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Vznik kávy je velký proces a 
jen málokdo si umí představit, 
jak velkou práci musí odvést 
pěstitelé a farmáři, říká Michal 
Daniel, který se věnuje kávě již 
20 let.

Veronika Dawidowicz ז

Jak dlouho se zajímáte o kávu 
jako takovou?

Káva mě provází po celou dobu, co 
pracuji v gastronomii. Tedy nějakých 
20 let. Postupem času do toho pro-
nikám víc a víc. Dříve, jako baris-
ta, jsem se zabýval přípravou kávy 
a dnes jsem to posunul dál a kávu si 
sám i pražím.

Jak vlastně vzniká káva?
Je to velký proces, za kterým je 

spousta lidí. Jen málokdo si umí 
představit, jak velkou práci musí 
odvést pěstitelé a farmáři. Živí se 
na tom spousta firem, které s kávou 
obchodují. 

Cenu kávy ovlivňuje několik aspek-
tů, mezi nimiž je hlavně počasí, ale 
třeba i politické poměry v dané zemi. 
Například v Keni se nyní potýkají 
s velkými změnami klimatu, střídají 
se tam dlouhá období sucha s obdo-
bím přívalových dešťů. V důsledku 
toho klesá produkce a dá se předpo-
kládat, že poroste i cena keňské kávy.

Co ovlivňuje chuť kávy?
Když se vrátím zpět k pěstování, 

tak to, v jakých podmínkách káva 
rostla, předurčuje svým způsobem i 
její chuť. Je to podobné jako u vína. 
Chuť se mění například tím, v jaké 
nadmořské výšce kávovníky rostou, 
jaké jsou půdní podmínky, jaké je 
klima v dané oblasti, a v neposlední 
řadě, jaká je to odrůda kávy. Napří-
klad již zmíněná Arabica má několik 
set známých pododrůd a neustále se 
šlechtí další, odolnější vůči klimatic-
kým změnám, škůdcům a chorobám.

Všeobecně platí, že například afric-
ké kávy jsou chuťově úplně jiné než 
americké. Africké kávy jsou spíše 
naturálnější, kyselejší a mají zajíma-
vější aroma. Americké kávy, ať už jde 
o Střední nebo Jižní Ameriku, jsou 
sladší a mají spíš oříškovo-čokoládo-
vé tóny.

Dalším důležitým faktorem, pro 
výslednou chuť kávy je zpracování 
zrn a hlavně pražení.

V čem je důležité?
Pražení je v podstatě chemicko-

fyzikální proces, při kterém se mění 
struktura a barva zrna. Díky pigmen-
taci se mění zelená zrna na hnědá, 
přičemž vznikají i vzácné antioxi-
danty, které mají blahodárný vliv na 
náš organismus. Dále zde dochází 
k reakcím mezi bílkovinami a cuk-
ry, škroby se mění na sacharidy a i ty 
následně karamelizují. Káva získává 
svoji chuť, tak jak ji známe. Důležitý 
je také stupeň pražení. To, že kávu 
pražíme světle, středně nebo tma-
vě, ovlivňuje výslednou chuť. Světle 
pražená káva je více ovocná, šťavna-
tější, kyselejší a zachovává si víc květ-
natých tónů. Čím více kávu pražíme, 
tím je chuť více hořká. Svěží ovocné 
tóny se mění na oříškovo-čokoládo-
vé a v té poslední fázi můžeme z kávy 

cítit tabák či popel. 

Je nějaký rozdíl v tom, z jakého 
druhu kávy připravíme například 
espresso?

Ne každá káva se hodí na všechno. 
Světle pražené kávy se hodí spíš na 
filtrované metody. Na espresso jsou 
vhodnější středně až tmavě pražené 
kávy.

Jak by si člověk měl nejlépe 
vychutnat kávu a jakou? 

No, nejlépe takovou, která mu 
bude chutnat. Já zastávám názor, že 
káva by měla chutnat sama o sobě. 
Nemám nic proti tomu, že někdo 
pije kávu s mlékem nebo si ji sladí. 
Ale pokud člověk tu kávu ochutná 
samu o sobě, nemělo by tam být nic 
rušivého, co by mu mělo vadit. 

Pokud si někdo lije mléko do kávy 
proto, že mu nechutná, a aby tu chuť 
zkreslil, tak je něco špatně. 

Pokud si člověk chce kávu vychut-
nat, měl by si před tím neutralizovat 
chuť v ústech. I proto se podává ke 
kávě sklenice vody. Mohli jsme před 
tím jíst něco pálivého či sladkého a 
to by mohlo naši chuť ovlivnit.

Káva by měla být vnímána téměř 
všemi smysly. Podstatný je hlavě 
čich. Káva má spousty tónů a ta škála 
je až dvojnásobně bohatší než napří-
klad u vína. Jde o to, najít si, co nám 
chutná, a dbát na to, aby káva byla 
nejen kvalitní, ale také kvalitně při-
pravená.

Jaký je váš názor na instantní 
kávu?

Nejsem úplně zastáncem instant-
ní kávy, ale samozřejmě vše má svo-
je zákazníky. Je určitě jednoduchá na 
přípravu. Je to v podstatě už jednou 
připravená káva, která se následně 
dehydruje. Pokud někdo nemá mož-
nost si připravit kávu lepší a lépe, 
tak je to cesta. Není to úplně ideální 
věc, a i tady je potřeba dodržet jis-
té postupy. Spousta lidí dělá tu chy-
bu, že kávu zalévá opravdu vroucí 
vodou, což ji absolutně zničí. 

Hodně lidí také kupuje tu nejlev-
nější kávu, která se vyrábí z méně 
kvalitních druhů robusty. Tato káva 
většinou pochází ze zemí, kde výnos 
je na prvním místě a nikdo například 
nekontroluje, jaká používají farmáři 
hnojiva.

Je to o tom, co si dopřejeme a co 
nám chutná, ale zastáncem této 
metody nejsem.

Jaký je tedy správný postup při 
přípravě kávy?

Každá příprava má svoje specifika, 
jde o množství kávy, hrubost mletí 
a v neposlední řadě kvalitu a teplo-
tu vody. Káva by nikdy neměla přijít 
do kontaktu s úplně vroucí vodou. 
Kupříkladu na espresso se používá 
voda kolem 90°C. Když připravu-
jeme filtr a ohříváme vodu v konvi-
ci, necháme ji projít varem a chvíli 
počkáme, například minutu, až tep-
lota klesne, a pak můžeme zalévat.

Jak je to s mletím kávy doma na 
elektrickém mlýnku?

Záleží na nastavení hrubosti mletí. 
Čím jemnější káva, tím je vhodnější 
na kratší extrakci. Na espresso, které 

Arabica a Robusta

Jedná se o dva nejzákladnější druhy káv. Dva naprosto odlišné typy kávovníku. 

 Robusta roste v nižších oblastech, dosahuje daleko větších výnosů, keře jsou ז
vyšší. Chuť je spíše zemitější, oproti Arabice obsahuje až dvakrát větší množství 
kofeinu. Tím, že je Robusta výnosnější a dosahuje větší kvantity, je i levnější. 

 Arabica roste ve vyšších nadmořských výškách, má jemnější tóny a tyto kávy jsou ז
daleko chutnější, lépe hodnocené a cena je díky tomu vyšší. 

Ve světové produkci se pohybuje podíl pěstování zhruba 70 % Arabica a 30 % 
Robusta.

Káva by měla být vnímána všemi smysly

by mělo být připravováno po dobu 
25-30 vteřin, meleme kávu jemně. O 
něco hruběji meleme kávu na moka 
konvičku, hrubší kávu na filtrované 
metody a nejhrubší kávu připravuje-
me na french press. 

Pokud máme opravdu hrubě mle-
tou kávu, tak můžeme extrakci klid-
ně protáhnout až na 5 minut, aby-
chom z kávy vytáhli to nejlepší, ale 
zároveň se neuvolňovaly škodlivé 
látky a nepříjemné třísloviny, které 
negativně ovlivňují chuť.

Každý kvalitní mlýnek by měl mít 
nastavitelnou hrubost a pak jde jen o 
to, jak kávu budeme připravovat dál.

Je důležité i dávkování kávy?
Jako je doporučená dávka na 

espresso cca 8 g na 25-30 ml, tak je 
doporučené množství i na filtrované 
kávy. V principu je to nějakých 60 g 
na litr vody. Kdo má rád kávu silněj-
ší, může dávku navýšit, ale úplně se 
to nedoporučuje. Pokud kávu pře-
extrahujeme, nebude chutnat dobře, 
stejně jako když dávku snížíme, tak 
ta káva bude hodně vodová. 

Chce to opravdu zkoušet a najít si, 
co nám vyhovuje.

Co například taková bezkofeino-
vá káva? Je to ještě káva?

Tato káva je vcelku v pořád-
ku, pokud je kofein ze zelené kávy 
odstraněn šetrnou cestou. 

Nejjednodušší metoda, jak odstra-
nit kofein, je luhování zrn ve vodě. 
Tímto způsobem ale bohužel při-
jdeme i o chuťové vlastnosti kávy. 
Běžně se také používá, a to není pří-
liš dobré, odstranění kofeinu pomo-
cí chemických rozpouštědel. Ať si 
výrobce říká, co chce, ale to stopové 
množství chemických rozpouštědel 
tam vždy zůstane.

Nejšetrnější způsob, který existu-
je, je takzvaný Švýcarský proces. Ten 
spočívá v tom, zjednodušeně řeče-
no, že napřed získáme luhováním 
zelených zrn v horké vodě nasyce-
ný roztok, který obsahuje jak kofein, 
tak i aroma z kávy. Z tohoto roztoku 
následně odstraníme kofein pomocí 
uhlíkového filtru. Z další várky, kte-
rou v tomto roztoku luhujeme, se 
uvolňuje již pouze kofein, ale aroma 
zůstává v zrnech. Tento způsob je 
sice nákladnější, protože první várku 
zrn již nelze použít, na druhou stra-
nu získáváme kvalitní kávu s mini-
mem kofeinu. 

Trošku mě zaráží, že bezkofeino-
vou kávu vyžadují maminky nebo 
budoucí maminky v domnění, že 
dělají něco dobrého pro sebe a své 
dítě, ale už se vůbec nezajímají, 
jakým způsobem byl kofein z kávy 
odstraněn. Možná by někdy stačilo 
pouze omezit množství.

Existuje nějaká jiná alternativa 
bezkofeinové kávy?

Tou může být například ristretto 
a další nápoje z něho. Espresso se 
v podstatě zkrátí na 2/3 svého obje-
mu. Během extrakce se totiž nejprve 
uvolňují oleje, které jsou nositelem 
chuti, a minimum kofeinu. Největ-
ší množství kofeinu se uvolňuje až 
v poslední fázi extrakce, ke které 
v případě ristretta již nedojde.

Ani espresso neobsahuje tolik 
kofeinu jako například filtrovaná 
káva. Českým zlozvykem je také vel-
mi oblíbený „turek“. V tomto případě 
se káva extrahuje nekontrolovatelně 
a uvolňuje se z ní nejen kofein, ale 
i nežádoucí látky, které pak mohou 
mít špatný vliv například na naše 
zažívání, nebo nás po takové kávě 
může bolet hlava.

KÁVA by podle Michala Daniela měla chutnat sama o sobě. „Turek“ je podle něj 
český zlozvyk, kdy se do nápoje uvolňuje nejen kofein, ale i nežádoucí látky, které 
pak mohou mít špatný vliv například na zažívání.  Foto: Veronika Dawidowicz


