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1.

Anotace

Příručka pro výuku Baristický kurz byla vytvořena v rámci projektu s názvem
Projektové dny – gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063, pro projektové dny
s názvem Dny kávy. Je určena jako výukový materiál pro cílové skupiny žáci i učitelé.
Informace v příručce slouží učitelům při přípravě na vyučování, na probíhající
projektové dny. Žákům (oboru kuchař, číšník, cukrář a prodavač) jsou informace
z příručky předávány v průběhu projektových dnů (kopie), pro shrnutí a zopakování
učiva v mezipředmětových souvislostech slouží pracovní listy, které jsou součástí
příručky. Ta obsahuje základní informace o pěstování, zpracování a využití kávy,
příprava kávy.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2.

Legendy

O poznávání účinků a vlastností kávy se traduje řada legend.
Jedna z nich, která se udála kolem roku 850, hovoří o
habešském pastevci koz Kaldim, který si povšiml, že
jeho zvířata vždy neobyčejně ožijí, když se po
celodenním pobytu na pahorkatinách napasou plodů z
neznámého stále zeleného keře.
Při bližším zkoumání rostliny objevil kávové bobule a
také je ochutnal. O jejich příznivém účinku později
hovořil i s opatem nedalekého kláštera a ten se je
rozhodl vyzkoušet také. Byl přesvědčen, že povzbudivé účinky kávových bobulí jsou
dílem samotného ďábla a proto zrna vhodil do ohně. Díky této náhodě snad poprvé
došlo k částečnému upražení kávy a uvolnění jejích aromatických komponent. Vůně
kávových zrn dovedla opata ke změně názoru a k rozhodnutí vyzkoušet kávu na
mniších, žijících v klášteru. Při dalším experimentování s kávovými zrny přišel na
myšlenku rozdrtit je a rozmíchat s vodou. Tento povzbuzující nápoj pak mniši
pravidelně pili, aby déle vydrželi recitovat dlouhé modlitby.
Jiná legenda z 13. století hovoří o šejku Omarovi z Jemenu, knězi a lékaři, který byl
vyhnán z rodné Mokky pro neshody s panovníkem. Na cestě jihem Arabského
poloostrova si náhodně uvařil odvar z bobulí keříčků, nacházejících se v okolí
tábořiště. Byl velmi překvapen jeho stimulujícím účinkem. Při své další pouti tento
nápoj často podával nemocným a v krátké době se o jeho léčivých schopnostech
dozvěděl i vladař. Ten se rozhodl udělit mu milost a vyzval ho k návratu do země. Zde
mu byl časem vystavěn i chrám a popíjení kávy se postupně stále více rozšiřovalo i v
okolí panovníka. (Svět kávy - Legendy)

3.

Historie

Pravlastí kávy je s největší pravděpodobností Etiopie (provincie Kaffa), kde se ještě v
současné době nachází divoce rostoucí keře kávovníku. Odtud byl nejspíše přenesen
ve 13. a 14. století válečníky při vojenských taženích do Jemenu, kde byl vysazen na
terasovitá políčka a dále kultivován.
Kávovníky jsou dřeviny rostoucí jako keře i vysoké stromy, které dosahují úctyhodné
výšky až patnácti metrů. Kávovník patří k rostlinnému rodu Coffea, čeleď
mořenovitých rostlin. V některých odborných zdrojích se píše, že kávovníku je na pět
set druhů.
Kávová semena jsou uložena v plodech kávovníku. Těmto plodům se říká „kávové
třešně“.Jsou to peckovice s kožovitou slupkou, nasládlou dužninou se dvěma
chrupavčitými peckami. Ty jsou plochou stranou obráceny k sobě. V každé z nich je
tvrdé semeno – kávové zrno.
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Pravlastí kávovníku je Etiopie, tam ho můžeme dodnes objevit divoce rostoucí.
Odtud byl přenesen ve 13. a 14. století válečníky při vojenských taženích do Jemenu,
kde byl vysazen na terasovitá políčka a dále šlechtěn. V ostatních oblastech světa se
kávovník pěstuje na plantážích. Takto pěstované stromy se jejích výška
přizpůsobuje. Seřezávají se tak na výšku jednoho a půl metru.
Kávovník kvete drobnými bílými květy. Kvetoucí plantáž vypadá kouzelně, bílé květy
voní po jasmínu. Po několika dnech květy opadají a bobule kávovníku se zbarví do
červena a dozrávají v barvě fialové.
Pěstování kávy bylo až do konce 18.století převážně výsadou obyvatelů Arabského
poloostrova. Pro zdejší pěstitele a obchodníky byla káva velkým zdrojem příjmů.
Vývoz zelených zrn kávy byl pod těžkými tresty zakázán a Arabové záměrně
znehodnocovali kávová semena varem, aby nemohlo dojít k vypěstování keřů
kávovníku mimo Arábii.
Největší zásluhu na rozšíření pěstování kávy i v jiných oblastech světa mají zejména
Holanďané, kteří na počátku 17.století tajně přivezli zelená kávová semena z
Jemenu. Rozhodli se pro pěstování této plodiny ve svých zámořských koloniích a v
krátké době počali kultivovat první keře kávovníku na Ceylonu (1658) a v Indii.
Posléze se pěstování kávy rozšířilo i na Jávu (1697). Holandská Východoevropská
společnost na konci 18.století v produkci kávy vytlačila arabskou konkurenci na druhé
místo. Roku 1720 tajně převezl Francouz Chevalier Gabriel Mathieu de Clieu první
kávovník na ostrov Martinique. Tento krádeží získaný keříček od Holanďanů dal
nejspíše základ klonu miliónů kávových keřů, rostoucích dnes ve Střední Americe a
oblasti Karibiku. V období kolem roku 1730 byl vyslán Brazilským panovníkem do
Francouzské Guyany poručík Francisco de Melho Palheta za účelem urovnání
pohraničního sporu. Jeho pravým posláním však bylo získat a přivézt do Brazílie
semena kávovníku. To se mu nakonec lstí, kdy se vetřel do přízně manželky
guvernéra nakonec podařilo. Pěstování kávovníku se v Brazílii nakonec tak rozšířilo,
že v současné době je největším světovým producentem kávy. O další rozšíření
kávovníku do ostatních oblastí světa se následně nejvíce zasadili Angličané a
Španělé, kteří zavedli pěstování kávy ve svých koloniích.

4.

Kávovník

Kávovník je keřem subtropického a tropického podnebného pásma. Je pěstován v
Asii, Jižní a Střední Americe, v Africe, Arabském poloostrově a Indonésii, především v
hornatých krajinách. Vyžaduje teplé a vlhké podnebí se stálými teplotami mezi 18-22
°C. Rod Coffea zahrnuje kolem 50ti druhů, z nichž pouze kávovník arabský se svými
odrůdami a dále kávovník robusta a liberijský se pěstují v průmyslovém měřítku. Jde
o původně pralesně vegetující keř. Proto v oblastech se silnými větry či nadměrným
osvětlením jsou kávovníkové plantáže chráněny pásy jiných rostlin (banánovníky,
kukuřice aj.), čímž se jejich výnos zároveň reguluje. Keříky kávovníku se předpěstují
v bavlněných obalech a po dosažení výšky cca 30 až 50 cm jsou pak vysazovány na
plantážích, především na slabě kyselých, hlinitých pískách. Kvetou bílými voňavými a
jasmínu podobnými květy, jež se rychle mění v zárodky plodů.
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Obr. č.2

4.1.

Obr. č.3

Obr. č.4.

Kávovník arabský (Arabica)

dorůstá výšky 3 m a za příznivých klimatických podmínek začíná plodit po třech
letech po vysazení po vysazení. Úrodu pak poskytuje 25-35 let podle odrůdy a půdně
klimatických podmínek. Keř se většinou pěstuje ve výškách od 1000 m do 1800 m.
Ačkoli cca 75% světové produkce kávy jsou typy arabica, pouze jedna pětina z
vypěstovaného množství jsou velmi kvalitní zrna (v 1 kg je cca 2200 větších semen).
Ostatní úroda vykazuje určité vady zrna a spadá do nižších tříd. Jednotlivé odrůdy
kávovníku arabského jsou pěstovány v různých produkčních oblastech s přihlédnutím
k pěstitelským a historickým podmínkám a liší se především vzrůstem keře a tvarem
jeho listů a květů. Rovněž barva, velikost a tvar kávových bobulí jeví určitou
variabilitu.

4.2.

Kávovník robusta

poskytuje první úrodu již 2 roky po vysazení a plody uzrávají průběžně po celý rok. Je
značně odolný proti nižším teplotám a nemocím, postihující kávovníkové plantáže.
Pěstuje se ve výškách 500 až 900 m. Sklízená kávová zrna nedosahují kvality arabiky
a jsou menší (v 1 kg je cca 3300 semen). Obsahují 2-3 násobné množství kofeinu
oproti kávovníku arabskému. V některých zemích, zejména v Africe a jihovýchodní
Asii, se jejímu pěstování dává přednost pro jeho menší nároky na jakost půdy a vyšší
úrodnost. Vysazuje se i na dřívější plantáže arabiky, které byly poničeny chorobou či
mrazem. V současné době představuje sklizeň této kávy cca 25% světové produkce a
její podíl se stále zvyšuje.

4.3.

Kávovník liberijský

se pěstuje v nevýznamném měřítku a jeho velká, nahořklá zrna se používají téměř
výhradně do směsí. Pěstuje se v Malaisii a západní africe.

5.

Sklizeň a zpracování

Plody kávovníku se sklízejí ručně, setřásáním na plachty nebo pomocí sklízecích
strojů. Vzhledem ke skutečnosti, že kávové bobule na každém keři nedozrávají ve
stejnou dobu je ruční sklizeň stále nejužívanější. Průměrný kávovník ročně
vyprodukuje cca 2 000 kávových zrn (tj. 0,8 -1,2 kg). Cílem dalšího zpravování je
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odstranit obaly plodu (skořápku, dužninu, pergamenové slupky) a získat čistá kávová
zrna. To se děje suchým či mokrým způsobem.

5.1.

Suchý způsob

Při suchém způsobu se plody propíráním ve vodě zbavují nečistot a pak se suší v
tenkých vrstvách na betonových dvorcích pod sluncem. Po důkladném prosušení, kdy
se kávové plody stále přehazují, se na loupacích strojích odstraňuje vysušená
dužnina včetně pergamenové slupky
a jako výsledný produkt zůstávají čistá kávová zrna. Tímto způsobem jsou
zpracovávány veškeré sklizené bobule (tj. zralé, nezralé či nahnilé, resp. zaschlé)
především v Brazílii, Arábii a Indii.

5.2.

Mokrý způsob

Při mokrém způsobu dochází k dokonalému oddělení nezralých a lehkých plodů od
bobulí plně vyzrálých, což má velký vliv na konečnou jakost zelené kávy (tzv.praná
káva). Kávové bobule se vsypou do kontejneru s vodou, kde se zbaví nečistot a po
jejich uležení jsou prohnána mačkadlem, jež vnější obal s dužninou oddělí od
semena s pergamenovou slupkou. Dužnina se dále odděluje fermentací a posléze se
zrna umyjí v pračce a usuší. Po oloupání pergamenové slupky na loupacích strojích
se zrna třídí podle velikosti a barvy.
Vytříděná zrna jsou balena do pytlů (žoky o váze cca 60 kg) a o jejich dalším osudu
se rozhoduje na kávových burzách. Káva z různých produkčních oblastí,
zpracovávaná různým způsobem se liší od ostatní svými charakteristickými
vlastnostmi. Jde především o velikost zrna (nejmenší – peaberry, malá, velká a sloní
– monstrosní), jeho původ (nadmořská výška, typ půdy) a vzhled (barva zrna a jeho
aroma). Na produkci a světovém obchodu s kávou se v současné době podílí asi 50
států Střední a Jižní Ameriky, Afriky a Asie.

6.

Druhy kávy
6.1.

Káva arabica

Káva arabica - roste především v teplém a vlhkém podnebí. Nejjemnější druhy, zvané
Santos, se pěstují v Brazílii a to ve státech Pernambuco, Minas Gerais a Sao Paulo.
Kávy, patřící do této skupiny, jsou chuťově vynikající (dlouhou dobu byly ostatně
pěstovány jenom tyto druhy). Charakteristická jsou pro ně plochá podlouhlá zrna,
která mají po upražení jasně hnědou, matnou barvu. Rýha, která zrnko půlí, je
zbarvena do šeda. Nejrozšířenější a nejvíce ceněný druh (kolem 64 % světové
produkce). Pěstuje se hlavně v latinskoamerických zemích, ve výškách asi 1000 až
1800m, různé odrůdy (mokka, bourbon, maragogype, jáva), sklízí se většinou ručně,
má výrazné aroma. Obsahuje 0,8 – 1,7 % kofeinu, používá se na výrobu
jednodruhové kávy i směsí. Káva s výraznou chutí a aroma.

6.2.

Káva robusta

Káva robusta - je pěstována v těch oblastech, kde se choulostivá arabica aklimatizuje
jen obtížně. Nejoblíbenější druhy robusty se pěstují v Africe (Kongo) a na
Madagaskaru. Obsahují přibližně dvojnásobné množství kofeinu oproti arabice. Zrnka
mají kulatý tvar a po upražení nabývají charakteristické tmavé barvy. Chuť robusty je
více či méně trpká a štiplavá. Je odolnější, pěstuje se ve výškách 500 až 800m, sklízí
7

se strojně, větší výnosy méně oblíbený druh (kolem 36 % světové produkce)nižší
kvality, horší aroma, obsah kofeinu 2 – 3,5 % používá se do směsí a na výrobu
kávového extraktu (např. ve Francii i jako jednodruhová káva) káva se silnou chutí a
méně aromatická

6.3.

Cibetková káva

Cibetky jsou malé kunovité šelmy z čeledi cibetkovitých. Tyto šelmy žijí v Asii, Africe
a jižní Evropě. Většina cibetkovitých má u pohlavního ústrojí pachové žlázy vylučující
ostře páchnoucí látku, tzv. cibet, dříve používanou ve voňavkářském průmyslu.
Živí se hmyzem a tropickými plody, plody kávovníku, které prochází jejím zažívacím
traktem. Chuť cibetkové kávy je velmi kořeněná, s lehkou příchutí čokolády a
karamelu. Cibetky se vyskytují na Indonézských ostrovech Sumatra, Jáva a Bali.

7.

Oblasti pěstování kávy

Kávovníkové plantáže se rozprostírají v pásmu mezi obratníkem raka a obratníkem
kozoroha. Především v oblastech Střední a Jižní Ameriky, Západní a Východní Afriky,
Arábii, Indii, Indonésii a Oceánii.
Světový obchodní trh rozeznává kávu americkou, africkou a asijskou, podle způsobu
zpracování pranou či nepranou. V každé z těchto oblastí je káva jedinečná svou
chutí, vůní, kvalitou i kvantitou.
Tyto rozdíly jsou dány klimatickými podmínkami dané oblasti. Jednou z
nejznámějších a největších oblastí pěstování kávy patří bezpochyby Latinská
Amerika. Odtud také pochází celkově 75% celosvětové produkce. Ke kávovým
impériím se zde řadí státy jako Brazílie, Kolumbie, Bolívie, Peru, Ekvádor a ze Střední
Ameriky státy jako Mexiko, Kuba nebo Panama.
Dalším významným producentem je kolébka kávy - Afrika. Zde dominují na
celosvětovém trhu státy Keňa, Madagaskar, Tanzanie, Zambie, Jemen a Etiopie.
Dalším producentem je již zmiňovaná Asie a státy Čína, Vietnam a Filipíny. Dalšími
mocnostmi kávy jsou potom Indie a Indonésie. V Austrálii a Oceánii stojí za zmínku
Nová Guinea a Austrálie.
Oblasti pěstování
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Obr. č.5
Pěstování kávy se věnuje více než 50 států světa, nacházejících se v pásu mezi
obratníkem Raka a Kozoroha. Zatímco arabika se převážně pěstuje ve Střední a Jižní
Americe, v Africe je produkce arabiky podstatně menší a asijské země vč. Indonésie
pěstují až na výjimky téměř výhradně robustu. Přesto podíl arabiky činí 75%
celosvětové sklizně kávy a stále se zvětšuje. Význam jednotlivých zemí na produkci
kávy se v průběhu času mění. Některé z nich jsou vyhlášenými světovými vývozci;
kvalita kávy z ostatních zemí je slabší anebo není vůbec exportována.
Celková produkce kávových zrn činí v posledních letech více než 90 milionů žoků,
což přesahuje cca o 5% světovou poptávku. Střední a Jižní Amerika vč. Karibské
oblasti vyprodukuje 70% celkového objemu světové sklizně, Afrika 10% a Asie 20%.
Ve výčtu uvádíme pouze seznam největších a nejznámějších producentů s popisem
nejkvalitnějších pěstitelských oblastí (název kávy je s nimi většinou totožný).

8.

Pražení kávy

Je to nejdůležitější operace při úpravě kávy, probíhá v pražících strojích za
neustálého míchání, při teplotě 200 až 220°C, po dobu 10 až 20 min. Praží se do
požadovaného barevného odstínu, podle zvyklostí jednotlivých zemí (ČR – střední
stupeň, Skandinávie – pražení světlé, Francie, Itálie,Brazílie – pražení tmavé). Po
upražení se káva rychle zchladí suchým studeným vzduchem (zachová se vůně a
kvalita). Aroma je po upražení velmi drsné, zjemní až po 3 až 5 dnech . Káva se
přebírá (fotobuňka) a zbavuje se vadných zrn (tzv. „liška“), podle požadavků se i
mele. Do 48 hod. po upražení musí být zabalena. Mísením různých obchodních
druhů zelené kávy se připravují kávové směsi - sladí se chuť a vůně konečného
výrobku (výrobní tajemství každé firmy).
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Pražená káva obsahuje : 1,8 % vody, 1,27 % kofeinu, 22,4 % ostatních
dusíkatých látek, 26,3 % celulózy, 4,7 % tříslovin, 13,8 % bílkovin, 4,7 % popelu,
11,2 % cukrů, 13,9 % tuku
1 šálek kávy z 5 g mleté pražené kávy obsahuje téměř 0,1 g kofeinu (nad 0,5 g
v dávce = otrava → nespavost, neklid, podrážděnost, bušení srdce)

9.

Mletí a balení

K přípravě kávy je nutné pražená kávová zrna umlít. Dosahuje se tím rychlejšího
vyluhování kávy v horké zálivce. Mletí v mlýnku má být pomalé, aby se káva
nepřehřála a neztratila své jemné aroma.
Balení pražené kávy
Pro levnější druhy zrnkové kávy – sáčky s jednostranným nátěrem termoplastu (např.
polyetylénu – tzv. tapaten)
Pro dražší druhy na kávu mletou – sáčky z vrstvené hliníkové fólie, které lze použít i
pro balení do interního plynu (dusík) nebo vakuové balení do plechovek.
Balení musí být vždy takové, aby se uchovalo aroma a zabránilo se zvlhnutí a
žluknutí tuků.
Používají se kávomlýnky tříštivé (rotující nože na hřídelce kávomlýnku) nebo
kávomlýnky s drtiči (výhodou je možnost regulace hrubosti mletí).
Ploché mlýnské kameny

Kuželové mlýnské kameny

Obr. č.6

Obr. č.7
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Jemně mletá káva se užívá při přípravě turecké kávy. Středně mletá káva je vhodná
pro přípravu kávy filtrované. Hrubě mletá káva vyhovuje pro přípravu espressa.
Obecně platí, že čím jemněji je káva mletá, tím je k výrobě šálku kávy potřebné menší
množství. Káva semílaná na velmi jemný prach hořkne, čímž nápoj ztrácí svou
charakteristickou chuť. Je to způsobeno vyšším zahříváním kávy při delším mletí,
které způsobuje větší únik aromatických látek a žluknutí tuku, přítomného v kávových
zrnech.
K prodloužení trvanlivosti mleté kávy je užíváno balení v ochranné atmosféře, vakuu
či pressurizace (stlačení kávové směsi inertním plynem v plechovce). Káva po
otevření obalu poměrně rychle ztrácí své aroma (asi 40% během 2 týdnů). Mletou
kávu je proto vhodné skladovat v uzavřených dózách a spotřebovat ji v poměrně
krátké době (kupovat raději častěji menší balení).
Káva bez kofeinu je pražená zrnková káva s uměle sníženým obsahem kofeinu (cca
0.1%). Zelená káva se zbavuje kofeinu různými organickými rozpustidly a po té je
zvyklým způsobem upražena a dále zpracována. Některé přirozené odrůdy kávovníku
(Coffea mauritiana aj.) produkují plody kofeinu prosté či s jeho malým obsahem. Ty
jsou pěstovány především na Madagaskaru a Komorských ostrovech, avšak jejich
komerční využití je mizivé.
Rozpustná káva (instantní) je čistým kávovým extraktem. Nejdříve se vytvoří
koncentrát cca 10x silnější než běžná káva. Tento extrakt je ve speciálních sušičkách
rozptylován na jemné kapénky a cirkulujícím horkým vzduchem je odnímána
koncentrátu vodní složka. Touto technologií vzniká silně hygroskopický černý prášek,
který je balen do hermeticky uzavřených obalů (zamezení přijímání vlhkosti). Ze 3 kg
pražené kávy se takto vyrobí cca 1kg kávy rozpustné. K výrobě tohoto typu kávy je
užívána i lyofilisace (vysušení ve vakuu s následným zmražením).
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10. Příprava cappuccina
Cappuccino, či česky "kapučíno", je silná černá káva s našlehaným mlékem. Jméno
Cappuccino je italského původu. Vzniklo připodobněním tohoto nápoje k tvarově
unikátním kapucám, které nosili mniši kapucíni, příslušníci římskokatolického řádu. A
právě ona kápě se začala používat k popisu pěny, která se tvoří na povrchu
Cappuccina. K přípravě použijeme kávovar.
Postup přípravy:
1. K přípravě se používá tryska na mléko, která je součástí kávovaru. Nejvhodnější
mléko k přípravě je studené, polotučné, s obsahem tuku 1,5 %. Studené mléko totiž
velmi dobře pění.
2. Nalijte trochu mléka do pohárku. 1/3 až 2/3 šálku.
3. Ponořte trysku přívodu páry do mléka. Trysku s parou přidržujte v mléce. Tvoří se
spousta malých bublinek.
4. Nyní připravte espresso.
5. Zpěněné mléko opatrně vlijte do šálku s kávou (běžně se k tomuto účelu používá
malá kávová lžička). V ideálním případě by se samotné espresso mělo usadit mezi
dvěma vrstvami mléka.
6. Posypeme čepici z mléčné pěny kakaovým práškem, skořicí, či muškátovým
oříškem. Nejen, že to Cappuccinu dodá tu správnou chuť, ale také zabraňuje vzniku
škraloupu.
7. Váš šálek je hotov. Kvalitně připravené Cappuccino se pozná podle toho, že
bublinková čepice vydrží v šálku až do posledního doušku.

Obr. č.8
Obr. č.9

Obr. č.10
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Obr. č.11

Obr. č.12
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Obr. č.13,14
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Obr. č.15

15

11. Pracovní list
11.1.

Zadání

1. Mezi alkaloidní pochutiny patří:
d) káva
a) tabák
b) pravý čaj
e) bylinný čaj
c) kávoviny
f) kakao
2. Kofein v malých dávkách:
a) usnadňuje vstřebávání živin
d) zlepšuje výkon kosterního svalstva
b) povzbuzuje činnost ústřední NS
e) zmírňuje účinky některých narkotik
c) zesiluje srdeční činnost
f) umožňuje využití vitamínů A, D, E a K
3. Nejdůležitějšími druhy kávovníku jsou: doplň
a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) ………………………………………..
4. Kávovník ARABICA má:
a) příjemné, výrazné aroma
d) drsné aroma
b) nižší obsah kofeinu
e) vyšší obsah kofeinu
c) hodně teobrominu
f) hodně vitaminu E
5. Zelená káva:
a) je káva v podobě kávových třešní
c) je čerstvě načesaná káva
b) je káva pražená na střední stupeň
d) je surovinou pro výrobu pražené káva
6. Pražení kávy probíhá při teplotě:
a) 100 až 150°C
c) 200 až 220 °C
b) 220 až 250 °C
d) 250 až 300 °C
7. Káva bez kofeinu:
a) neobsahuje žádný kofein
c) obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu
b) obsahuje nejvýše 0,59 % kofeinu
d) obsahuje nejvýše 1 % kofeinu
8. Rozpustná káva:
a) se vyrábí z kávového extraktu, který se suší v sušící věži
b) se vyrábí ze zelené kávy, která se praží a následně mele
c) se vyrábí z kávového výluhu, který se suší vymrazováním
9. V kávě je obsažen:
a) kofein
d) thein
b) thymol
e) pelerín
c) teobromin
f) kasein
10. Kávoviny mají:
a) vysoký obsah kofeinu
c) vysoký obsah sacharidů
b) hodně vlákniny
d) minimální množství živin
11. Kávoviny slouží jako:
a) pochutina
c) sytící potravina
b) náhražka kávy
d) pochutina dochucovací
12. Která surovina má vyšší obsah kofeinu než káva
a) ovocný čaj
c) kakao
b) mate
d) aromatizovaný čaj
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11.2.

Klíč k pracovnímu listu

1. Mezi alkaloidní pochutiny patří:
d) káva
a) tabák
e) bylinný čaj
b) pravý čaj
c) kávoviny
f) kakao
2. Kofein v malých dávkách:
a) usnadňuje vstřebávání živin
d) zlepšuje výkon kosterního svalstva
b) povzbuzuje činnost ústřední NS
e) zmírňuje účinky některých narkotik
f) umožňuje využití vitamínů A, D, E a K
c) zesiluje srdeční činnost
3. Nejdůležitějšími druhy kávovníku jsou: doplň
a) arabika
b) robusta
c) liberijský
4. Kávovník ARABICA má:
d) drsné aroma
a) příjemné, výrazné aroma
e) vyšší obsah kofeinu
b) nižší obsah kofeinu
c) hodně teobrominu
f) hodně vitaminu E
5. Zelená káva:
a) je káva v podobě kávových třešní
c) je čerstvě načesaná káva
b) je káva pražená na střední stupeň
d) je surovinou pro výrobu pražené káva
6. Pražení kávy probíhá při teplotě:
a) 100 až 150°C
c) 200 až 220 °C
b) 220 až 250 °C
d) 250 až 300 °C
7. Káva bez kofeinu:
a) neobsahuje žádný kofein
c) obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu
b) obsahuje nejvýše 0,59 % kofeinu
d) obsahuje nejvýše 1 % kofeinu
8. Rozpustná káva:
a) se vyrábí z kávového extraktu, který se suší v sušící věži
b) se vyrábí ze zelené kávy, která se praží a následně mele
c) se vyrábí z kávového výluhu, který se suší vymrazováním
9. V kávě je obsažen:
d) thein
a) kofein
b) thymol
e) pelerín
c) teobromin
f) kasein
10. Kávoviny mají:
a) vysoký obsah kofeinu
c) vysoký obsah sacharidů
b) hodně vlákniny
d) minimální množství živin
11. Kávoviny slouží jako:
a) pochutina
c) sytící potravina
d) pochutina dochucovací
b) náhražka kávy
12. Která surovina má vyšší obsah kofeinu než káva
a) ovocný čaj
c) kakao
d) aromatizovaný čaj
b) mate
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12. Projektové dny káva
Název tematického projektu:
Čas potřebný k realizaci:
Očekávané výstupy a kompetence žáků:

KÁVA
určí vyučující

Projekt je připraven pro žáky SOŠ a SOU, kde se žáci připravují v oborech
kuchař, prodavač, číšník, cukrář. Je určen jak pro žáky nematuritních oborů,
tak pro žáky maturitních oborů s malými obměnami. Lze ho aplikovat jak do
hodin zbožíznalství – obor prodavač a obchodník, tak do předmětu stolničení,
potraviny a výživa, ekonomika v podnikání, výroba a odbyt, zeměpis, které
absolvují jak žáci oboru kuchař, číšník maturitních i nematuritních oborů.
Aplikační úkoly budou přiřazeny skupinám žáků přiřazených k jednotlivým
typům inteligencí.
Projekt předpokládá i přípravu mimo vyučování. Zvláště závěrečná společná
prezentace ve školní restauraci, která se dá s malými obměnami použít jako
kavárna. Závěrečnou prezentaci je možné předvést při dnech otevřených
dveřích školy, nebo při žákovských dnech.
Očekávané výstupy a kompetence žáků:
Žáci :
- popíší historický vývoj pěstování a zpracování kávy ve světě
- pracují s historickými fakty, které souvisejí s pěstováním a zpracováním kávy
a vyjadřují je různými formami ( verbálně, výtvarně, dramatizací, praktické
zpracování produktu )
- vyhledají fakta o vlivu kávy na zdraví člověka jak negativní tak pozitivní
- uplatní získané znalosti při praktické přípravě a servisu kávy
- porovnají způsoby přípravy kávy v 19.století a v současnosti
- uplatní vlastní tvořivost a samostatnost při řešení úkolů -sestavování vlastních
receptur, konverzace v cizím jazyce, předvedení živých obrazů
- spolupracují ve skupině, domlouvají se na způsobu řešení svého úkolu
- zaujmou vlastní stanovisko, prezentují své názory a diskutují
o problémech
- vyhledají potřebné informace v odborné literatuře, na internetu, regionální
muzeum
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Organizace celého tematického projektu :
-

-

-

-

-

učitel představí žákům zadání úkolů
žáci se rozdělí do skupin podle zájmu o jednotlivé úkoly ( velikost skupiny 3
žáci )
ve skupině si žáci rozdělí role
každá skupina splní všechny zadané úkoly
během prvních čtyř vyučovacích hodin budou žáci pracovat na úkolech a
během dalších třech budou prezentovat ostatním výsledky svého snažení
předpokládá se práce žáků na úkolech i mimo výuku
vytištěné zadání celého úkolu dostane každý žák, další kopie úkolů bude
umístěna na informační tabuli ve třídě a na intranetových stránkách školy, aby
se k němu mohli žáci kdykoli vrátit
žáci mohou při práci využívat jakékoli zdroje ( literatura, internet, regionální
muzeum, divadlo – dobové oblečení, konzultace s odborníkem – káva,
exkurze do pražíren a balíren kávy, návštěva kavárny Slavie Praha )
výstupy skupinové práce ( graficky zpracované mapy, vytvořené receptury na
přípravu kávy, graficky zpracovaný kavárenský lístek, zpracované odpovědi
na otázku „ Je káva lék, jed či droga?“) budou vystaveny po dobu jednoho
měsíce v kmenové učebně a zároveň budou výsledky projektu zveřejněny na
intranetových stránkách školy
další výstupy spojené s praktickou přípravou kávy a jejím servisem
s dobovými prvky budou uskutečněny ve školní restauraci i pro žáky ostatních
tříd
reflexe a hodnocení budou zaměřeny nejen na výsledek skupinové práce, ale
také na samotný proces
kritéria hodnocení :





respektování rolí ve skupině
srozumitelnost prezentace výsledků skupinové práce
dodržení zadání úkolů
možnost využití vypracovaných úkolů v praxi
( našeho oboru)
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Přehledné schéma jednotlivých aplikačních úkolů přiřazených k typům
inteligencí

Verbální inteligence
- první zmínky o kávě v
Evropě
- první evropské kavárny

Interpersonální
inteligence

Tělesně –
kinestetická
inteligence

- prolíná všemi aktivitami

KÁVA

- kavárna 30.let
minulého století

Matematicko-logická
Inteligence

Přírodní inteligence
- způsoby pěstování kávy
- zpracování kávy

Intrapersonální
inteligence

- dobové receptury kávy
- vlastní receptury kávy
- kalkulace

- je káva jed, lék či droga
- káva a naše psychika

Poznámka:
Každý ze zadaných úkolů předpokládá využití více druhů inteligencí (schopností
žáka).
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Celé znění jednotlivých aplikačních úkolů
verbální inteligence (zeměpis, stolničení)
Kdy se začala objevovat první káva v Evropě, kdy a kde se objevují první kavárny na
starém kontinentě?
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Postup:
Vyhledejte v odborné literatuře, popřípadě použijte internet a zjistěte, kdy se začala
konzumovat v Evropě káva a kde vznikly první evropské kavárny. Na připravené
papírové vlaječky zapište název kavárny, letopočet, kdy vznikla a pořadí kavárny dle
letopočtu.
Vlaječky umístěte do mapy. Prezentujte svým spolužákům.
Na práci máte 35 minut!
přírodní inteligence (suroviny, zbožíznalství)
Způsoby pěstování a zpracování kávy, rozpoznání surové kávy a kávy pražené
různými způsoby
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Postup:
Prostudujte si dostupné informace o pěstování a zpracování kávy. Na arch papíru (
použijte fix zelené barvy ) v bodech napište postup pěstování kávy.
Použijte další arch papíru a písemně vypracujte v bodech zpracování kávy do finální
podoby ( použijte fix hnědé barvy). Prezentujte vzorky surové kávy a kávu v různých
stadiích pražení (použijte vzorky z exkurze do pražírny kávy ). Objasněte, co
ovlivňuje délka a intenzita pražení. Dopište na arch pod zpracování kávy. Vyvěste na
nástěnku. Prezentujte spolužákům.
Na práci máte 40 minut!
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intrapersonální inteligence (potraviny a výživa)
Je káva jed, lék či droga? Jak ovlivňuje káva náš psychický život?
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Postup:
Prostudujte pečlivě předložené zdravotnické materiály, z nich vypíšete v bodech
kladné a záporné vlastnosti kávy. Na arch papíru zpracujte přehlednou tabulku
kladných vlastností prospívajících lidskému organismu a záporných vlastností kávy
působící na náš organismus. Porovnejte a pod tabulku zaznamenejte svůj společný
názor, jak káva ovlivňuje náš psychický život coby lék, droga a jed. Práci prezentujte
svým spolužákům.
Na práci máte 40 minut.
prostorová inteligence (zeměpis, zbožíznalství, ekonomie)
Hlavní světový pěstitelé a distributoři kávy, tržní druhy kávy
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Postup:
Z dostupných zdrojů (literatura, internet, propagační matriály…) Vypište na balicí
papír země s největší produkcí kávy. Vyhledejte, jaké druhy kávy se v těchto zemích
pěstují. Zvětšete šablonu světa 1 : 4, přeneste ji na balicí papír a vyznačte zeleným
fixem největší pěstitele kávy a hnědým fixem vyšrafujte největší distributory kávy.
Závěrem zjistěte, jak se jmenuje nejdražší káva světa a její znak zakreslete do mapy.
Prezentujte svým spolužákům.
Na práci máte 40 minut!
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matematicko – logická inteligence (matematika, ekonomika, výroba a odbyt,
jazyky)
Vlastní a upravené historické receptury kávy s použitím jednotlivých druhů
(zrnková, rozpustná a instantní), kalkulace jednotlivých receptur, překlady do cizích
jazyků.
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Postup:
Sestavte alespoň 6 receptur kávy. Na tři z nich použijte dobové receptury místního
regionálního muzea nebo kavárny Slavia , kde jsme byli na exkurzi. Upravte je dle
dostupných ingrediencí tak, aby se daly připravit v naší školní restauraci. Další tři
budou vlastní receptury, kde můžete použít různých konveniencí. Receptury
zpracujte včetně cenové kalkulace a zaznamenejte je do předepsaných kalkulačních
listů. Sestavte kavárenský lístek a graficky ho upravte k použití. Přeložte a upravte
v cizím jazyce.
Prezentujte prakticky spolužákům ve školní restauraci.
Na práci máte 40.minut!
tělesně - kinestetická inteligence ( stolničení, stroje a zařízení)
Kavárna 30. let 20. století tzv. RETRO styl
Rozdělte si role:





spojka s učitelem
časoměřič
zapisovatel
mluvčí

Upravte školní restauraci tak, aby se podobala kavárně 30. let minulého století.
Z dostupných materiálů sestavte podobu interiéru té doby ( popis v bodech na archu
papíru ), navrhněte výzdobu, inventář, hudbu, dobové kostýmy.
Prezentujte spolužákům.
Na práci máte 40.minut
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13. Jazyková stránka
13.1.

Zadání (NJ)

Kaffeeanbaugebiete
Der Weltmarkt unterscheidet den amerikanischen, afrikanischen und asiatischen
Kaffee. Nach der Verarbeitungsweise gibt es den gewaschenen und ungewaschenen
Kaffe. In jedem dieser
hochgenannten Gebiete hat der Kaffee einen einzigartigen Geschmack, ein
einzigartiges Aroma, sowie Qualität und Quantität. Diese Unterschiede folgen aus
Klimabedingungen in einzelnen Gebieten.
Eines der bekanntesten und größten Kaffeeanbaugebiete ist Lateinamerika mit 75%
der Weltproduktion. Die wichtigsten Kaffeeimperien sind dort Brasilien, Kolumbien,
Bolivien, Ecuador, Mexiko, Kuba, Guatemala und Panama.
Der nächste sehr bedeutende Kaffeeproduzent der Welt ist die Wiege von Kaffee –
Afrika. Hier dominieren folgende Staaten auf dem Markt: Kenia, Madagaskar,
Tansania, Sambia, Jemen, Uganda und Elfenbeinküste.
Andere wichtige Kaffeeproduzenten stellen China,Vietnam, Philippinen, Indien,
Indonesien, Australien und Neuguinea dar.
Dem Kaffeeanbau widmen sich mehr als 50 Staaten der Welt, die sich zwischen
beiden Wendekreisen befinden. Während man in Mittel- und Südamerika v.a. die
Sorte „Arabica“ anbaut, kommt in Afrika und Asien noch die Sorte „Robusta“ dazu.
Der Arabica-Anteil bildet 75% der Weltproduktion und wird immer größer. Die
Gesamtproduktion von Kaffee beträgt in den letzten Jahren mehr als 90 Mio.
Kaffeesäcke. Daran partizipieren Lateinamerika mit 70%, Asien mit 20% und Afrika
mit 10%. Der größte Kaffeeproduzent der Welt ist Brasilien, den zweiten Platz nimmt
Vietnam ein, der drittgrößte ist Kolumbien. Dann folgen Indonesien, Äthiopien,
Indien, Mexiko u.a.
Wortschatz zum Text:
anbauen – pěstovat
r Anteil – podíl
bedeutend – významný
betragen – obnášet, činit
darstellen – představovat
einzigartig – jedinečný
folgend – následující
s Gebiet – oblast
gesamt – celkový
r Geschmack – chuť
r Kaffeesack – žok
r Markt – trh

e Sorte – druh
sich befinden – nacházet se
sich widmen – věnovat se
unterscheiden – rozlišovat
waschen – prát
e Weise - způsob
e Welt - svět
r Wendekreis – obratník
wichtig – důležitý
e Wiege – kolébka
verarbeiten - zpracovávat
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Aufgaben zum Text: ( příslušnou informaci vyhledejte v textu )
1) Wo baut man Kaffee am meisten an?
A – Afrika
B – Asien
C – Europa
D – Mittel- und Südamerika
2) Woher stammt Kaffee?
A – Europa
B – Amerika C – Afrika
D – Australien
3) Welches Land ist der größte Kaffeeproduzent der Welt?
…………………………..
4) Welche Kaffeesorte baut man in Lateinamerika an? ……………………………
5) Der Arabica-Anteil an der Weltproduktion bildet:
A – 90%
B – 70%
C – 20%
D – 75

Übersetzung I:
1) U kávy rozlišujeme chuť, vůni, kvalitu a kvantitu.
2) Kávu pěstuje více než 50 zemí světa v oblasti mezi obratníky.
3) Jak se jmenují největší výrobci kávy na světě?
Übersetzung II:
4) Přeložte z textu do češtiny názvy všech zemí, kde se pěstuje káva.
5) Přeložte do češtiny první odstavec textu.
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13.2.

Klíč (NJ)

Aufgaben zum Text: ( příslušnou informaci vyhledejte v textu )
1) Wo baut man Kaffee am meisten an?
A – Afrika
B – Asien
C – Europa
D – Mittel- und Südamerika
2) Woher stammt Kaffee?
A – Europa
B – Amerika C – Afrika
D – Australien
3) Welches Land ist der größte Kaffeeproduzent der Welt?
…………………………..
4) Welche Kaffeesorte baut man in Lateinamerika an? ……………………………
5) Der Arabica-Anteil an der Weltproduktion bildet:
A – 90%
B – 70%
C – 20%
D – 75%
Lösung:
1–D
2–C
3 – Brasilien
4 – Arabica
5–D
Übersetzung I:
1) U kávy rozlišujeme chuť, vůni, kvalitu a kvantitu.
2) Kávu pěstuje více než 50 zemí světa v oblasti mezi obratníky.
3) Jak se jmenují největší výrobci kávy na světě?
Übersetzung II:
4) Přeložte z textu do češtiny názvy všech zemí, kde se pěstuje káva.
5) Přeložte do češtiny první odstavec textu.
Lösung der Übersetzung:
1 - Beim Kaffee unterscheidet man Geschmack, Aroma, Qualität und Quantität.
2 – Den Kaffee bauen mehr als 50 Länder der Welt an.
3 – Wie heißen die größten Kaffeeproduzenten der Welt?
4 – Pobřeží slonoviny – Elfenbeinküste, ostatní podobné češtině.
5 – Světový trh rozlišuje kávu americkou, africkou a asijskou. Podle způsobu
zpracování je káva praná a nepraná.V každé výše jmenované oblasti má káva
jedinečnou chuť, aroma, kvalitu i kvantitu. Tyto rozdíly vyplývají z klimatických
podmínek v jednotlivých oblastech.
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13.3.

Zadání (AJ)

Bartender course
English part
COFFEE
Kinds of coffee
 Arabica coffee
‐ it is grown in warm and humid climate
‐ the softest kinds = Santos = are grown in Brazil
 Robusta coffee
‐ it is grown in Africa and Madagascar
‐ it has more caffeine than Arabica (double amount)
Coffee in shops
- is made from both Robusta and Arabica
- mixture = Arabica influences taste and aroma x Robusta influences colour
- the most expensive coffee does not contain Robusta
Coffee plantation
- can be found in Central and South America, Western and Eastern Africa, Arabia,
India, Indonesia and Oceania
On the world trade
 American coffee
 African coffee
 Asian coffee





According to the way of processing: washed and unwashed
In each region the coffee has its own taste, aroma, quality and quantity
The largest and best known region of coffee growing is Latin America (75% of
world production)
Coffee powers include:
‐ Brazil, Columbia, Bolivia, Peru, Ecuador (South America)
‐ Mexico, Cuba, Panama (Central America)
‐ Kenya, Madagascar, Tanzania, Zambia, Yemen, Ethiopia (Africa)
‐ China, Vietnam, Philippines (Asia)
‐ India, Indonesia, Australia, New Guinea,

Caffeine-free coffee
= roasted whole bean coffee with reduced content of caffeine
Instant coffee
= clean coffee extract
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Cappuccino
= strong black coffee with whipped milk
- the term “cappuccino” is of Italian origin
- a coffee machine is used for making cappuccino
- the most suitable milk is cold, half-fat milk; it foams well
- first of all pour a little milk in a cup (1/3 – 2/3) and whip
- than you have to prepare espresso
- pour foamed milk very carefully into the cup with coffee
- dust with cocoa powder, cinnamon or nutmeg
Vocabulary
it is grown
caffeine
taste
plantation
world trade

pěstuje se
kofein
chuť
plantáž
světový trh

aroma
quantity
coffee powers
roasted
content
whipped
half-fat milk
to prepare
to dust with
cinnamon

vůně
kvantita
kávové mocnosti
pražený
obsah
našlehaný
polotučné mléko
připravit
posypat čím
skořice

soft
to influence
to contain
it can be found
washed /
unwashed
quality
coffee growing
caffeine-free
whole bean
extract
coffee maker
to whip
foamed
cocoa powder
nutmeg

jemný
ovlivnit
obsahovat
nachází se
praná / nepraná
kvalita
pěstování kávy
bez kofeinu
zrnková
extrakt
kávovar
šlehat
zpěněný
kakaový prášek
muškátový oříšek

Test yourself
1. Where is Arabica coffee grown in general?
2. What is the name of coffee which has more caffeine than Arabica?
3. What does the most expensive coffee not contain?
4. What kind of coffee is distinguished on the world trade?
5. Where are the largest coffee plantations in the world?
6. Is the coffee the same in all regions? If not, what are the differences?
7. What is the largest and the best known region of coffee growing in the world?
8. How would you describe caffeine-free coffee?
9. How would you describe cappuccino?
10. Which machine is used for making cappuccino?
11. What kind of milk is most suitable for making cappuccino?
12. Describe the preparation of cappuccino.
13. What do you dust ready cappuccino with?
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13.4.

Klíč (AJ)

Key
1. warm and humid climate
2. Robusta coffee
3. Robusta
4. American, African, Asian
5. Central and South America, Western and Eastern Africa, Arabia, India, Indonesia
and Oceania
6. own taste, aroma, quality and quantity
7. Latin America
8. roasted whole bean coffee with reduced content of caffeine
9. strong black coffee with whipped milk
10. a coffee machine
11. cold, half-fat milk
12. pour a little milk in a cup and whip, prepare espresso, pour foamed milk very
carefully into the cup with coffee
13. cocoa powder, cinnamon or nutmeg
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