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Táto príručka má slúžiť a informovať o základných pravidlách rôznych 
spôsoboch prípravy kávy, espresso alebo alternatívne prípravy. 

Vaše postrehy a nápady radi uvítame. 
Napíšte nám na e-mail: info@9gramscoffee.sk
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AEROPRESS 
- Čerstvá káva 17 g 
- Aeropress
- Horúca voda 93-94 celzia, 280 ml 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, hrnček 

 

Postup prípravy 
1. Papierový filter opláchneme horúcou vodou, dôvod je jednoduchý – 

zbavenie sa tzv. papierovej chute
2. Filter našrobujeme do sitka a nasypeme namletú kávu
3. Zelejeme horúcou vodou 280ml 
4. Miešame kávu cca 10 sekúnd 
5. Začneme pressovať približne 20 sekúnd 

Rady na záver 
Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 
určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody nezabúdajte, že aj kvalita 
vody má podstatu vo vašom aeropresse.
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1.
Insert a fresh  
Micro-filter

4.
Carefully add 
hot water

2.
Twist Cap onto 
Chamber

5.
Stir gently for 
10 seconds

3.
Place over cup
and add coffee

6.
Plunge for
20 seconds

CHEMEX 
- Čerstvá káva 48 g 
- CHEMEX
- Horúca voda 94-95 celzia 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko 

Postup prípravy 
1.  Papierový filter opláchneme horúcou vodou. Dôvod je jednoduchý-
  zbavenie sa tzv. papierovej chute. Môžeme to urobiť aj keď je filter
 vložený do chemexu, tým zároveň aj predhrejeme nádobu, do ktorej sa
 bude pripravovať nápoj
2.  Chemex položíme na váhu
3.  Nasypeme kávu (48g) a nastavíme váhu na 0 g (tare)
4.  Zalejeme kávu do gramáže na váhe 100g a necháme tzv. navlhčiť kávu
5.  Počkáme cca 90 sekúnd
6.  Následne krúživým zalievaním vlievame horúcu vodu od stredu v smere
 hodinových ručičiek
7.  Naplníme chemex vodou približne 3-4 cm od vrchu a postupne  

dolievame. Tu záleží od čerstvosti praženej kávy
8.  Ak je potrebné naliať – doliať horúcu vodu, môžeme tak urobiť, pokiaľ 
 sa nám na váhe neukáže hmotnosť 715 g
9.  Process extrakcie sú 4 minúty

www.9gramscoffee.sk | member of coffee touch GROUP

3



Rady na záver
•  Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 

určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody. 
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašom chemexe.
•  Chemex je veĺmi vhodný aj na prípravu sypaných čajov.

AKO SPRÁVNE MLIEŤ:
ARABSKÁ KÁVA: Extra jemné

ESPRESSO: Jemné (hrubšie ako arabská)

SYPHON, HARIO, CHEMEX, CUPPING: Medium

FRENCH PRESS, COLD BREW: Hrubé

Jednoduchá a prehľadná pomocka
Unikátny diagram je možné použiť na rýchle zobrazenie profilu kávy a jej 
jedinečnú chuť po konzumácii. Pre nízke, nevýrazné hodnoty chute, vyplňte 
diagram v bodoch blízko stredu diagramu a opačne.

Turkish
Aeropress

Moka

Espresso

Hario/Bonavita

Chemex Cold Brew

Syphon
French Press

EXTRA JEMNE JEMNE MEDiUM HRUbé

FLAVOUR WHEEL DIAGRAM
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ESPRESSO 
- Potrebná porcia mletej kávy 7-9g+/-0,5
- Teplota vody pripravovanej porcie 90C+/-4C
- Teplota kávy v šálke 67C+/-3C
- Vstupný tlak 9 barov +/- 1
- Čas pressovania  25sek+/-4sek
- Viskozita pri 45C>1,5mPa s
- Tuk>2mg/ml
- Kofeín<100mg/šálka
- Mililitre v šálke(espresso) 25ml+/-2,5
- Kvalitná voda
 
Postup prípravy 
1. Mletie – nastavenie mletia
2. Utláčanie
3. Extrakcia – samotná príprava espressa
4. Kávovar
5. Espresso- výsledný produkt
6. Hygiena
7. Voda

Toto sú štandartne definované pomery na správnu prípravu espressa.  
Pri rôznych kávach, hlavne single origin, je potrebné hľadať vlastné pomery.

IBRIK – TURKISH - DZEZVE 
- Čerstvá káva 8-10g (jemné mletie) 
- Džezva
- Studená voda 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, hrnček, kardamon, cukor 
- Zariadenie na ohrev (platnička, horák a pod.) 

Postup prípravy 
1. Do džezvy nasypeme kávu spolu s cukrom a kardamonom a zalejeme 

vždy len studou vodou 
2. Premiešame a postavíme do predohriateho zariadenia 
3. V prípade ak kávu pripravujeme na piesku, jemnými krúživými pohybmi 

“vtláčame“ džezvu do piesku, aby aj po stranách bol horúci piesok. 
Dôvod je jednoduchý, dokonalé prehriatie – zovretie kávy v džezve v 
celom objeme 

4. Počkáme, kým nám nezačne objem džezvy stúpať k okraju, v tom 
príprade džezvu zdvihneme nad ohrevnú plochu a cca 10 sek., počkáme, 
tento spôsob zopakujeme ešte 1x popríprade 2x 

5. Originál turecká kava je pripravená 
6. Odoberieme vrchnú krustu a môžeme podávať 

Rady na záver 
•  Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 

určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody 
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašej tureckej káve
•  Sú rôzne možnosti, ako si pripraviť kávu, doporučujeme kardamon alebo 

klinčeky alebo škoricu... 
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POUR OVER – hario V 60
- Čerstvá káva 30 g
- Hario V60 01 
- Horúca voda 92-94 celzia 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, hrnček 
- Pozn* jemnejšie mletie ako napr. French press _dôležitý čas extrakcie 

Postup prípravy 
1. Papierový filter opláchneme horúcou vodou. Dôvod je jednoduchý 

– zbavenie sa tzv. papierovej chute. Môžeme to urobiť aj keď je filter 
vložený v hario, tým zároveň aj predhrejeme nádobu, do ktorej sa bude 
pripravovať nápoj

2. Sklenenú konvicu aj s hario hrnčekom položíme na váhu 
3. Nasypeme kávu (30g) a nastavíme váhu na 0g (tare) 
4. Zalejeme kávu do gramáže na váhe 60g a necháme tzv. navlhčiť kávu 
5. Počkáme cca 30 sekúnd 
6. Následne krúživým zalievaním vlievame horúcu vodu od stredu v smere 

hodinových ručičiek 
7. Naplníme hario vodou do plna jemným dolievaním. Tu záleží od 

čerstvosti praženej kávy. Počkáme cca 45 sekúnd 
8. Ak je potrebné naliať – doliať horúcu vodu, môžme tak urobiť, pokiaľ sa 

nám na váhe neukáže hmotnosť 415 g 
9. Process extrakcie by nemal byť dlhší ako 2 – 2 ½ minúty 

Rady na záver 
•  Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 

určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody 
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašom Hario 

SIPHON BREWER- vacuum pot 
- Čerstvá káva cca 70g / 1 L 
- Siphon
- Studená voda 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, horák 

Postup prípravy 
1. Papierový alebo bavlnený filter opláchneme horúcou vodou.  

Dôvod je jednoduchý – zbavenie sa tzv. nežiadúcej chuti 
2. Do spodnej nádoby nalejeme vodu podľa pomeru kávy, aké množstvo 

chceme pripravovať 
3. Necháme vodu “zvariť”, t.j., že sa nám začne presúvať vo vrchnej nádoby, 

vodu premiešame aby sme sa zbavili bublín
4. Nasypeme kávu do vriacej vody a miešame – bez obáv 
5. Po cca 35 sekundách premiešame jemne znova, aby sme narušili  

celú vrchnú krustu 
6. Nesmieme zabúdať a pozorovať celý proces, ktorý prebieha rýchlo. 
 Po ďalších 50 sekundách jemne premiešame 
7. Vypneme alebo odstránime horák, káva sa nám začne presúvať  

do spodnej nádoby
8. Keď je process dokončený odoberieme vrchnú nádobu  

a môžeme podávať 
 
Rady na záver 
•  Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 

určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašom chemexe
•  Buďte opatrní pracujete s ohňom, sklom a horúcou vodou 
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FRENCHPRESS
- Čerstvá káva 10 g 
- French press
- Horúca voda 93-94 celzia, 200 ml 
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, hrnček 

Postup prípravy 
1. Žiaden papierový filter nepotrebujete. Veľa kávových fanatikov nedá na 

túto metódu dopustiť
2. Do nádoby nasypeme 10 g hrubo namletej kávy na 200ml vody 
3. Zalejeme horúcou vodou 200ml aby sme namočili všetku kávu 
4. Nasadíme vrchnák a počkáme 2 – 3 minúty
5. Následne dáme dole vrchnák a pomiešame, aby sa káva dostala na spo-

dok nádoby
6. Začneme pressovať. Hotovo 

Rady na záver 
•  Treba sa naladiť na svoje správne chute, čo znamená, že je možná zmena 

určitých pomerov, hrúbka kávy alebo menej vody 
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašom French presse
•  Ak sme si kávu pripravili a nerozliali naraz z nádoby, je potrebné aby 

ste zvyšnú kávu z French press preliali do inej nádoby, aby ste ukončili 
lúhovací proces, ktorý by mohol mať za následok nepríjemné zhorknutie 
chute 

CUPPING 
- Cuppingové misky, všetky rovnaké
- Čerstvá káva (od praženia cca 8 – 24 hod najideálnejšie)
- Svetlé praženie
- Mlynček, digitálna váha, stopky, miešatko, horák 

Postup prípravy 
1. Kávu namelieme do misiek. ideálny pomer je 8,5 g kávy na 150 ml vody. 

Používajte minimálne 3 vzorky z hednej kávy 
2. Pred zaliatím vodou, každú kávu ovoniame a zisťujeme podľa čuchového 

vnemu
3. Zalejeme každú kávu a necháme lúhovať 4 min. 
4. Pristupime opäť k ovoniavaniu kávy pomocou cuppingových lyžičiek, 

kde si pomáhame „otvoriť“ krustu na povrchu
5. Pomocou 2 cuppingových lyžičiek odstránime vrchnú krustu z cuppova-

cej misky
6. Následne pristupujeme k samotnému cuppingu - ochutnávaniu 

Rady na záver 
•  Nezabúdajte, že aj kvalita vody má podstatu vo vašom zariadení 
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Barista - Osoba, ktorá sa venuje káve, 
ktorá jej aj rozumie a dokonale ovláda 
svoju prácu, tak ako aj rôzne prípravy  
a spôsoby

Tamper - Dôležitá pomôcka pri utláčaní 
kávy v portafilter

Portafilter - Páka – kde sa dávkuje 
namletá káva (tradične 7 alebo 14g) – 
čerstvo namletej kávy

Tamper stand - Utláčacia ”stanica”, na 
pridržanie, udržanie páky (portafilter), 
pri utláčaní

Roasting - Praženie kávy, jeden  
z najdôležitejších procesov, predtým, 
ako ochutnáte svoju obľúbenú  
šálku kávy

Bag - Obyčajne jutové vrece zelenej kávy. 
V niektorých krajinách sú rôzne miery 
ako napr. brazília 132 pounds, Colom-
bia 154 pounds, Angola 176 pounds….

Black jack coffee - Kávové zrná, ktoré  
sú zlé pri zbieraní alebo pri preprave

Blend - Mix 2 alebo viacerých variet kávy, 
ktoré sú miešané spolu

Bouquet - Vôňa s dochuťou varenej kávy

Braca - Mierka dĺžky (2 metre  
a 2 centimetre)

Broken - ”rozbité ” kávové zrná

Buttery - Plná chuť ”oleja” na podnebí 
v ústach

Cafe benefiaciado - Lúpaná káva

CC , C/C - Súčasná úroda

Cif - cena kávy, poistenie, doprava

Cafe en parche - Kávové zrno  
v pergamene

Cafetal - Plantáže kávovníkov

Chaffy - Papierová šupka na zelených 
zrnách, ktorá sa odstráni počas 
praženia

Coffeol - Esencia kávy, coffee oil

Earthy - Zemitá alebo ”plesnivá” chuť

En oro - Termín pre pranú kávu, keď 
parchment a silver skin sú odstránené. 
Clean coffee

Estate - Farma, kde rastie špecifická 
varieta, tiež sa odvoláva na vládnu 
kontrolu v niektorých krajinách

Fazenda - Kávovníková plantáž

Fazendero - Majiteľ fazendy

Finca - Kávovníková plantáž

GHB - Good Hard bean

Grade - Miera (stupeň) kvality zrna

Grading - Klasifikácia kvality kávy, podľa 
veľkosti a tvaru. Zrná sú sortované 
použitím sít (sito) -screens do na-
sledujúcich kategórií AA, platnation A, 
screen 18/20, Ab, screen 16, C, broken, 
E, elephants, paeberry…

Harsh - Termín opisujúci určitú  
kávovú chuť

HB - Hard bean

Green Coffee - Nepražené kávové zrná 
(zelená káva)

Hacienda - Farma alebo ranč

Groundy - Zemitá chuť

HG - Hight Grown  (2000 – 4000 feet)

Kilogram - 2.2046 pound

Limu - Nízka acidita pranej kávy,  
typická pre Etiópiu

VôNE KÁVY

V tejto sekcii sa vám budeme snažiť 
priblížiť rôzne vône, ktoré môžete nájsť 
v šálke kávy. Veľkým pomocníkom nám 
je Jean Lenoir – “ Nose of the coffee“. 
Rozoznávame základných 36 vôní.

EARTH - zemitá
POTATO - zemiaková
 GARDEN PEAS - hrášok
CUCUMBER - uhorka
 STRAW - slama
 CEDAR - céder
 CLOVE – LiKE (klinček)
 PEPPER - korenistá  
 CORIANDER SEEDS - koriander
VANILLA - vanilka
TEA ROSE - čajové ruže 
COFFEE BLOSSOM - kávový kvet 
COFFEE PULP - kávová dužina
BLACKCURRANT – LIKE (čierna ríbezľa) 
LEMON - citrón
APRICOT - marhuľa 
APPLE - jablko
BUTTER - maslo 
HONEYED - medové 
LEATHER - koža, remeň 
BASMATI RICE - ryža
TOAST - toast, opekaný chlieb 
MALT - slad ,sladový
MAPLE SIRUP - javorový sirup 
CARAMEL - karamel
DARK CHOCOLATE - horká čokoláda 
ROASTED ALMONDS - praž. mandle
ROASTED PEANUTS - praž. arašidy 
ROASTED HAZELNUT - praž. lies.orechy 
WALNUTS - vlašské orechy
COOKED BEEF - varené hovädzie mäso 
SMOKE - dym, údenie
PIPE TABACCO - fajkový tabak 
ROASTED COFFEE - pražená káva 
MEDICAL - lekárska
RUBBER - guma, kaučuk

Lavando fino - Najlepší stupeň pre kávu  
z Venezuely

LGC – Low Grown Central

Longberry harar – Stupeň kávy pre  
Etiopiu. Zrná sú väčšie ako ”shortberries“

MAM – Akronym pre Medelin, Armenia 
a Manizales =kolumbijská káva, ktoré 
sa štandartne predávajú v jednom 
kontrakte

Mbuni – Nepraná zlá (chudobná) kvalita 
kávy

MC – Methylene chlorid, používaný pre 
DeCaffe kávu

New Crop – Čertsvá káva = čerstvý zber

Nutty – S arómou alebo chuťou pražených 
orechov, spája sa so zlou kvalitou kávy

Pulping – 1.krok po zbere,  
odstaňovanie šupky

PW – Prime washed

Rioy , rio-y – Zaručne rio chuť

Rio – ”lekárska ” chuť kávy z brazílie

SHB – Strictly Hard bean

Quakers – Nezrelé, zaostalé kávové zrná

Red eye – Espresso v šálke doliate kávou 
napr. z french press

Sound coffee – Káva v ”obchodných 
podmienkach“

Source – Place of origin. Zdroj

Traviesa – Druhý zber

Unwashed coffee – Káva ”vyrábaná ” 
suchou metódou

UQG – Usually Good Quality

Whole bean - Upražená káva, ale nie mletá

ZOPÁR ZÁKLADNýCH KÁVOVýCH POjMOV:


