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„Dokiaľ šťastný ker kávovníka bude rásť,
dokiaľ jeho zrnká budú pukať a mlyny budú mlieť,
dokiaľ lesk pozláteného dymu bude na zrnkách rozkvitať,
dokiaľ morský príliv bude čínske brehy obmývať,
dokiaľ káva bude britským nymfám lahodiť,
dokiaľ prúdy slasti hlavu skleslú budú ovievať a sladká
horkosť plameň chuti zjemňovať,
tak bude jej meno a sláva dlho žiť.“

					Alexander Pope (1688–1744)

[

Povesti, legendy a mýty
o pôvode kávovníkov,
o kávovníkových zrnách a káve
Prvé údaje o kávovníku, jeho plodoch a káve sa nám zachovali v podobách rôznych úsmevných historiek a legiend, ktoré rozliční objavitelia už
tradične rozprávajú pri objasňovaní pôvodu kávovníka, jeho plodov a samotnej kávy. Spomenieme si aspoň v krátkosti niektoré z nich tak, ako sa
nám zachovali v literárnych odkazoch.

Legenda šejka Hadži Omara
Jedna z legiend hovorí o zbožnom mužovi, dervišovi (kňazovi a lekárovi
tej doby) z Jemenu, ktorého volali šejk Hadži Omar. Tento muž sa dostal
do vyhnanstva (do Wușābu v dnešnom Jemenu). Príčinou bolo vraj jeho
rázne a nekompromisné vystupovanie proti panovníkovi a nie, ako tvrdili
jeho kritici, že sa dopustil morálneho poklesku. Šejk Omar vo vyhnanstve
musel čeliť mnohým ťažkostiam a často mal problém zaobstarať si aj bežnú, tú najjednoduchšiu potravu. Vo svojej veľkej biede meditoval a zároveň
pozoroval vtáka s nádherným perím, sediaceho na neďalekom strome. Keď
sa ho Omar snažil chytiť, upútal jeho pozornosť krík s omamne voňajúcimi
kvetmi a krásne do červena zafarbenými bobuľami. V tej chvíli šejkovi Omarovi napadlo, že si natrhá zopár bobúľ, a uvarí si z nich odvar v pripravenom
hrnčeku (pravdepodobne odišiel do vyhnanstva s kompletným kuchynským
riadom...). Keď odvar vypil, pocítil na svojom tele jeho povzbudzujúce účinky. Ako lekár a kňaz začal v exile podávať odvar i svojim pacientom, ktorí
boli novou medicínou nadšení a príjemne prekvapení. Správy o jeho liečebných úspechoch sa šírili veľkou rýchlosťou, až sa tá úžasná zvesť dostala i do
jeho rodného mesta, do Mokky. Omarova sláva bola taká veľká, že i sám
vladár sa rozhodol odpustiť mu jeho previnenia a vyzval ho, aby sa vrátil do
rodného mesta, kde ho vítali nie ako previnilca, ale ako hrdinu. Vladár bol
jeho liečebnými výsledkami taký nadšený, že Omarovi dal postaviť osobit-
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ný chrám, kde ho nechal v pokoji a mieri žiť, aby mohol veľkému Alahovi
spievať oslavné piesne s veľkou dávkou energie, ktorá sa dostavovala vždy
po požití milovaného a tajuplného nápoja. Celý tento príbeh sa mal odohrať v období rokov 1250 až 1258. Zachovalo sa niekoľko verzií tohto príbehu, no spoločné majú iba meno šejka Omara. V iných obmenách sa hovorí
o akýchsi bližšie nešpecifikovaných dušiach, o zázračnom vyliečení krásnej
kráľovskej dcéry, na základe čoho bol Omar omilostený, o vtákovi, čo Omara
priviedol k zázračnému kríčku, plnému kávovníkových plodov a pod.

Historka o Mohamedovi
Mohamed bol vyčerpaný a nebol schopný plniť svoje mužské a vojvodcovské povinnosti. Na pomoc mu prišiel sám archanjel Gabriel. Priamo z nebeských výšin mu priniesol nápoj, ktorému dnes hovoríme káva. Nežne
prebudil veľkého vodcu a ospalému hrdinovi podal niekoľko hltov nápoja.
Mohamedovi sa akoby zázrakom opäť prinavrátil život. Jeho sila bola náhle taká veľká, že dokázal „zraziť z koňa jednou ranou až štyridsať mužov,
pomilovať štyridsať žien a urobiť ich šťastnými“. Ako dlho to trvalo, však už
nie je známe. Historka ďalej hovorí, že vďaka takto získanej novej energii
Mohamed vytvoril dodnes najväčšiu islamskú ríšu.

Legenda o horiacom lese
Jedna zo starých legiend vykresľuje príbeh o horiacom lese. Horel les, kde
okrem iného porastu hojne rástli divé kávovníky. Všetky bobule však nestihli
zhorieť a tie, ktoré zostali ošľahané plameňmi, po uhasení požiaru veľmi príjemne voňali. Ľudia vraj od tej chvíle začali dávať plody kávovníkov úmyselne k ohňu. Od tých čias sa vraj začali používať pražené kávovníkové zrná.

Historka arabského pútnika
Ďalšia zaujímavá historka, datovaná do prvej polovice 15. storočia, hovorí o objave vonných vlastností kávovníkového zrna pražením. Chudobný
arabský pútnik sa pri svojich cestách po Etiópii zastavil značne unavený
a vyčerpaný pri húštine akýchsi kríkov s úmyslom odpočinúť si a posilniť
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sa hrsťou uvarenej ryže. Aby mal drevo na založenie ohňa, musel olámať
zopár okolitých kríkov. Vetvičky boli bohato obsypané suchými bobuľami.
Keď si pripravil skromné jedlo a ako tak sa zasýtil, prekvapila ho príjemná
vôňa opálených bobúľ. Pretože bol zvedavý, pozbieral ich a zopár pomrvil
medzi dvomi kameňmi. Pútnik bol prekvapený omamnou a zaujímavou
zvláštnou vôňou. Prekvapený nasypal rozdrvené opálené bobule do horúcej vody v hlinenej miske. Voda sa zakalila do hneda a stále príjemne
voňala. Pútnik nápoj ochutnal a potom ho vypil. Po krátkom oddychu sa
akoby zázrakom pútnikovi vrátila sila a sviežosť. Vtedy ešte netušil, že príčinou jeho povzbudenia sú drvené bobule kávovníka a z nich pripravený príjemný, aromatický odvar. Podľa tejto legendy bol ker kávovníka pre
posilňujúce a osviežujúce účinky pražených plodov, nazvaný „kahuha“, čo
v arabskom jazyku znamená sila, alebo „kaweh“, čo znamená vzrušujúci.

Historka pastiera Chaldiho a jeho stáda kôz
Jedna z najznámejších a rôzne interpretovaných historiek je zároveň aj jednou z najstarších. Pochádza asi z roku 850. Pastier kôz Kaldi na náhornej
planine v Etiópii (v bývalom Habeši) pri pasení stáda spozoroval, že kozy
sa v určitom momente začínajú správať neprimerane divo až bujne, stávajú
sa neovládateľnými a prekypujú nebývalou energiou. Kaldi vypozoroval, že
sa to stávalo pravidelne, keď sa stádo páslo v blízkosti kríkov s červenými
bobuľami, takže ľahko zistil príčinu kozieho správania. Historka tvrdí, že
pastier tiež bobule ochutnal a zistil, že je živší a čulejší. Tajomstvo si pastier
nenechal len pre seba, ale zveril sa s ním opátovi z neďalekého kláštora.
Toho osviežujúci účinok bobúľ priam fascinoval. Aj on však podľahol neistote a bol presvedčený, že záhadná rastlina je dielom samého diabla a preto
pre istotu hodil bobule do ohniska. V inej verzii sa uvádza, že bobule kávovníka boli horké a mnísi ich preto sklamane hodili do ohňa. Nech to bolo tak
či onak, práve prejav opátovej nedôvery sa paradoxne stal pravým kľúčom
k tajomstvu a čaru kávového nápoja. Oheň totiž v kávovníkových zrnách
uvoľnil príjemnú arómu, ktorá sa šírila do okolia. Keď opát vôňu zacítil, ihneď vyhrabal niekoľko zrniek z pahreby. Prestal ich pokladať za výtvor satana a začal s nimi experimentovať. Skúsil rozmiešať rozdrvené zrnká vo vode,
uvariť z nich odvar a ten piť ako vzácny likér. Nápoj mal stimulujúce účinky.
Opát ho využíval najmä tak, že ho podával svojim bratom, aby mohli zastať
čo najdlhšie v bdelom stave pri citovaní dlhých zbožných pasáží nočných
modlitieb. Na každej z uvedených historiek môže byť troška pravdy.
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Etiópia, alebo Jemen?
Viacerí bádatelia došli pri skúmaní pôvodu kávovníkového zrna a kávy
za posledných vyše dvesto rokov k niektorým pozoruhodným záverom.
Dnes panuje medzi historikmi v otázkach pôvodu kávovníka nebývalá
zhoda. Uznávajú fakt, že kávovník a jeho plody, ako aj káva pochádzajú
z dnešnej Etiópie (tzv. Afrického rohu), kde ešte aj dnes kávovníky rastú
voľne v prírode. V Jemene sa začal kávovník pestovateľsky šíriť a záhradnícky rozmnožovať. Obe krajiny sú však jediné na svete, kde kávovníky
rastú v prirodzenom prostredí. Kedysi Jemen patril medzi najrušnejšie
miesta na svete a jeho hlavným obchodným centrom bol prístav Mokka
(al-Muchá). O ďalšie rozširovanie sadeníc kávovníkov sa veľkou mierou
pričinili miestne nomádske kočovné kmene, obchodníci, migrujúci domorodci a cudzinci. Tak sa kávovníky a pitie čierneho moku rozšírili po celom
svete. Polemiky o tom, kedy sa vlastne začal kávovník v Jemene organizovane (kultivovane) pestovať, sa od seba značne líšia. S určitosťou sa však
dá konštatovať, že pestovanie tejto ovocnej dreviny bolo vysoko rozvinuté
až okolo 15. storočia. Datuje sa, že v celom Oriente sa káva stala obľúbeným nápojom v 16. storočí. Tak ako bol čajovník (Camellia sinensis)
ostro, prísne až žiarlivo stráženou plodinou, ktorej vývoz za hranice bol
v Číne zakázaný, podobne aj Arabi dbali na zákaz vývozu neprevarených
plodín kávovníka (Coffea arabica) a jeho porušenie tvrdo a nekompromisne trestali. Napriek tomu, že centrum hlavných „hráčov“ v neúprosnej
biznisovej hre na svetových trhoch sa presunulo zo Stredného východu
postupne do Indonézie, Indie, Strednej a Južnej Ameriky, Austrálie, ako
aj Ázie a Afriky, predmet tohto tvrdého biznisu, kvalitne pripravená káva,
akoby tú tvrdosť zjemňovala. Stala sa symbolickým nápojom priateľstva,
ktorý pomáha stmeľovať ľudské a obchodné vzťahy po celom svete.
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Umelo aromatizované, ochucované kávovníkové zrná a prísady
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Chcete si otvoriť vlastnú
kaviareň?
Možno si v duchu, len tak pre seba poviete, že otvoriť kaviareň nie je až
taká zložitá vec. Stačí dostatočná dávka odhodlania, nejaký počiatočný
kapitál, vhodné miesto, šikovné ruky, niekoľko vkusných stolčekov a stoličiek, pohrať sa s úpravou a dizajnom interiéru primeranou, avšak pútavou
celkovou výzdobou. Samotný pákový, alebo iný typ kávovaru dostanete
kúpiť, od dodávateľa kávovníkového zrna, resp. dostanete ho do prenájmu.
Podobne získate aj porcelánový servis s logom dodávateľskej firmy. Stačí
už len absolvovať krátky tréning (baristický kurz) a máte „vymaľované.“
Hneď úvodom treba pripomenúť, že veľa takto zmýšľajúcich ľudí nemá
ani tušenia, do akého dobrodružstva sa vlastne púšťajú. Prevádzkovanie kaviarne predstavuje pomerne špecifický spôsob podnikania, ktorého úspech
závisí od mnohých faktorov. Na začiatku zvyčajne vládne veľké nadšenie
o optimizmus z podnikania. Tešíte sa na stretávanie s novými kávomilcami,
ženie vás snaha začať niečo nové, prípadne predstava výhodnej investície.
A realita? Takmer vždy niečo úplne iné, s čím sme vôbec nerátali, alebo nepredpokládali v pôvodnom zámere. Asi to bude znieť ako otrepané klišé, ale
pred tým, ako začnete čokoľvek budovať je dobre s tužkou a papierom spísať, čo všetko od nového projektu očakávate. Zvážiť všetky možnosti, ktoré
máte k dispozícii a samozrejme v prvom rade zvážiť ekonomické danosti,
kde zoženiete potrebné financie na plynulú realizáciu kaviarne. Áno, púhe
nadšenie, veľký elán a optimizmus sú základom a dobrým predpokladom,
ale ako prax ukázala, ani z ďaleka nestačia. Postaviť (otvoriť) kaviareň nie je
práve tou najlacnejšou záležitosťou. Dnes už nestačí iba ponúknuť hosťom
príjemné prostredie, kvalitné kávy, čaje, alkoholické a nealkoholické nápoje, či skvelé zákusky. Budúci prevádzkovateľ by sa mal zamyslieť aj nad tým,
akých zákaznikov by chcel osloviť. Inými slovami povedané, aký typ ľudí
budete každý deň vidieť a stretávať vo svojej kaviarni. Nezabúdajme, že kaviareň funguje ako sociálny podnik. Veľa klientov prichádza do kaviarne nie
iba k vôli šálke kávy, ale kaviareň hlavne funguje ako miesto stretávania sa,

82

Pri káve o káve a kávovinách

či už sú to pravideľné, alebo nepravideľné schôdzky na prejednanie rôznych
obchodných záležitostí, prípadne stretnutia napríklad s poisťovacím agentom, alebo stretnutia prateľov, dvoch zaľúbených, ale aj na lekcie cudzieho
jazyka, či vypočuť si hudobnú produkciu a oddýchnuť si a pod. Káva a iné
ponúkané kaviarenské dobroty pre takýchto konzumentov predstavujú až
akýsi doplňkový (druhoradý) dôvod. Práve preto napríklad na schôdzku
nepôjdu cez celé mesto, ale dohovoria sa na stretnutí v podniku, ktorý majú
čo najbližšie. Z týchto, ako aj z iných dôvodov vyplýva, že hosťami v našej
kaviarni budú predovšetkým tí, ktorí bývajú, alebo pracujú v blízkom okolí,
prípadne majú práve cestu do nášho prostredia, resp. do zamestnania. Kaviareň je podnikom s lokálnym podtextom.

Lokalizácia a koncept kaviarne
V akom štýle bude kaviareň vybudovaná by malo závisieť so zreteľom, ktorý je vyhovujúci pre budúcich potencionálnych zákazníkov a nemal by brať
len ohľad na váš naturel. Mal by sa tiež sústrediť aj na danú lokalitu. Inak
by mala vyzerať kaviareň v obchodnom centre, inak u mestského parku,
sídlisku, v uliciach historického centra, v blízkosti športovísk a pod. Práve
lokalita kaviarne rozhoduje o zložení hostí, a tým aj o vhodnom koncepte.

Chcete si otvoriť vlastnú kaviareň?
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V prípade umiestnenia kaviarne v areáli business centra možno predpokládať, že do nej bude chodiť väčšina hostí na pracovné schôdzky. Čo
to asi v praxi znamená? Hostia si budú najčastejšie objednávať určitý druh
kávy a nejaký nealkoholický nápoj, prípadne s niečim malým, ľahkým
„pod zub“. Nepredpokladávajte žiadne honosné a veľkolepé raňajky, ale
tiež žiadne alkoholové večierky. Obyčajne ráno býva málo času a večer sa
chodí za zábavou do iných miest, ako tam kde sa pracuje. Ak raňajkové
menu, tak podľa možnosti pestré, ale jednoduché. Doporučuje sa do ponuky nápojového lístku zaradiť aj drahšie alkoholové nápoje a drinky. To
môže byť vhodné v prípade ako ponuka prípitku, napríklad nad úspešne
uzatvorenou obchodnou zmluvou.
Kaviareň v obchodnom centre by mala byť vizuálne zaujímavá a mala
by mať jednoduché, avšak prehľadné menu. Väčšina hostí tento typ kaviarne bude využívať k odpočinku (relax) v priebehu, alebo po nakupovaní. Nepredpokladá sa, že sa hostia v krátkom časovom rozmedzí opäť
vrátia a tak sa nedoporučuje so zákazníkmi budovať bližšie vzťahy, ale
skôr sa zamerať, ako ich jednorázovo zaujať.
Kaviareň pri mestskom parku býva závislá na hosťoch. Doporučuje sa
ich zaujať a tak ich postupne získavať napríklad príjemným prostredím, milou obsluhou (ktorá by mimochodom mala byť samozrejmosťou a ozdobou
každého typu kaviarne), kvalitnou ponukou širokého a čerstvého sortimentu zákuskov a cukroviniek, káv, čajov, alkoholických a nealkoholických nápojov, koktejlov a drinkov. Takéto doporučenia však platia pri každom type
kaviarne a malo by to byť úplnou samozrejmosťou. Kaviareň si vybuduje
dostatočne širokú základňu hostí, ktorí sa budú radi do nej vracať, ale aj ju
propagovať a návštevu takejto kaviarne budú brať ako automatickú súčasť
svojho dňa, napríklad pri pravideľných prechádzkach do parku.

Kaviarenské vybavenie
Pri budovaní kaviarne tvoria jednotlivé technologické zariadenia jednu
z najvyšších položiek rozpočtu. Minimálne je potrebné zakúpiť kávovar,
cena moderného kávovaru môže presiahnuť i hodnoty osobného automobilu, ďalej mlynček, ak nie je zabudovaný v kávovare a ľadničku. Vhodné, ale nie nezbytne potrebné je tiež zadovážiť si barovú umývačku riadu
a skla, výrobník ľadu, chladenú vitrínu na zákusky a koláče o pod. Pre začínajúceho kaviarnika sa naskytujú v zásade tri možnosti. Kúpiť všetko nové,
kúpiť z tzv.druhej ruky, alebo využiť zvýhodnené ponuky od dodávateľov
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tovarov. Kúpiť všetko nové znamená vynaložiť vysokú počiatočnú investíciu, ale má to výhodu v tom, že si môžete presne vybrať také prístrojové
vybavenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Systémom „kúpiť veci z druhej
ruky“ sa dá síce veľa ušetriť, ale aj veľa prerobiť. Takéto opotrebované veci
si treba nechať dôkladne prekontolovať u príslušného servisného technika.
Aj keď lacnejšie nakúpite, vždy hrozí riziko, že pri nutných opravách a generálnych opravách by sa finančná čiastka mohla ešte dosť výrazne zvýšiť.
Posledná možnosť je, že si necháte nainštalovať prístroje od jednotlivých
dodávateľov. V tomto prípade sa však jedná o dvojsečnú zbraň. Je pravda,
že na začiatku veľa ušetríte, ale v podstate ste zaviazaní jednej konkrétnej
dodávateľskej firme (značke) s malou možnosťou zmeny. A naviac, hrozí
nebezpečenstvo, že sa stanete hračkou v rukách dodávateľov a tak obvykle
ste nimi postupne donútení platiť vyššie ceny, než by ste si mohli dovoliť
platiť pri vašom slobodnom rozhodovaní o nákupe pri iných značkách.

Správny výber suroviny
Samotné vaše rozhodnutie s výberom kávovníkového zrna je veľmi dôležitým krokom v príprave kvalitnej kávy. Existujú v podstate dva hlavné
spôsoby. Ten prvý je používanie tzv. „komoditných“ zŕn kávovníka. Väčšinou sa jedná o zrná z niektorej našej, alebo zahraničnej pražiarne, ktoré sú
dovážané na trh v ČR, alebo SR (Lavazza, Segafredo, Pavin Caffé, Carraro, Corsini, Lamborghini, Coffee Source, La Bohéme, Yakima, Alchimista,
Rebelbean a pod.). Výhodou tohto komoditného spôsobu je stabilita typických senzorických vlastností (chuť, aróma) kávovníkových zŕn. Možno
však len dúfať, že pripravená káva v šálke z takýchto zŕn dovozných značiek bude chutiť rovnako štandardne aj o rok. Ďalej je to aj výrazne nižšia
cena a často aj široká podpora dodávateľa v podobe napríklad dodávky
porcelánu, cukru, smotany a pod., pochopiteľne s jeho vyznačeným logom, pre jeho propagáciu. Teda stála reklama jeho výrobkov, ktoré budete
propagovať vo vašej kaviarni. Nevýhodou však je, že nie ku každej dodanej vzorke (šarže) kávovníkových zŕn dostanete podrobnejšie informácie,
napríklad o ich pôvode (plantáž), presnom pomere zmesi, vyznačenom
dni praženia a pod. Obvykle sa musíte uspokojiť iba s informáciami o percentách zmesi Coffea arabica a C. canephora prítomných v jednotlivých
baleniach. Ten druhý spôsob výberu príjmu dodávky kávovníkových zŕn
je spôsob „výberových kávovníkových zŕn“ a to priamo z niektorej konkrétnej pražiarne. V takýchto prípadoch máte možnosť zistiť detajlnejšie
Chcete si otvoriť vlastnú kaviareň?
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zloženie, pôvod jednotlivých zŕn (krajina, plantáž a niekedy i meno farmára, ktorý ich vypestoval a pod.). Treba však v tomto prípade počítať
s tým, že výberové kávovníkové zrná sú sezónnym produktom. Dodavatelia a skladovatelia zelených (surových) kávovníkových zŕn majú veľkú
tendenciu ich skladovať iba jeden rok a hneď po roku sa snažia nakúpiť
novú úrodu, ktorá zo známych dôvodov už môže mať zmenené senzorické
vlastnosti, ako tie isté zrná pred rokom. Ak hľadáte stabilitu chuti, zvolte
prípravu kávy z niektorých veľkých dovozových značiek kávovníkových
zŕn. Ale ak chcete hosťom ponúknuť niečo zaujímavé a ste ochotný sa neustále učiť a experimentovať, zvolte spôsob prípravy kávy z výberových
zŕn kávovníkov. Niektoré kaviarne oba tieto spôsoby s obľubou kombinujú. Na jednom mlynčeku majú napríklad štandardnú taliansku zmes a na
druhom, vždy po dokonalom vyčistení striedajú mletie kávovníkových zŕn
jednotlivých odrôd z rôznych pražiarní. Tieto podávajú ochutnávať hosťom, ktorí majú záujem skúsiť niečo nové, nepoznané a zaujímavé.

Vytvorte pre kaviarenského hosťa to najlepšie pohodlie
Na našom trhu sa dá už nábytok, vhodný pre kaviarne, zakúpiť aj v super
dizajnovej kvalite a ten je aj patrične drahý. Dá sa však kúpiť aj za pár euro,
napríklad „z druhej ruky“, alebo z bazáru. To všetko však záleží na tom, aký
koncept kaviarne ste si zvolili. Mali by ste uvažovať nad tým, že ak nebude
sedenie vo vašej kaviarni pohodlné, tak sa jednoducho ani hosťom nebude
v podniku páčiť, nebudú spokojní a ťažko sa budú na takéto miesta vracať.
Ak však zvolíte pohodlné sedenie, tak zase hrozí nebezpečenstvo, že sa
hosťom v kaviarni natoľko zapáči, že budete mať problém s limitovanou
kapacitou a niekedy to môže mať aj vplyv na pokles tržby.

Aký zvoliť kaviarenský personál ?

(voľba medzí zamestnávaním študentov, brigádnikov,
alebo profesionálmi)
Asi najväčšiu prevádzkovú a nákladovú položku popri nie lacnom nájomnom predstavujú zamestnanci, ich mzdy a odvody. Ako majiteľ kaviarne
si musíte uvedomiť, že človek, ktorý je v priamom kontakte s hosťom, je
vlastne tvárou vášho podniku. V dnešnej dobe nie je ľahké nájsť tých správnych ľudí. Človek, pracujúci v gastronómii by mal byť milý, vždy správne
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optimisticky naladený a ako bonus, by mal ovládať aspoň jeden svetový
jazyk, čo v dnešných dobách už nie je až taká zriedkavosť. Ak stavíte na
kartu študentov, alebo príležitostných brigádnikov a rozhodnete sa ich zamestnať, tak síce ušetríte na platoch, ale ako pre zamestnávateľa tento druh
pracovníkov predstavuje značnú možnosť fluktuácie a nestabilný pracovný kolektív, o ich kvalifikácii ani nehovorím. Prejavuje sa to hlavne v obdobiach skúšok a pod. Naproti tomu profesionální pracovníci môžu ponúknuť kvalifikované skúsenosti, dobré vystupovanie a komunikatívnosť
s hosťom a sebaistotu. Zároveň však požadujú vyššie platové ohodnotenie.
Dovolím si pripomenúť, že veľmi dôležitým momentom v prevádzkovaní
kaviarne je nutná prítomnosť majiteľa v podniku a to každý deň. Nikto sa
vám nebude o podnik starať tak, ako vy osobne. A naviac aj hosťov poteší
možnosť pohovoriť si s pánom kaviarnikom.

Čo ešte dodať záverom
Veľa neskúsených a neinformovaných ľudí si myslí, že kaviareň je podnikom, ktorý nemôže skrachovať. Áno, platí to však za predpokladu, ponúknuť hosťom príjemnú atmosféru, kvalitné produkty a skvelé služby
s príjemným, no nevtieravým personálom. Existuje veľa rôznych kaviarní
a kaviarničiek v malých, zapadlých uličkách miest na celom svete, ktoré
majú však svojho typického a charakteristického ducha a na počudovanie fungujú bezproblémovo. Naproti tomu existuje aj plno poloprázdnych
podnikov na hlavných bulvároch a veľkých uliciach, ktoré deň zo dňa iba
prežívajú. Milí moji začínajúci kaviarníci, dôležité je nepoľaviť vo vašich
predsavzatiach a predstavách. Nech vaše prvotné nadšenie pretrváva stále. Všetci kávomilci vám budú na vašej nie ľahkej ceste držať mocne päste.
Pracujte s rozumom, ale srdce nikdy nevynechávajte.

Chcete si otvoriť vlastnú kaviareň?
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Často spotrebitelia kladú otázku, ktorá káva sa pokladá za dobrú, alebo
dokonca za najlepšiu. Na túto otázku neexistuje priama ani jednoznačná odpoveď. Aká káva je ideálnym nealkoholickým nápojom? Je to ako
s ideálnou ženou. Neexistuje. Odpoveď znie, že dobrá a najlepšia káva je
tá káva, ktorá človeku, jednotlivcovi najviac chutí, ktorá ho najviac osloví
svojou arómou a ktorá človeka najviac povzbudí na tele i na duši. Ide o to
vybrať si správne. Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Jednému chutia
kyslejšie, inému zas jemnejšie, ovocné chuťové tóny v káve. Všetko je iba
otázkou chuti a vkusu spotrebiteľa.
Znalci dobrej kávy a krásnych žien s patričným humorom dodávajú,
že nie je nič horšie, ako studená káva a chladná žena. Ale, priatelia, a čo
potom tie hektolitre vypitých chladených, mrazených a iných na studeno konzumovaných káv a kávových nápojov? Veď také skvelé frappé nás
v lete povzbudí a príjemne schladí. Takže nie je káva ako káva, nie je zvyk
ako zvyk a, pravda, nie je recept ako recept. Napriek tomu príprava kávy,
s ktorou začíname deň, ktorá nám robí spoločnosť pri čítaní napríklad
dennej tlače, v prítomnosti ktorej sa zverujeme svojim priateľom a kamarátom, má svoje presné zákonitosti. Ktosi kedysi povedal, že príprava
kávy je ako skladanie hry puzzle. Pokiaľ chýba iba jeden dielik skladačky,
obrázok nikdy nebude vierohodný a dokonalý.
O príprave kávy (máme na mysli kávu v šálke) sa napísalo veľa kníh a vedeckých štúdií. Veľmi zaujímavé je rozprávať sa o tom so znalcami prípravy kávy či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni a objavovať veľké
množstvo zdanlivo možno malých, drobných rozdielov v metódach, ktoré
ľudstvo používa na prípravu tohto obľúbeného čierneho moku. Pravdepodobne rôznorodosť prípravy kávy bude aj jedna z príčin, že sa pitie kávy
a pôžitok z nej tak veľmi rozšíril po celom svete. Áno, káva sa dá pripraviť
rôznymi spôsobmi, ale princíp jej prípravy zostáva rovnaký. Možno povedať, že je univerzálny a spoločný pre všetky modifikované metódy prípra-
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vy kávy. Len niekedy sa viac zdôrazňuje teplota, inokedy dĺžka extrakcie,
tlak a pod. Zjednodušene povedané, pomleté pražené kávovníkové zrno
sa zalieva horúcou vodou (parou), aby sa takto získala tekutina, nápoj s vyextrahovanou patričnou vôňou a chuťou. A tak káva dokáže uspokojiť veľa
rozličných chuťových nárokov ľudí. Odborníci neodporúčajú kávu priamo
variť, lebo pri tom rýchlo unikajú prchavé aromatické látky a extrahujú sa
aj také látky, ktoré nemajú veľmi blahodarný účinok na náš organizmus.
Arabi sa tohto nešváru pri príprave svojich silných káv zbavujú tak, že pridávajú do kávy obľúbený kardamom alebo iné aromatické korenie a veľké
dávky cukru, aby potlačili nadmerne horkasté chute kávy.

Ako si môžeme pripraviť dobrú kávu? Niekoľko
odporúčaní a pravidiel na prípravu kávy od baristov
Používame vždy čistý riad. Kanvicu, šálky, filtre, kávovary a ďalšie potrebné inštrumenty by sa mali umyť hneď po každom použití. Ak ich necháme
bez patričného ošetrenia, sedimenty sa zachytávajú na stenách a ovplyvnia
chuť i arómu kávy v šálke. Odporúčaným čistiacim prostriedkom je horúca pitná voda v kombinácii s jedlou sódou.
Zásadne používame kvalitnú vodu. Na zalievanie káv sa odporúča používať tvrdú vodu, zmäkčená voda je vhodná na prípravu espressa, kde sa
používajú jemnejšie zmesi, pri ktorých nehrozí zanesenie filtrov, najmä ak
používaná voda obsahuje priveľa anorganických solí.
Používame správnu teplotu vody. Znalci prípravy kávy odporúčajú teplotu v rozmedzí 93 °C až 95 °C , teda tesne pred bodom varu. To je teplota vody, ktorú by mala mať v okamihu kontaktu s kávovníkovým zrnom.
Sama čerstvo pripravená káva by mala mať v šálke teplotu okolo 84 °C až
87 °C.
Používame zmes so správnou hustotou, a tým bezproblémovou priepustnosťou vody. Správne pomletá zmes by mala prepúšťať vodu vo filtračnom
zariadení a nezanechávať väčšie množstvo sedimentu (okrem káv, ktoré sa
pripravujú tureckým alebo arabským spôsobom).
Dodržiavame správny pomer zmesi na extrakciu. Opäť si dovolíme pripomenúť, že konečný a výsledný efekt chuti a vône je vždy subjektívny.
Príprava kávy v šálke
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Všeobecne bez presného odvažovania je odporúčaná dávka zmesi dve kávové lyžičky na dvadsať centilitrov vody. Aj toto množstvo môžeme regulovať individuálne podľa chuti. Pre väčšiu spoločnosť je vhodné použiť deväť až jedenásť litrov vody na pol kilogramu zmesi. Treba si nechať rezervu
vody na odparovanie.
Dodržiavame stanovenú dobu prípravy. V niektorých odborných gastronomických štúdiách z minulého storočia sa odporúčajú ako všeobecná
a optimálna doba prípravy štyri minúty extrakcie pre všetky typy kávovníkových zmesí. Pravdepodobne ide o údaje zo starších období a dobových
poznatkov o príprave kávy. Autori považujú všeobecný a optimálny čas
extrakcie za rovnocenné časy nerobia medzi nimi rozdiel. Zároveň odporúčajú pri jemne mletej zmesi jednu až štyri minúty extrakcie, štyri až
osem minút na klasické, bežne zalievané kávy a 15 až 30 sekúnd na kávy
typu espresso. Uvádza sa aj pripomienka, že akékoľvek predlžovanie týchto časov extrakcií kávovníkových zŕn je neopodstatnené a nikdy nepridá
na kvalite kávy. Netrúfame si ani pomyslieť, čo by na takto označený čas
a jeho dĺžku extrakcie povedali dnešní baristi.
Používame iba čerstvé pražené zrno (po „oddýchnutí“ /2 až 3 dni/ od
praženia). Kávovníkové pražené zrno na prípravu tzv. čerstvej kávy by nemalo byť staršie ako 7 až 8 dní od praženia, v ideálnom prípade pomleté
nie dlhšie ako polhodinu pred zaliatím.
Zásadne dbáme, aby kávovníkové zrno po upražení a schladení bolo
skladované vo vzduchotesnej nádobe.
Kávovníkové zrná sa majú mlieť až bezprostredne pred ich sparením.
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