova Pečeňady.
Jubilejný piaty ročník 1. Kávového plesu sa blíži.
Vidíme sa 2.2.2019 v Holiday Inn Trnava.

KÁVOVÁ
RODINA
POKOPE
4. ročník 1. Kávového plesu
Zahraničné osobnosti zo sveta kávy, skvelé jedlo, exkluzívne vína, pivo, rumy,
cigáry doplnené neobmedzeným množstvo kvalitnej kávy i drinkov, pripravovaných
najlepšími barmanmi a baristami počas celého večera. Nespútaná zábava, ktorá
rozbíjala v predchádzajúcich ročníkoch tanečný parket. 10. februára tohto roka
priestory hotela Holiday Inn v Trnave doslova praskali vo švíkoch. Takmer 400 hostí
vytvorilo neopakovateľnú atmosféru na 4. ročníku 1. Kávového plesu.
Tohtoročný ples sa niesol v duchu slovenského ľudového bohatstva, folklóru.
Príjemné chvíle na parkete zabezpečila všetkým známa skupina Starmania. Celým
večerom nás sprevádzal moderátor a herec Radoslav Kuric. O vyvrcholenie zábavy
sa postaral Štefan Skrúcaný, ktorý bol hudobným prekvapením večera.
Jedinečnosť plesu bola podčiarknutá čestným hosťom, farmárom z Brazílie, Mexika,
Salvádoru, Thajska a Malajzie. Tieto významné osobnosti prišli podporiť mladé talenty baristickej súťaže pre študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémií
,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior, ktorej výhercovia sú každoročne oceňovaní práve
na 1. Kávovom plese. Pestovatelia kávy im okrem hodnotných cien odovzdali najmä
vedomosti a skúsenosti, ktoré baristov ešte viac motivujú byť tými najlepšími.

Poukazy v hodnote 1000€ a tortička poputovali do OZ Iskierka a detskému domovu v Pečeňadoch za podpory našich farmárov
a Slovenskej živnostenskej komory
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GENERÁCIE SA SPOJILI,

ABY VÁM ODOVZDALI SVOJE VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI
Odborní garanti nášho školiaceho strediska a súťaže
Edgard Bressani

Thomas Edelmann Blass
Dr. Steffen Schwarz

Brazílskej

Lekár, cofeólog, majiteľ najväčšie-

Asociácie výberovej kávy, riaditeľ

ho školiaceho strediska a systému

spoločnosti, ktorá združuje malých

pre baristov

farmárov z Brazílie a exportuje

komisár

výberovú kávu do celého sve-

medzinárodný degustátor

Člen

predstavenstva

Coffee Consulate,

medzinárodných

súťaží,

Je súčasťou štvrtej generácie kávovníkovej plantáže Finca Hamburgo
v Mexiku. Kávovníky Coffea Arabica pestuje popri citrusových
stromoch a takmer všetky jeho kávy majú príjemný nádych limetiek,
citrónov či pomarančov.

súťaží,

ta Capricornio Coffees, komisár
medzinárodných

Odborné vedomosti sú zastrešované
našimi priateľmi farmármi

Walter & Ednilson Dutra

medzi-

národný degustátor

Bratia sa venujú pestovaniu Coffea Arabica. Ich kávy sú výrazné
po čokoláde a orieškoch. Sú druhou generáciou kávovníkovú plantáže
Fazenda Dutra v Brazílii.

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD.

Oldřich Holiš

Ambasádor

kávovej

Cofeológ, dlhoročný pražiar, komisár

Slovenskej

republiky,

kultúry
autor

medzinárodných

súťaží,

medzi-

odborných kníh, komisár medzi-

národný degustátor, odborný garant

národných súťaží, medzinárodný

Academy of Coffee

Jacob Mammen

degustátor, odborný garant súťaže
“SLOVAK BARISTA CUP” junior

Ľudia, s ktorými sa budete pravidelne stretávať, naši certifikovaní lektori
Nikoleta Šalmíková

Oldřich Holiš junior

riaditeľka Academy of Coffee,
lektorka, baristka

trojnásobný majster Českej
republiky v baristike, lektor,
barista

Eva Horváthová

Roman Pospíchal

baristka, lektorka,
komisárka súťaží

profesionálny barman a barista,
15 rokov sa intenzívne venuje
káve, komisár baristických súťaží
na Slovensku a v Čechách
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Je druhou generáciou kávovníkovej plantáže Badra Estate
v Indii. Jacob pestuje Coffea Arabicu a jeho špecialitou
je Monkey Selection – káva, ktorej kvalitu určili opice Makaky.
Tie si vyberajú len tie najsladšie, najzrelejšie a najväčšie čerešne,
požujú ich a zrná vypľujú. Káva je svieža a príjemne ovocná.
B.B.Deepak Chengappa
Deepak pochádza z Indie a je druhou generáciou kávovníkovej
plantáže Palthope Estate. Jeho špecilitou je pestovanie Coffea
Canephory, a spracovanie jej odrôd medzi ktoré, patrí aj Robusta,
či Old Paradenia. Výrazná zemitá a horká chuť, bez acidity
s nádychom popcornu.
Andrés Quantanilla Belluci
Patrí do tretej generácie kávovníkovej plantáže La Buena Esperanza
v Salvádore. Pestuje Coffea Arabica. Jeho kávy majú príjemnú
dlhotrvajúcu dochuť s nádychom čučoriedok a škorice.
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Stredné odborné školy a hotelové akadémie,
ktoré spolupracujú s ACADEMY OF COFFEE

Súkromná stredná
odborná škola
Gos - Sk, Trnava

ĎAKUJEME,
ŽE STE S NAMI

Stredná odborná škola polytechnická a služieb
arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Stredná odborná škola hotelových služieb
a obchodu, Zvolen

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Trenčín

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Púchov

Stredná odborná škola
obchodu a služieb,
Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Piešťany

Stredná odborná škola,
Holíč

Stredná odborná škola
služieb, Levice

Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu,
Nové Zámky

AHOL - Střední škola
gastronomie, turismu
a lázeňství, Ostrava

Stredná odborná škola
gastronómie a hotelových
služieb, Bratislava

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Prievidza

Hotelová akadémia,
Bratislava

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Čadca

Súkromná stredná odborná
škola, Dunajská Streda

Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, Piešťany

Hotelová akadémia,
Prešov

Stredná odborná škola
hotelových služieb
a obchodu, Banská Bystrica

Stredná odborná škola,
gastronómie a cestovného
rucho, Nitra

Hotelová akadémia
Otta Brucknera, Kežmarok

Súkromná spojená škola
EDUCO, Námestovo

Stredná odborná škola
gastronómie a služieb,
Šurany

Súkromná stredná odborná
škola Mladosť, Prešov

Súkromná stredná odborná
Gastroškola, Bratislava

Spojená škola,
Ružomberok

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Topoľčany

Stredná odborná škola
hotelová, Horný Smokovec

Hotelová akadémia,
Liptovský Mikuláš

Hotelová akadémia
Jána Andraščíka, Bardejov

Hotelová akadémia
Humenné

Stredná odborná škola,
Senica

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Dolný Kubín

Hotelová akadémia,
Žilina

Stredná odborná škola,
Stará Ľubovňa

Hotelová akadémia,
Brezno

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Martin

Hotelová akadémia,
Spišská Nová Ves

Cirkevná stredná odborná škola
sv. Jozafáta, Trebišov

Súkromná hotelová akadémia
HaGMa, Bratislava

Súkromná stredná odborná škola
SD Jednota, Šamorín

Zespól Szkól
Ekonomicznych
w Debicy

Partneri 2017 / 2018

Ak máte dostatok finančných prostriedkov a aj vysnívaný priestor,
je na rade ďalší krok za vaším cieľom.
V dnešnej dobe si množstvo ľudí
otvára gastronomické podniky. Na
každom kroku preto nájdeme takmer rovnakú ponuku s minimálnymi
rozdielmi. Zákazníci tieto podniky
nevyhľadávajú, ale iba navštevujú
z potreby sa najesť, či dostať do seba
kofeín. My však chceme aby tá vaša
kaviareň bola tým najvyhľadávanejším miestom v okolí.
Prvým krokom pre otvorenie úspešnej kaviarne je prieskum

a naopak čo vám prekáža. Takto získate prvý obraz o vašich

trhu a konkurencie. Navštívte podniky v okolí toho vášho,

potencionálnych zákazníkoch a návod na ten správny

sledujte ich ponuku, zákazníkov, všímajte si čo sa vám páči

koncept.

Ak ste si už zjednotili svoje predstavy a našli svoj koncept,
nastáva ,,túr de úrady“. Presnejšie cesta na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Tu je potrebné požiadať o súhlas
na uvedenie priestorov do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku.

•

•

Čo potrebujeme?
•

CHCEM MAŤ

KAVIAREŇ
Na začiatku je podstatné osvojiť si umenie prípravy kávy a zasvätiť sa do
jej tajov. Ak ste tomu prepadli natoľ ko, že sa káva stala vaším životným
štýlom, je načase preniesť to aj na iných.
Academy of Coffee je školiace stredisko, v ktorom nájdu odpovede profesionálni i začínajúci baristi, majitelia kaviarní, nadšenci kávy, jednoducho
všetci, ktorí majú radi chutnú kávu a záleží im na kávovej kultúre Slovenska.

•
•
•
•
•

•

žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky,
list vlastníctva/nájomná zmluva,
živnostenský list/ výpis z obchodného registra
s príslušným predmetom podnikania
prevádzkový poriadok v 2 vyhotoveniach
doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby
na posudzovaný účel,
laboratórny rozbor vzorky vody, v prípade, že sa jedná
o novovybudovanú prevádzku a je napojená na verejný
vodovod alebo vlastný vodný zdroj
právny poplatok vo výške 50,00 Eur v prípade podania
návrhu v listinnej podobe, v prípade podania návrhu
elektronicky (cez portál www.slovensko.sk) je správny
poplatok 25 Eur, ak súčasťou návrhu sú požadované
prílohy v elektronickej podobe.

•
•
•
•
•

Vzor žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky a vzor prevádzkového poriadku nájdete na stránke
www.ruvzga.sk.
Pred tým ako však spomínaný úrad navštívite
je potrebné si preštudovať a riadiť sa niektorými zákonmi
a vyhláškami:

Prevádzkový poriadok obsahuje:
•
•
•
•
•

dispozičné riešenie prevádzky (základné členenie, 		
stoličková kapacita, nákres v grafickej forme, vyznačenie
miestností s uvedením v m2 a vybavenie strojno-techno
logickým zariadením – podáva sa ako príloha poriadku),
inžinierske siete a odpady – napojenie na zdroj pitnej
vody, ako je riešené zásobovanie teplou tečúcou vodou
+ dokumentácia preukazujúca zdravotnú neškodnosť
pitnej vody – podáva sa ako samostatná príloha, napoje
nie na kanalizáciu, nakladanie s tuhými odpadmi vznikajúcimi na prevádzke – zmluvy sú súčasťou prev.
poriadku,
personálne zdroje (zoznam zamestnancov ich práva
a povinnosti)
HACCP,
sanitačný program,
prevádzkové hodiny
zmluva na vykonávanie, regulácie živočíšnych škodcov
(deratizácia)

identifikačné údaje prevádzkarne (názov a adresa),
identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno,
sídlo, zodpovedná osoba, IČO),
charakteristika prevádzkarne (typ – kaviareň)
charakter prevádzky (či je prevádzka určená
pre verejnosť/uzatvorenú skupinu),
rozsah činnosti (výroba/podávanie nápojov)

• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia, priestorovom usporiadaní a vnútornom
členení kaviarne
• vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
• zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
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AKO ROZOZNAŤ
KVALITNÚ KAVIAREŇ?

AKO MÁ VYZERAŤ
PRACOVISKO BARISTU
• Správne uložené šálky
• Utierka na trysky a samostatná

Prvý dojem je dôležitý.

utierka na hygienu kávovaru
• Odklepávač

1. Upravenosť personálu
zaschnuté
(rosypaná káva okolo mlynčeka,
2. Čistota kávovaru i jeho okolia

• Mlynček

kávovare
anie šálok prehodená cez šálky na
mlieko na tryske, či utierka na utier
neveštia nič dobré)
,,presso“ vám naznačujú,
nápojovom lístku (,,piccollo“, či

• Štetec alebo papierové vreckovky
na hygienu páky

3. Ponuka v

• Tamper

4. Servis

• Baristické pomôcky

uje barista)
že kávu pravdepodobne nepriprav
)
kávy (ku káve sa vždy servíruje čistá voda

• Podnos na servis kávy

5. Vzhľad i vôňa vašej kávy

Správne cappuccino
Správne espresso

Espresso
áobjem 20-30ml- Na povrchu sa nach
Správne pripravené espresso má
a je
prepálených čiernych okrajom. Vôň
dza lieskovo oriešková kréma bez
esso
aj od odrody, z ktorej je vaše espr
príjemná oriešková, to však závisí
.
ninu
úde
či
u
te nemali cítiť spálenin
pripravené. Z espressa by ste urči
Cappuccino
ené
cappuccina je espresso a spen
Základom správne pripraveného
otu.
tepl
ú
eran
mať prim
spenení
mlieko. Mlieko by malo po
a na povrchu cappuccina
pen
čna
Mlie
Nesmiete sa popáliť, ale ani osviežiť.
liniek
ojov musí byť lesklá, bez bub
i iných kávovo mliečnych náp
i nám
ace peny s obrovskými bublinam
a za rovno šálky. Tuhé samo stoj
.
osti
ťažk
iné
ch môžu spôsobiť aj
okrem nepríjemného pocitu v ústa
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10 KROKOV K ČISTÉMU KÁVOVARU

1. Oddelíme portafilter
od páky

2. Vložíme obe časti do
nádoby s horúcou vodou
a prípravkom

3. Nasypeme prípravok
do páky so slepým sitom

4. Založíme páku do
stroja a spustíme čistiaci
proces

5. Pohybmi do strán
prečistíme vnútorné
tesnenie

6. Kefkou dočistíme
spodné sito a tesnenie
hlavice a odpustíme
vodu na preplach

7. Do kanvičky nalejeme
studenú vodu a roztok

8. Ponoríme trysku
a necháme prevrieť

9. Utrieme trysku
a vypustíme paru

10. Vodu s roztokom
môžeme využiť na ďalšie
čistenie stroja

SI PRAVÝ KÁVIČKÁR?
PRESVEDČ SA O TOM

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

3.

Nikoleta Šalmíková - Srdce

Pre začiatočníkov

1.

6.

4.

11.

10.

5.

2.

,, AK SI MYSLÍŠ, ŽE VIEŠ VŠETKO..........“
Academy of Coffee

Pre tých, ktorí sa radi hrajú

8.

7.

9.

14.

12.

18.

16.
13.

17.

Ján Vass - Labuť, Líška

Pre tých náročnejších

15.

Určite ste sa už stretli s cappuccinom, v ktorom bolo nakreslené srdiečko, či iný obrázok. Tomuto umeniu
hovoríme latte art. Latte art je doplnková hodnota baristiky. Kvalita baristu však nespočíva len v kreslení, ale
najmä v kvalite napeneného mlieka a pripraveného espressa.

19.

1. Kopi Luwak je káva z trusu...

8. Káva,,Turek“ je káva...

15. Plod kávovníka...

2. Tmavonohý vták z Brazílie,

9. Základ každého servisu kávy...

16. Najrozšírenejší druh kávovníka...

z ktorého trusu sa spracováva káva

10. Obľúbená príprava kávy Jamesa

17. Najväčší producent kávy...

3. Najdrahšia káva sveta...

Bonda...

18. Najznámejšia odroda kávovníka

4. Kvet kávovníka vonia ako...

11. Najrozšírenejšia forma zberu...

Coffea Canephora...

5. Časť kávovníka, ktorá obsahuje

12. Najrýchlejšia forma zberu...

19. Vždy zelený ker s bielymi kvetmi...

najviac kofeínu...

13. Kávovníky sa pestujú medzi obrat-

20. Najčastejšie používaný ma-

6. Základný kávový nápoj ,,piccollo“...

níkmi raka a...

teriál vriec, v ktorých sa prevážajú

7. ,,Krátke“ espresso...

14. Pravlasť kávy...

kávovníkové zrná.

Správne odpovede ako aj iné zaujímavosti a vedomosti o káve, jej histórii, pestovaní, spracovaní,
či prípravách nájdete v odborných článkoch na stránke www.academyofcoffee.sk
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20.

KÁVA AKO Z DOBREJ KAVIARNE

U VÁS DOMA!

1. Nalejeme vodu
tesne pod ventil

2. Stredná časť je kruhové sito, do ktorého nasypeme pomleté kávovníkové
zrno. (5g až 7g na 100ml, hrúbka mletia nesmie byť príliš jemná, nakoľko
čím jemnejšie mletie, tým väčší podtlak a celková dochuť kávy môže byť
prepálená. Hrúbka mletia je veľmi podobná mletiu na espresso. Kávu v site
môžeme mierne pritlačiť a uhladiť.

3. Priskrutkujeme vrchnú časť Mokka kanvice
Kanvicu položíme na sporák a nad slabým ohňom necháme zohrievať
(pre pomalšie a rovnomernejšie zohriatie je lepšie použiť platničku)

Mokka - Koťogó

Turecká džezva

Keď Talian Alfonso Bialetti v roku 1933 vyrobil svoje prvé zariadenie na prípravu espressa z hliníka,
pôsobil ľahký kov ako veľmi moderný. Výhody kovu
sú jasné. Nehrdzavie a je vynikajúci vodič tepla. Avšak
o rozvoj Mokka kanvice, tak ako ju poznáme dnes
sa zaslúžil vynálezca Luigi De Ponti.

Turecká džezva je od Decembra 2013 zaznamenaná na listine nehmotných
kultúrnych pamiatok UNESCO. Príprava kávy v Ibrik (džezva) patrí pravdepodobne k najstarším prípravám kávy v Európe. Jej základom je okrem výraznej
chuti, spôsob prípravy.
Turecká džezva sa pripravuje použitím veľmi najemno (na prach)
pomletého kávovníkového zrna. Na jednu porciu pridávame 5g

Priemerný čas varenia kávy v Mokka kanvici je 5 – 10 minút.

až 7g mletého kávovníkového zrna na objem 100ml, cukor, škoricu

Po zovretí vody v spodnej časti tlak pary vyextrahuje pomleté

prípadne kardamon, všetko podľa vašej chuti.

1. Cukor nasypeme do džezvy ( kanvičky s dlhou rúčkou) a necháme
skaramelizovať. Po skaramelizovaní zalejeme studenou vodou
a premiešame, aby sa karamel rozpustil.

kávovníkové zrno v site a výsledná káva nám začne vytekať cez
výtlakovú časť, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti Mokka kanvice.

Celý proces prípravy musí byť veľmi pomalý, pretože iba tak zaručíme
dokonalé spojenie všetkých chutí a vystúpenie olejov na povrch.

1. Charakteristická osemuholníková forma
2. Výtlaková časť (touto časťou prúdi hotová káva. Po dokončení výtlaku
je káva pripravená na servírovanie)
3. Ventil (slúži na uvoľnenie tlaku v prípade veľmi jemného alebo silno 		
stlačeného pomletého kávovníkového zrna vo vnútri kanvice)
4. Spodná časť (je naplnená vodou. Pravidlom je, že vodu plníme tesne
pod ventil)

Káva z Mokka kanvice sa považuje za domácu náhradu espressa.

Vďaka tomu sa výsledná chuť kávy spája s ľahkosťou a vyváženými

Pri správnej príprave sa vďaka silnému tlaku zachová aj časť krémy

chuťami. Postupov na prípravu džezvy je viacero, dôležitá je však

podobná kréme espressa.

výsledná chuť. Ak vám vaša džezva chutí tak je určite správne
pripravená.
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Postup
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2.
Do rozpusteného karamelu prisypeme najemno pomleté
kávovníkové zrno, kardamon, škoricu a dôkladne premiešame.
Necháme zovrieť pomalým varom.
3. Dolejeme do 2/3 vodou, najlepšie je vždy používať studenú, aby
sme zbytočne neurýchlili celý proces, necháme opäť pomaly prevrieť.
4. Doplníme džezvu do 3/3 vodou a proces opakujeme.

Čo znamená

ACADEMY OF COFFEE?
Akreditované školiace stredisko
Academy of Coffee neustále napreduje.
Všetky svoje vedomosti, zručnosti
a novinky zo sveta kávy je pripravená
vám odovzdávať počas celého roka.
Stačí nás len sledovať a môžete sa stať
našou súčasťou.

N A Š E PO RT FÓ LIO
Základný baristický kurz pre začínajúcich baristov
Hĺbkové kurzy pre profesionálnych baristov (Coffee Consulate)
Kurz praženia pre začínajúcich i profesionálnych pražiarov
Vzdelávacie a zážitkové workshopy pre domácnosti
Vzdelávacie workshopy pre pedagógov stredných škôl
Zážitkové workshopy pre zákazníkov v gastronomických prevádzkach
Zaškolenie personálu v gastronomických prevádzkach
Odborné exkurzie v priestoroch nášho školiaceho strediska a pražiarne
Odborné prednášky zo života a pestovania kávy
Profesionálne cuppingy, degustácie káv z celého sveta
Poradenstvo pri tvorbe kaviarní a pražiarní

Keď si myslíš, že vieš všetko
tak si práve na začiatku.

Profesionálne kávové cateringy
Organizácia 1. Kávového plesu (2.2.2019 sa koná 5. ročník)
Baristická súťaž ,,SLOVAK BARISA CUP“ junior
Organizovanie Latte Art Show

Viac info o podujatiach

Academy of Coffee

SOCIÁLNE PROJEKTY
KÁVOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽÍ
Capricornio Coffees

Jedným z dôkazov, že káva spája ľudí je aj súdržnosť farmárov
po celom svete. Príkladom sú jednotlivé programy spoločnosti Capricornio Coffees v Brazílii.

spracovávať kávovníkové zrná. Tento program prebieha celkovo na 75 farmách po celom svete. Až 55 sa však
nachádza v Brazílii. Capricornio Coffees, spolu s UMAMI area
z Talianska podporujú práve farmu Fazendu da Esperanca
v Piraju, ktorá v preklade znamená Farma nádeje.
,,Mladý farmársky učeň“
V tomto programe sú hlavnými účastníkmi deti. Najčastejšie sú to deti samotných zamestnancov fariem, ale i deti
z okolitých dedín a miest, ktoré nepochádzajú z farmárskych
rodín, aj keď takých je veľmi málo. Cieľom programu je viesť
ich od útleho veku k zodpovednosti. Program poukazuje na
dôležitosť starostlivosti o kávovníky už od malej sadenice.
Mladí farmári sa vzdelávajú o klimatických podmienkach
ich krajiny, vhodnej pôde, sadení i samotnom pestovaní
kávovníkov. Okrem vzdelania ich čaká aj náročná práca
a zodpovednosť. Veď vypestovať svoj prvý kávovník od malej
sadenice až po trojmetrový ker s červenými plodmi nie je až
také jednoduché.

Zoskupenie žien - farmárok
Hlavnou myšlienkou tohto projektu je posilnenie postavenia žien v Brazílii a taktiež v medzinárodnej kávovej komunite. Program pomáha ženám s presadením sa v podnikaní
a tiež s uplatnením sa vo svete kávy od jej pestovania až
po šálku. Silným emocionálnym zážitkom sú však samotné
príbehy žien – farmárok. Tieto ženy sa zoskupujú a pomáhajú si pri pestovaní, zberoch a spracovaní úrody. Ak čerešne
na jednej farme dozrievajú rýchlejšie a hrozí rýchle prehnitie, všetky farmárky z okolia spolu so svojimi rodinami
pribehnú a zbierajú celé dni i noci, len aby zabránili hnilobe
a tak znehodnoteniu úrody. Pokračovanie v tradícii, ľudskosť
a pokora sú hlavným poslaním združenia farmárok. Vďaka
Capricornio Coffees sa aj ženy môžu neustále vzdelávať
v tom čo ich napĺňa a vymieňať si svoje vedomosti a skúsenosti s ostatnými farmármi.

Zakladatelia Capricornio Coffees (z ľava: Edgard Bressani,
Luiz Saldanha, José Antônio Rezende)

Program na podporu drogovo závislých ľudí
Tento sociálny program pracuje s ľuďmi s drogovou a alkoholovou závislosťou, ktorí žijú na farme počas liečenia a sú
priamo zapojení do chodu farmy. Učia sa ako sadiť a starať
sa o kávovníky, zbierať kávovníkové čerešne či ako ďalej
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FARMA
BANANAL
Jednou z fariem, pri ktorej nášmu tímu doslova ,,spadla
sánka“ je Fazenda Bananal. Farma patrí už štvrtej generácii
žien. V súčasnosti tam žije mama s dcérou, ktoré celý svoj
život zasvätili svojmu rodinnému dedičstvu, dôkazom čoho
je aj múzeum ich rodiny. V múzeu nájdete všetko od kočíkov,
cez náradie, obrazy, oblečenie či obľúbený alkohol, všetko
však iba z histórie ich rodiny. To, že farme velia ženy dýcha
z každého kúta farmy. Všade ručne vyšívané dečky, obrúsky,
či záclony a typické dekorácie.
Vzácnych hostí si uctievajú tradičnými jedlami a rodinným strieborným inventárom. Ďalšie kroky našich víťaziek
“SLOVAK BARISTA CUP” junior a MISTR KÁVY 2017,
viedli už na samotnú plantáž týchto dvoch šarmantných
žien. Plantáž bola obsypaná kávovníkmi, ktoré boli zoradené
od najmladších po najstaršie. Každá odroda mala svoje miesto. Náš tím si vyskúšal aj rôzne chute daných odrôd, avšak
nie tradične, degustáciou káv, ale degustáciou samotných
čerešní. Počas prechádzky vypočuli silné príbehy o samotnej
kávovníkovej plantáži Fazenda Bananal, jej histórii a ťažkých
krokoch počas krízy, ktorá ich postihla pred piatimi rokmi.

Motorka slúžiaca na prehrabávanie kávovníkových zŕn
(z ľava: Doc. Pharm. Jozef Augustín, PhD., Oldřich Holiš)

Fazenda Bananal 2017 (z ľava: Edgard Bressani, Oldřich Holiš jr.,
Andrea Lopatka, Carolina Tiney Atalla, Adéla Mondeková,
Michaela Krajčovičová, Marlene Atalla, Oldřich Holiš)

Oldřich Holiš, CEO EuroCoffee s.r.o., Coffee VERONIA

ŽIVOT MIENI,
KÁVA HO MENÍ
Zakladateľ kávovej rodiny Academy of Coffee
a jeho pohľad na svetovú i slovenskú kávovú scénu

Prečo je dôležité ľudí učiť piť kvalitnú kávu?

z Nemecka, Steffenom Schwarzom, zakladateľom školiaceho stre-

Na Slovensku vytvárame množstvo projektov, prostredníctvom

diska Coffee Consulate. Radi sa vždy podelíme o každú novú skúse-

ktorých sa snažíme s ľuďmi o tejto problematike hovoriť. Žiaľ,

nosť i informáciu s kýmkoľvek, kto má záujem.

chýba aj odborná celoslovenská debata na túto tému a zdravotníctvo nám v tomto tiež nepomáha, pretože nedávno mi jeden
gastroenterológ odporučil nahradiť zrnkovú kávu instantnou.
Pijem 5 až 15 espriess denne čo sa uňho nestretlo s pochopením.
Ako by sme zabudli na správnu prípravu kávy.
Ako spoznáme kvalitu kávy, ktorú pijeme, alebo si kupujeme?
Stále hovorím na hlas, aby si ľudia kupovali čerstvo upraženú
kávu od lokálnych pražiarov na Slovensku. Myslím, že už ich
je vyše 100 a tento počet stále narastá. Následne aby si ju pripravovali akokoľvek im chutí. Či už na plnoautomatickom

Čo bolo pre vás hlavnou inšpiráciou alebo podnetom

Academy of Coffee za podpory celosvetovo uznávaných odborníkov

ale i pákovom kávovare, v džezve , cez French Press, alebo cez inú

na zasvätenie svojho života práve káve?

a našich priateľov Doc.Pharm Jozefa Augustína PhD. a Edgarda

alternatívnu prípravu. Či si zákazník kúpi 100% Arabicu, 100%

Bressaniho.

Canephoru alebo zmes je úplne jedno. Zákazníkovi musí predovšet-

Hlavným

dôvodom

bolo

smerovanie

môjho

života.

Bolo

treba sa rozhodnúť, ktorým smerom sa budem uberať. Pár

Ako vnímate kávovú kultúru na Slovensku a vo svete?

rokov po nežnej revolúcii sa toho v našom štáte dosť zmenilo,
a tak som si povedal, že potraviny budú pre mňa tou správnou
voľbou. Konkrétne kávu som si vybral z jediného dôvodu, mal som
ju rád. Káve som sa začal venovať od roku 1995 ako obchodný
zástupca. V roku 1998 som začal s prípravou prvej pražiarne.

Slovensko sa zúčastňuje majstrovstiev sveta v príprave kávy,

sa mení celosvetovo, ale stále je veľa dezinformácií. Niekedy

v rôznych kategóriách a slovenskí baristi spravili za posled-

mám

marketingovo

né roky obrovský pokrok. Stále je to však málo. Dosť si všíma-

zahmlievali pravdu a chceli za každú cenu zákazníka zaujať.

me našu baristickú súťaž a vnímame úroveň mladých baristov.

Na základe toho sa rozširuje množstvo nesprávnych a zavádza-

Sme radi, že môžeme najlepších junior baristov za odmenu vziať

pocit,

ako

keby

novodobí

odborníci

júcich informácii, ktoré im poskytujú. Nakoľko my komuniku-

Káva je niečo, pričom sa človek môže zastaviť, porozprávať sa, ale

jeme s celým svetom sme oveľa bližšie k reálnejším informáciám.

sa nedá opísať slovami ale iba ľudskými vnemami.

v porovnaní s okolitým svetom?

Veľmi ťažká otázka. Musím povedať, že kávová kultúra

Aký význam má pre vás káva?
aj spoznať rôznych ľudí či získať nových priateľov. Hlavne vôňa kávy

Ako by ste zhrnuli úroveň slovenských baristov a prevádzok

kým káva vždy chutiť.

do Brazílie na kávovníkové plantáže. Avšak chýba nám kávová
inštitúcia, ktorá by to vedela celé zastrešiť.

Ak sa vrátime do čias vašich začiatkov s kávou, ako sa zmenil

Je pravda že Arabica je najkvalitnejšia káva a že Robusta

prístup, ale i samotné ponímanie kávy baristami a zákazníkmi?

je menej kvalitná?
Aj táto informácia patrí k tým zavádzajúcim. Ak sa budeme

V mojich začiatkoch bolo veľmi málo informácií o káve. Viac som
sa venoval maloobchodným predajniam. Pozoroval som značky
ako Tchibo, Eduscho i Jacobs. V kaviarňach boli prevažne kávy
nadnárodných talianskych značiek. Neskôr sa otvárali obchodné
reťazce, čím sa začal vyvíjať tlak na ceny a kvalita kávy klesala.
Nastal raj pre instantné kávové nápoje. Ľudia prestali vnímať chuť
kávy, ba dokonca si myslím, že poniektorí dodnes nevedia ako chutí
kvalitná čerstvá káva. Veľmi ťažko sa opravuje tento stav. Ak by viac

menej koféinu. Druh kávovníka Coffea Canephora odroda

Kávová kultúra sa na Slovensku posúva, no mám pocit,

Robusta je menej aromatická, viac v nej cítiť telo , korenisté tóny

že spomínaná problematika je dosť zložitá nato, aby stačilo robiť

a ak je správne upražená vieme v nej cítiť aj tie aciditnejšie tóny.

iba osvetu. Naše školy majú málo materiálov a taktiež samotné

Napríklad odroda Old paradenia je u nás najpredávanejšou

učebnice sú dosť zastarané. Je fajn , že sa nám rozrastá duálny

odrodou kávovníka Coffea Canephora. Je fantastické ak spojíte
odrody Coffea Arabica a Coffea Canephora v správnom pomere

aj samotné kaviarne majú slabé vedomosti o káve. Takže školy,

a vyberiete chute, ktoré sa k sebe hodia.

by to určite rýchlejšie.

celkovo prevádzky, distribútori, pražiari a predajcovia kávy mu-

príprava. Stále sa pije veľa instantných káv. Vadí mi, že sa to

k jeho založeniu a podpore?

nazýva káva, pretože je to v podstate instantný kávový nápoj.

V roku 2010 som absolvoval kurz praženia v Prahe, kde som

Každým rokom však rastie záujem o plnoautomatické kávova-

spoznal zakladateľa istej baristickej súťaže. Pozval ma do komisie

ry, do ktorých si ľudia kupujú čerstvú zrnkovú kávu. Tento fakt

a odvtedy sa baristike a káve venujem na profesionálnej úrovni.

ma nesmierne teší. Mierne pribúda aj špeciálnych

Avšak mal som pocit, že na Slovensku stále niečo chýba. V roku

s kávou, kde sa prevažne dáva prednosť výberovým kávam.

2013 som pre Slovenskú a Českú republiku zabezpečil školi-

Kávy sa vo svete bodujú od 0 do 100 bodov, nad 80 bodov

ace materiály nemeckého školiaceho systému Coffee Consulate.

sa zaraďujú ako výberové, Specialty Coffee.

V roku 2014 sme otvorili akreditované školiace stredisko

Coffea Arabica má v sebe viac aromatických látok, trošku

a vo svete?

systém a žiaci môžu viac pracovať v kaviarňach. Aj keď niekedy

Bohužiaľ, je to smutné, ale myslím si, že je to cena. Následne

vaného školiaceho strediska Academy of Coffee. Čo vás viedlo

Ako si predstavujete posun kávovej kultúry na Slovensku

spolupracovali všetci slovenskí pražiari a vytvárali väčšiu osvetu išlo

Na základe čoho si dnes ľudia vyberajú akú kávu si kúpia?

Ste jedným zo zakladateľov a odborných garantov akredito-

baviť o druhu a odrode tak je to fajn. Druh kávovníka

obchodov

sia vytvárať väčší tlak na kvalitu a správnu prípravu kávových

Prezradíte nám svoj recept na tú podľa vás ,,najlepšiu“ prípravu

nápojov. Následne zákazník musí vedieť, ako si správne kávu

kávy?

vypýtať, prípadne sa nehanbiť jej nekvalitnú verziu vrátiť. S tým-

Ja mám rád každú prípravu kávy, ale ak si mám vybrať tak jed-

to problémom sa stretávame všade vo svete. Jedným z riešení

noznačne príprava v džezve. Skaremelizujem si trstinový cukor,

je obrovská osveta.

pridám 50% vody a následne kvalitné, čerstvé, jemne pomletú
,,kávu“, kardamón a škoricu. Je to náročné na prípravu ale stojí to

Čím ďalej tým viac sa spoznávaniu kávy venuje viac ľudí.
Vymieňate

si

vedomosti

aj

s

ostatnými

za to.

staršími,

ale i mladšími odborníkmi?

Viete, že káva nerastie na strome či kríku? Ale správne je,
nás

že tam rastie kávovníková čerešňa, ktorá má v sebe

je každá informácia o káve vzácna. Komunikujeme s farmármi,

jedno alebo dve kávovníkové zrná, ktoré sa následne pražia.

agroinštitútmi, výrobcami technológií, proste s celým kávovým

Potom si môžeme pripraviť kávu.

Tým,

že

sa venujeme

profesionálne

káve, tak

pre

svetom. Najmä však s naším priateľom a odborným garantom
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BEAN´S FRIENDS

Plechovky Bean´s Friends - Aké informácie môžeme nájsť na plechovke?
Aby sme zachovali prvotriednosť tohto luxusného produktu musíme neustále zdokonaľovať pražiace systémy a vzdelávať našich
zamestnancov. Pre udržanie vysokej kvality sme ,,prebalili“ všetkých farmárov do nových ekologickejších obalov. Plechovky BEAN´S
FRIENDS sú balené v ochrannej atmosfére, vďaka čomu sa predlžuje čerstvosť kávy. Okrem jednoduchšej dostupnosti pre náročných
i menej náročných kávičkárov poskytujú plechovky praktickejšie zaobchádzanie i skladovanie.

Academy of Coffee s.r.o.
Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď
info@academyofcoffee.sk
www.academyofcoffee.sk

ACADEMY OF COFFEE

