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„Dokud šťastný keř kávovníku bude růst,
dokud jeho zrnka budou pukat a mlýny budou mlít,
dokud lesk pozlaceného dýmu bude na zrnkách rozkvétat,
dokud mořský příliv bude čínské břehy omývat,
dokud káva bude britským nymfám lahodit,
dokud proudy slasti hlavu skleslou budou ovívat
a sladká hořkost plamen chuti zjemňovat,
tak bude její jméno a sláva dlouho žít.“
Alexander Pope (1688 – 1744)

[

Pověsti, legendy, mýty
a historky o původu kávovníků,
kávovníkových zrn a kávy

První údaje o kávovníku, jeho plodech a o kávě se nám zachovaly v rozmanitých podobách různých úsměvných historek a legend, které se již
tradičně vykládají při objasňování původu kávovníku, jeho plodů a kávy
samotné. Zmíníme v krátkosti aspoň některé z nich tak, jak se nám zachovaly v literárních odkazech.

Legenda šejka Hadži Omara
Jedna z legend mluví o zbožném muži, dervišovi (knězi a lékaři té
doby) z Jemenu, kterého nazývali šejk Hadži Omar. Tento muž se dostal
do vyhnanství (do Wușābu v dnešním Jemenu). Na vině prý bylo jeho
rázné a nekompromisní vystupování vůči panovníkovi, a ne jeho morální
poklesek, jak tvrdili kritikové a jak bylo uvedeno v legendě. Šejk Omar
musel ve vyhnanství čelit mnohým těžkostem a často se potýkal s obstaráváním běžné, i té nejjednodušší potravy.Ve své velké bídě meditoval
a současně pozoroval ptáka s nádherným peřím, jenž seděl na nedalekém stromě. Když se ho Omar snažil chytit, jeho pozornost upoutal keř
s omamně vonícími květy a krásně do ruda zbarvenými bobulemi. V té
chvíli nenapadlo šejka Omara nic jiného, než natrhat si několik bobulí a uvařit si z nich v připraveném hrnku odvar (pravděpodobně odešel
do vyhnanství vybaven kompletním kuchyňským nádobím...). Když odvar
vypil, pocítil na svém těle povzbuzující účinky. Jako lékař a kněz začal
odvar v exilu podávat i svým pacientům, kteří byli novou medicínou nadšení a příjemně překvapení. Zprávy o jeho léčebných úspěších se šířily
velkou rychlostí, až tato úžasná zvěst dorazila i do jeho rodného města, do Mokky. Omarova sláva byla tak veliká, že sám vladař se rozhodl
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odpustit mu jeho provinění a vyzval ho k návratu do rodného města, kde
ho nevítali jako provinilce, nýbrž jako hrdinu. Vladař byl jeho léčebnými výsledky tak nadšen, že dal Omarovi postavit vlastní chrám, kde ho
nechal v pokoji a míru dožít, aby mohl velikému Alláhovi s neúnavností,
jež se dostavovala vždy po požití milovaného a tajuplného nápoje, zpívat
oslavné písně. Celý tento příběh se měl odehrát v letech 1250 až 1258.
Zachovalo se několik verzí této legendy, avšak pouze jméno šejka Omara
je to jediné, co mají společného. V jiných verzích se mluví o jakýchsi blíže
nespeciﬁkovaných duších, o zázračném vyléčení krásné královské dcery,
na základě čehož byl Omar omilostněn, o ptákovi, který Omara přivedl
k zázračnému keři plnému kávovníkových plodů apod.

Historka o Mohamedovi
Mohamed byl vyčerpán a nebyl schopen plnit si své mužské a vojevůdcovské povinnosti. Na pomoc mu přišel sám Archanděl Gabriel. Přímo
z nebeských výšin mu přinesl nápoj, kterému dnes říkáme káva. Něžně probudil velikého vůdce a ospalému hrdinovi podal několik doušků
nápoje. Mohamedovi se jakoby zázrakem opět navrátil život. Jeho síla
byla náhle tak mocná, že dokázal „srazit jednou ranou z koně až čtyřicet
mužů, pomilovat čtyřicet žen a učinit je šťastnými“. Jak dlouho to však
trvalo, už není známo. Historka dále říká, že prý díky takto získané nové
energii vytvořil Mohamed dodnes největší islámskou říši.

Legenda o hořícím lese
Jedna ze starých legend vypráví příběh o hořícím lese. Hořel les, ve kterém
kromě jiného porostu rostly hojně i divoké kávovníky. Všechny bobule
však shořet nestihly a ty, které zůstaly ošlehané plameny, měly po uhašení
požáru příjemnou a neopakovatelnou vůni. Lidé prý od té chvíle začali
plody kávovníků dávat k ohni úmyslně. Od té doby se začala používat
pražená kávovníková zrna.

Historka arabského poutníka
Další zajímavá historka z první poloviny 15. století hovoří o objevu vonných vlastností kávovníkového zrna pražením. Chudý arabský poustevník
Káva, půvabná černá dáma z arabského světa
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se při svých cestách po Etiopii zastavil u houští jakýchsi keřů, značně znaven a vyčerpán, s úmyslem odpočinout si a posilnit se hrstí čerstvě uvařené rýže. Aby měl dřevo na založení ohně, musel olámat několik okolních
keřů. Větvičky byly bohatě obsypané suchými bobulemi. Když si připravil
skromné jídlo a jakž takž se zasytil, překvapila ho příjemná vůně opálených bobulí. Protože byl zvědavý, několik jich posbíral a rozdrtil mezi
dvěma kameny. Poutník byl překvapen omamnou, zajímavou a zvláštní
vůní. Nasypal tedy rozdrcené opálené bobule do hliněné misky s horkou vodou. Voda se zakalila do hněda a příjemně voněla. Poutník nápoj
ochutnal a poté vypil. Po krátkém oddechu se poutníkovi jakoby zázrakem vrátila síla a svěžest. Tehdy ještě netušil, že příčinou jeho povzbuzení
jsou drcené bobule kávovníku a z nich připravený příjemný aromatický
odvar. Podle této legendy byl pro posilující a osvěžující účinky pražených
plodů keř kávovníku nazván „kahuha“, což v arabském jazyce znamená
síla, nebo „kaweh“, což znamená vzrušující.

Historka pastýře Kaldiho a jeho stáda koz
Jedna z nejznámějších a různě interpretovaných legend je současně i jednou z nejstarších. Pochází asi z roku 850. Pastýř koz Kaldi na náhorní
planině v Etiopii (v bývalé Habeši) při pasení svého stáda zpozoroval, že
kozy se v určité chvíli začínají chovat nepřiměřeně divoce až bujně, stávají se neovladatelné a překypují neskonalou energií. Kaldi vypozoroval,
že se to stává pravidelně, když se stádo pase v blízkosti keřů s červenými bobulemi, takže lehce zjistil příčinu kozího chování.Historka říká,
že pastýř také bobule ochutnal a zjistil, že je živější a čilejší. Tajemství
si nenechal jen pro sebe, ale svěřil se s ním opatovi nedalekého kláštera
a toho účinek přímo fascinoval. Opat však také podlehl nejistotě a byl
přesvědčen, že záhadná rostlina je dílem samotného ďábla, a proto, pro
jistotu, hodil bobule do ohniště. V jiné verzi se uvádí, že mnichům se zdály bobule kávovníku hořké a právě oni je hodili zklamaně do ohně. Ať
to bylo tak či onak, právě projev opatovy nedůvěry se paradoxně ukázal
být tím pravým klíčem k tajemství a kouzlu kávového nápoje. Oheň totiž
v kávovníkových zrnech uvolnil příjemné aroma, které se šířilo do okolí.
Když opat ucítil vůni, okamžitě vyhrabal několik zrnek ze žhavých uhlíků.
Přestal je považovat za výtvor satana, a začal s nimi experimentovat. Zkusil rozdrcená zrna rozmíchat ve vodě, uvařit z nich odvar a ten pít jako
vzácný likér. Nápoj měl stimulující účinky. Opat jej využíval především
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tak, že jej podával svým bratrům, aby mohli zůstat co nejdéle v bdělém
stavu při citovaní dlouhých zbožných pasáží nočních modliteb. Na každé
z uvedených historek může být trocha pravdy.

Etiopie nebo Jemen?
Vícero badatelů při zkoumání původu kávovníkového zrna a kávy došlo
za posledních více jak dvě stě let k některým pozoruhodným závěrům.
Zjistilo se, že osvěžující vlastnosti kávy jsou mnohem vhodnější než utlumující a uspávající vlastnosti lístků volně rostoucích keřů kátu, hojně
používaných jako účinná, ovšem nikoliv neškodná droga. Dnes v otázkách původu kávovníku panuje mezi historiky nebývalá shoda. Uznávají
fakt, že kávovník a jeho plody, jakož i káva pocházejí z dnešní Etiopie
(tzv. Afrického rohu), kde ještě i dnes kávovníky rostou divoce v přírodě.
V Jemenu se začal kávovník šířit a zahradnicky rozmnožovat. Obě země
jsou však jedinými na světě, kde kávovníky rostou v přirozeném prostředí.
Kdysi Jemen patřil mezi nejrušnější místa na světě a jeho hlavním centrem byl přístav Mokka (al – Muchá). O další rozšiřování sazenic kávovníků se velkou měrou přičinily místní nomádské kočovné kmeny, obchodníci, migrující domorodci a cizinci. Tak se kávovníky a pití černého moku
rozšířily do celého světa. Názory na to, kdy se vlastně začal kávovník
v Jemenu organizovaně pěstovat, jsou značně rozdílné. S určitostí lze
však konstatovat, že pěstování této ovocné dřeviny bylo vysoce rozvinuté
až kolem 15. století. V celém Orientu se káva stala oblíbeným nápojem
v 16. století. Jako byl čajovník (Camellia sinensis) plodinou ostře, přísně
až žárlivě střeženou před vývozem za hranice Číny, podobně i Arabové
dbali na zákaz vývozu nepřevařených plodů kávovníku (Coﬀea arabica)
a jeho porušení tvrdě a nekompromisně trestali. Přestože centrum hlavních „hráčů“ v neúprosné byznysové hře na světových trzích se přesunulo ze Středního východu do Indonésie, Indie, Střední a Jižní Ameriky,
Austrálie a také Asie a Afriky, objekt tohoto tvrdého byznysu, kvalitně
připravená káva, jakoby tu tvrdost zjemňoval. Stal se symbolickým nápojem přátelství, který pomáhá stmelovat lidské a obchodní vztahy ve všech
zemích světa.
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Chcete si otevřít vlastní
kavárnu?

Možná si v duchu řeknete, že otevřít kavárnu není až tak složitá věc.
Stačí dostatečná dávka odhodlání, vhodné prostory, šikovné ruce, několik pěkných stolků a židlí, pohrát se s designem interiéru a přiměřenou,
avšak poutavou celkovou výzdobou. Kávovar i porcelánový servis s logem
dostanete spolu s objednaným kávovníkovým zrnem od dodavatelské ﬁrmy. Tak už jen absolvovat krátký trénink (kurz) a je „vymalováno“.
Je však třeba připomenout, že hodně takto smýšlejících lidí nemá ani
tušení, do čeho se vlastně pouštějí. Kavárna představuje poměrně speciﬁcký způsob podnikání, jehož úspěch závisí na mnoha faktorech. Na začátku vládne obyčejně velké nadšení, odhodlání potkávat nové lidi nebo snaha začít něco nového, případně představa výhodné investice. Na konci je
téměř vždy něco úplně jiného, než jsme původně předpokládali. Asi to
bude znít jako otřepané klišé, ale předtím, než začnete cokoli budovat, je
dobré si tužkou na papír sepsat, co všechno od nového projektu očekáváte, zvážit všechny možnosti, které máte k dispozici a samozřejmě v první
řadě zvážit, jestli máte nebo někde seženete potřebné ﬁnance na jeho plynulou realizaci. Pouhé nadšení, velký elán a optimismus jsou určitě dobrým základem a dobrým předpokladem, ale ani zdaleka nestačí. Otevření
kavárny není právě levnou záležitostí. Dnes už nestačí nabídnout hostům
pouze příjemné prostředí, kvalitní kávu, čaj a skvělé zákusky. Budoucí
provozovatel by se měl zamyslet nad tím, jaké zákazníky chce oslovit.
Jinak řečeno – jaké lidi chce denně vídat ve své kavárně. Kavárna funguje jako sociální podnik. Většina lidí přichází do kavárny nejenom kvůli
kávě, ale kavárna funguje hlavně jako místo setkávání s jinými lidmi –
probíhají zde schůzky, projednávání obchodních záležitostí, případně
nabízení pojištění, rande dvou zamilovaných, lekce cizího jazyka apod.
Káva a ostatní nabízené kavárenské dobroty jsou pro tyto konzumenty
až na druhém místě. Právě proto například nepůjdou na schůzku přes
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celé město, ale domluví se na podniku, který mají co nejblíže. Z tohoto i z jiných důvodů plyne, že hosty budou především ti, kdo bydlí nebo
pracují v okolí, nebo alespoň kolem vede cesta do a z jejich zaměstnání.
Kavárna je podnikem s lokálním podtextem.

Lokalizace a koncept kavárny
Volba stylu, v jakém bude kavárna vybudovaná, by se měla odvíjet především od toho, co vyhovuje potenciálním zákazníkům a neměla by brát
ohled pouze na váš naturel, ale také by se měla soustředit i na danou lokalitu. Jinak by měla vypadat kavárna v obchodním centru, jinak kavárna
u městského parku, na sídlišti, nebo například v ulicích historického centra. Právě lokalita kavárny rozhoduje o skladbě hostů, a tedy i o vhodném
konceptu.
V případě umístění kavárny v okolí business centra lze předpokládat,
že sem bude většina hostů chodit na obchodní schůzky. Co to asi v praxi
znamená? Hosté si objednají nejčastěji kávu a nealkoholický nápoj s něčím malým, lehkým „na zub“. Neočekávejte žádné velkolepé a honosné
snídaně nebo alkoholové večírky. Ráno bývá málo času a večer se chodí
za zábavou jinam, než tam, kde se pracuje. Do nabídky se však doporučuje
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přidat i dražší alkoholické nápoje. Ty se mohou případně hodit k přípitku
například nad úspěšně uzavřenou obchodní smlouvou. Kavárna umístěná
v obchodním centru by měla být vizuálně zajímavá a měla by mít jednoduché a přehledné menu. Většina hostů ji bude využívat k odpočinku v průběhu nakupování. Nepředpokládá se, že se v krátkém čase opět vrátí, a tak
se nedoporučuje se zákazníkem budovat bližší vztahy, ale spíš se zaměřit
na to, jak jej zaujmout jednorázově. Kavárně působící u městského parku se
doporučuje zaujmout a získat hosty příjemným prostředím, milou obsluhou, kvalitní nabídkou širokého a čerstvého sortimentu zákusků, káv, čajů,
alkoholických a nealkoholických koktejlů a drinků. To však platí obecně
u každého typu kavárny a mělo by to být úplnou samozřejmostí. Takto si
kavárna vybuduje dostatečně širokou základnu hostů, kteří se budou rádi
vracet a návštěvu takovéto kavárny budou brát jako samozřejmou součást
dne, například při pravidelných procházkách do parku.

Kavárenské technologie
Při budování kavárny tvoří technologie jednu z největších položek rozpočtu. Je potřeba zakoupit minimálně kávovar, mlýnek a lednici. Vhodné, ale ne nezbytně nutné je také opatřit si barovou myčku nádobí a skla,
výrobník ledu, větší lednici, vitrínu na zákusky a koláče apod. Začínajícímu kavárníkovi se nabízejí v zásadě tři možnosti. Koupit vše nové,
koupit věci tzv. z druhé ruky, anebo využít nabídky dodavatelů dalšího
zboží. Koupit vše nové znamená vynaložit vysokou počáteční investici,
ale můžete si vybrat technologii, která vám nejvíce vyhovuje. Záruka
na výrobky také není k zahození, protože cena moderního kávovaru může
přesáhnout i hodnotu osobního automobilu. Nákupem věcí z druhé ruky
se dá sice dost ušetřit, ale také hodně prodělat. Takovéto technologie je
potřeba si nechat překontrolovat u odborníka. I když nakoupíte levněji,
vždy je tady riziko, že při nutných a generálních opravách by se ﬁnanční
náklady mohly dost výrazně navýšit. Poslední možností je, že si technologie necháte nainstalovat od dodavatelů zboží. V tomto případě se jedná
o dvojsečnou zbraň. Na začátku hodně ušetříte, ale v podstatě jste zavázáni jedné konkrétní značce s mizivou možností změny. A navíc jste obvykle nuceni za suroviny platit vyšší ceny, než za jaké byste je mohli nakoupit
například u jiné značky.
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Příprava kávy v šálku

Spotřebitelé často kladou otázku, která káva je považována za dobrou,
nebo dokonce za nejlepší. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Jaká káva je ideálním nealkoholickým nápojem? Je to jako s ideální ženou. Neexistuje. Odpověď zní, že nejlepší je ta káva, která člověku,
jednotlivci nejvíce chutná, která ho svým aroma nejvíce osloví a celkově
povzbudí jak na těle, tak i na duši. Jde o to, správně si vybrat. Říká se, že
kolik lidí, tolik chutí. Jednomu chutnají kyselejší, jinému zas chuťově jemnější, ovocné tóny v kávě. Vše je pouze otázkou chuti a vkusu spotřebitele.
Znalci dobré kávy a krásných žen s patřičným humorem dodávají, že
není nic horšího, než studená káva a chladná žena. Ale přátelé, co pak ty
hektolitry vypitých chlazených, mražených a jiných, za studena konzumovaných káv a kávových nápojů? Vždyť takové skvělé frappé nás v létě
nakopne a příjemně zchladí. Takže není káva jako káva, není zvyk jako
zvyk a také není recept jako recept. Přesto příprava kávy, se kterou se
probouzíme, která nám například dělá společnost při četbě denního tisku, v jejíž přítomnosti se svým přátelům a kamarádům svěřujeme, má
své přesné zákonitosti. Kdosi kdysi řekl, že příprava kávy je jako skládání
puzzle. Pokud vám jen jediný díl skládačky chybí, obrázek nikdy nebude
věrohodný a dokonalý.
O přípravě kávy (mám na mysli kávu v šálku) se napsalo hodně
knih a vědeckých studií. Je velmi zajímavé o tomto problému mluvit
se znalci, ať už na profesionální, nebo amatérské úrovni a objevovat
velké množství zdánlivě drobných rozdílů v metodách, které lidstvo
používá při přípravě tohoto oblíbeného černého moku. Pravděpodobně
i různorodost bude jednou z možných příčin, proč se pití kávy a požitek z něj tak velmi rozšířily do celého světa. Ano, káva se dá připravit
různými způsoby, ale princip její přípravy zůstává stejný. Lze říci, že
je univerzální a společný pro všechny modiﬁkované metody. Pouze je
někdy kladen větší důraz na teplotu, jindy na délku extrakce, tlak apod.
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Zjednodušeně řečeno, pomleté pražené kávovníkové zrno se extrahuje
horkou vodou (nebo párou), aby se takto získala tekutina s patřičnou
chutí a vůní. A tak káva dokáže uspokojit mnoho chuťových nároků.
Odborníci nedoporučují kávu přímo vařit, protože dochází k rychlému
úniku těkavých aromatických látek a také k extrakci látek, které na náš
organismus nemají až tak blahodárný účinek. Arabové tento nešvar při
přípravě svých silných extraktů eliminují tak, že přidávají do kávy oblíbený kardamom nebo jiná aromatická koření a vysoké dávky cukru, aby
potlačili nadměrně nahořklou chuť kávy.

Jak připravit dobrou kávu?
Několik doporučení a pravidel pro přípravu kávy
od baristů
Vždy používáme čisté nádobí. Konvice, šálky, ﬁltry, kávovary a další
potřebné instrumenty by měly být ihned po každém použití umyty. Pokud
je necháme bez patřičného ošetření, sedimenty se zachycují na stěnách
a ovlivňují chuť i aroma kávy v šálku. Doporučeným čisticím prostředkem
je horká pitná voda v kombinaci s jedlou sodou.
Zásadně používáme kvalitní vodu. Na zalévané kávy se doporučuje používat tvrdou vodu, změkčená voda je vhodná k přípravě espressa, protože
při jejím použití nehrozí nehrozí zanesení ﬁltrů, a to obzvlášť tehdy, když
použitá voda obsahuje příliš mnoho anorganických solí.
Používáme vodu správné teploty. Znalci přípravy kávy doporučují teplotu v rozmezí 93 °C až 95 °C, tedy těsně před bodem varu. To je teplota,
kterou by voda měla mít v okamžiku kontaktu s kávovníkovým zrnem.
Samotná čerstvě připravená káva by měla mít v šálku teplotu kolem 84
až 87 °C.
Používáme směs se správnou hustotou, a tím bezproblémovou propustností vody. Správně pomletá směs by neměla ve ﬁtračním zařízení
zadržovat vodu.
Dodržujeme správný poměr směsi na extrakci. Opět si dovolím připomenout, že konečný a výsledný efekt chuti a vůně je vždy subjektivní
Příprava kávy v šálku
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záležitostí. Obecně doporučenou dávkou směsi (bez vážení) jsou dvě
kávové lžičky na dvacet centilitrů vody. I toto množství lze individuálně
dle chuti regulovat.
Dodržujeme stanovenou dobu přípravy. V některých odborných gastronomických studiích z minulého století se doporučují, jako všeobecná a optimální doba přípravy, čtyři minuty extrakce pro všechny typy kávovníkových směsí. Jedná se o starší údaj opírající se o dobové poznatky o přípravě káv. Autoři zároveň radí při jemně mleté směsi extrahovat kávu jednu
až čtyři minuty, čtyři až osm minut u klasických běžných zalévaných káv
a 15 až 30 sekund u káv typu espresso. V poznámce je uvedeno, že jakékoliv prodlužování těchto časů je neopodstatněné a nikdy nepřidá kávě
na kvalitě. Netroufám si pomyslet, co by na takto označený čas a délku
extrakce řekli dnešní baristé.
Používáme pouze čerstvé pražené zrno. Po jeho „oddechnutí“ (2 až 3 dny)
od pražení. Pražené kávovníkové zrno pro přípravu tzv. čerstvé kávy by
nemělo být starší než 7 až 8 dní od pražení, v ideálním případě pomleté
ne déle než půl hodiny před zalitím.
Zásadně dbáme na to, aby kávovníkové zrno po upražení a zchlazení bylo
skladováno ve vzduchotěsné nádobě.
Kávovníková zrna se mají mlít až bezprostředně před jejich spařením.
Používejte takovou metodu přípravy kávy, kterou upřednostňujete, která
Vám vyhovuje a se kterou máte zkušenosti.
Čerstvě připravenou kávu pijte co nejdříve. Pijte pomalu, po malých doušcích a labužnicky si ji vychutnávejte.
Před tím, než kávu nalijete do šálku, nezapomeňte jej nahřát.
I když se to zdá být nepravděpodobné, odborníci – baristé tvrdí, že na přípravu dobré kávy má vliv i momentální počasí. Počasí je úzce spjato právě
s mletím kávovníkového zrna. Pokud chcete připravit skutečně dobrou
kávu, o čemž nikdo nepochybuje, je ideální udělat první šálek kávy jen
tak, na zkoušku a pozorovat, jakou rychlostí voda protéká. Pokud je totiž
venku příliš vlhké počasí, můžete si být jisti, že bude protékat pomalu.
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Z toho vyplývá, že bychom mlýnek měli nastavit na o něco málo větší
hrubost. Naopak, pokud je venku teplo a sucho nebo přímo až nesnesitelná letní vedra, voda bude protékat příliš rychlým tokem, a proto mlýnek nastavíme na jemnější mletí. To doporučují experti, znalci a zkušení
baristé.
Důležitost lidského faktoru. Nenechme se poplést tím, že se spolehneme na mlýnek, který kávovníkové zrno automaticky pomele a že espresso
připraví robot – supermoderní kávovar. Vždy bychom měli pamatovat
na to, že lidský cit, láska a radost z přípravy kávy jsou ty nejdůležitější
a neodmyslitelné komponenty.
Nezapomeňte na správné servírování, je to součást kultury pití kávy.
Pokud je to jen trochu možné, používejte váš nejkrásnější kávový servis.
Vychutnat si kávu z nádherného šálku je požitkem a neopakovatelnou
událostí. Ocení to i vaši hosté.
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