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Horké nápoje 
                                                                                             

  

 

A)    K  Á  V  A     

 
                                                     

I.  Zásady přípravy kávy 

 

 mletou kávu nakupujeme v balení, které spotřebujeme za 3 až 4 dny 

 pokud máme presovač s mlýnkem kupujeme kávu nemletou, 

 jemnost nebo hrubost mleté kávy volíme podle způsobu použití; 

 hrubší káva je vhodná do kávovarů a presopřístrojů, ale nehodí se pro přípravu zalévané 

kávy, kde se špatně vyluhuje, hrubé kousky plavou na hladině a neklesnou ke dnu; 

 velmi jemně mletá káva (na „pudr“) ucpává filtry kávovarů, nadměrně se vyluhuje a je 

potom příliš hořká; 

 mletou kávu skladujeme zásadně v uzavřené nádobě, jinak vlhne, ztrácí aroma a chuť a 

velice snadno přijímá cizí pachy; 

 inventář pro přípravu a servis kávy nepoužíváme na nic jiného; 

 varné konvice požíváme nerezové, příkon konvice musí odpovídat možnostem 

elektroinstalace; 

 presopřístroje a kávovary ošetřujeme podle návodu výrobce a pravidelně měníme vodní 

filtry 

 pro přípravu kávy používáme kvalitní pitnou vodu, nekvalitní voda zhoršuje chuť kávy; 

 snídaňovou kávu podáváme podle přání hosta také v konvičce zalitou dvojnásobným 

množstvím vody;  

 základní dávka mleté kávy je 7 gramů na 1 porci; instantní kávy 1,7 - 2 gramy na 1 porci 

 mletou kávu zaléváme vodou po začátku varu, instantní kávu zaléváme vodou před 

dosažením varu; 

 příliš velký tlak vody u presopřístroje zhoršuje chuť kávy - působí nadměrné 

vyluhování, a káva není chuťově dobrá; 

 šálky nebo sklenice na kávu před použitím nahříváme 

 dávka lihoviny do kávy je 0,02 až 0,05 l. 

 

 

 

 

II.    3 základní způsoby přípravy kávy  

 
 

1. Káva spařená zalitím v šálku - v Čechách nepoužívanější způsob přípravy kávy, tato káva je 

ale naprosto nesprávně označovaná jako „turecká“. Porci mleté kávy dáme do šálku 

nebo sklenice a zalijeme vařící vodou. Kávu zaléváme postupně, aby nevyplavala na povrch. 

 

2. Káva espreso - připravuje se pomocí tlakového přístroje. Káva vložená do sítka je 

vyluhovaná horkou vodou a párou. Správně připravená káva má světle hnědou pěnu. 

Podáváme s cukrem, mlékem a malou čokoládou nebo sušenkou.    
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3. Káva filtrovaná (cezená, překapávaná) - připravuje se v množství 3-10 šálků najednou 

v kávovaru. Horká voda volně protéká přes papírový filtr s mletou kávou do konvičky. 

Ohřívací plotýnka udržuje kávu teplou. Filtrovanou kávu podáváme samostatně nebo ji 

používáme k přípravě ochucené kávy.  

  

 

 

 

 

Druhy kávy espresso 

 
 Ristretto - takzvaně krátká káva typu espresso připravená ve velmi malém objemu (do 20 

ml), díky tomu je tato káva velmi intenzivní a plné chuti, při pití vnímáte i hustotu nápoje 

 Espresso -  kávový nápoj o objemu 30-35 ml s doporučeným časem extrakce 20 až 30 

sekund vyrobený pod tlakem přibližně 9 barů. 

 Caffe americano - jedná se o espresso doplněné horkou vodou pro zvýšení jeho objemu, 

a to typicky v poměru 1:5. Pro českého zákazníka požadujícího „velké espresso“ je 

americano jeho jedinou správnou náhradou 

 Caffe lungo - lungo znamená italsky dlouhý, vodový nebo zředěný a od toho se odvíjí 

i povaha tohoto nápoje, množství kávy je stejné jako u espressa, ale výsledné množství 

nápoje je dvojnásobné, u jedné dávky je to ze 7 g kávy 60 ml nápoje 

 Capuccino - nápoj o celkovém objemu 150 až 180 ml, jehož základem je 30 ml espressa 

a teplé mléko. V původní italské receptuře obsahuje 2 cm vysokou hutnou pěnu na horkém 

mléce. Novější variantou je tzv. seattle style cappuccino, kde je místo husté pěny na povrchu 

tzv. mikropěna 

 Caffe latte - latte je nápoj o objemu více než 250 ml. Rozdíl oproti cappuccinu je v 

celkovém objemu a také v menším podílu pěny, caffè latte se připravuje do šálku s ouškem. 

V Itálii vznikla jako káva pro děti a jedná se o jeden z méně oblíbených nápojů. 

 

 

 

 

 

III.  Ochucené druhy kávy 

   

Vídeňská káva  Filtrovaná káva ozdobená šlehačkou. Podáváme ve vysoké sklenici. 

 

Alžírská káva  Do vysoké sklenice dáme horkou kávu, po skle přilijeme 0,05 l vaječného likéru a 

ozdobíme šlehačkou. 

 

Irská káva  Do nahřátého šálku dáme 0,02 l whisky s cukrem a zalijeme horkou filtrovanou kávou. 

Můžeme ozdobit částečně ušlehanou smetanou. 

 

 
 

 

https://www.piccoloneexistuje.cz/slovnik#mikropena


 

 

 

3 

 

B)  Č  A  J 

 

Zásady  přípravy  čaje 

 
 čaj nikdy nevaříme, pouze jej spařujeme, varem se znehodnocuje aroma a chuť, čaj silně 

tmavne a hořkne čaj také nikdy nespařujeme opakovaně; 

 doba vyluhování porcovaných čajů je 2-5 minut podle druhu čaje; 

 čaj spařujeme zásadně čerstvě uvařenou vodou, dlouho vařená voda zhoršuje chuť, 

chladnější voda čaj málo vyluhuje, na povrchu se dělá bílá pěna.  

 čaj uchováváme v suchu a v uzavřených nádobách, jinak snadno přijímá cizí pachy; 

 všechny čaje podáváme zásadně čerstvě připravené a teplé, čaj nikdy nepřihříváme; 

 sladíme krystalovým nebo kostkovým cukrem, zelený a mátový čaj sladíme dvojnásobnou 

dávkou cukru než černý; 

 přídavek ovocné nebo citronové šťávy čaj mírně odbarvuje vlivem působení kyselin 

obsažených ve šťávě, čaj se šťávou nezanechává hnědé usazeniny v nádobách; 

 citron dáváme do čaje až po zchladnutí na 50°C, jinak se zničí vitamin „C“; 

 v restauracích podáváme zásadně čaje porcované 

 granulované ovocné čaje se nehodí, obsahují nadměrné množství cukru a umělá aroma; 

 řez citronu přidávaný k čaji musí být pouze z bezvadných a čerstvých plodů.  

 

 

 

 

 

C.  KAKAO  A  ČOKOLÁDA 

 
 k přípravě používáme většinou instantní produkty; 

 kakaový prášek skladujeme v uzavřených nádobách v suchu a chladnu, jinak je nebezpečí 

vlhnutí, plesnivění a žluknutí a hořknutí; 

 při přípravě nápoje z kakaového prášku nejprve prášek s cukrem rozmícháme v malé části 

mléka na hladkou kašičku, kterou zašleháme do zbytku mléka, při vzniku kousků musíme 

nápoj přecedit; 

 horkou čokoládu připravíme zavařením strouhané hořké čokolády do horkého mléka, podle 

potřeby dosladíme. Na 1 porci počítáme 0,15 l mléka a 20g strouhané čokolády; 

 mraženou čokoládu připravíme zalitím 1 porce vanilkové zmrzliny 0,15 l vychlazené horké 

čokolády a ozdobíme šlehačkou a strouhanou čokoládou. 

 

 

 

 

D.  HORKÉ  NÁPOJE 
 

Grog  Připravujeme z horké vody a 0,05 l rumu nebo brandy. Vodu můžeme předem svařit s celou 

skořicí a hřebíčkem. Podáváme s cukrem a plátkem citronu. 

 

Horké víno (nesprávně svařené víno). Červené nebo bílé víno s cukrem, celou skořicí a hřebíčkem 

zahřejeme k varu (nevařit !!). Podáváme v silnostěnné sklenici nebo ve slabé sklenici s ubrouskem. 
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   Vše o přípravě kávy formou krátkých textů a videí, včetně toho, co se 

dělá při přípravě kávy špatně. Tyto věci musí dobrý číšník znát. 

https://www.piccoloneexistuje.cz/  a dále http://www.kavovary.info    
 

Tyto věci o kávě musí dobrý kuchař znát. 
 

https://www.piccoloneexistuje.cz/
http://www.kavovary.info/

