
KAWA



Wiele osób uważa codzienne picie kawy za swego rodzaju konieczność. Napój ten, sporządzany z  prażonych  
i mielonych nasion kawowca, pije codziennie połowa światowej populacji. Ludzie piją kawę nie tylko ze względu  
na jej smak i zapach, ale także z powodu jej stymulującego działania. „Może pijecie kawę w filiżance, a nie macie 
pojęcia, jaki ogrom pracy jest z nią związany“, mówi Palmiro Francos ze spółdzielni Cepicafé Peru. Warto więc  
zapoznać się z drogą, jaką musi pokonać kawa, aby dotrzeć do ostatecznego konsumenta.

KAWOWIEC
•	 Kawowiec	(Coffea)	to	wiecznie	zielony	krzew	lub	drzewo,	którego	owoce	(pestkowce)	mają	kolor	od	czerwonego	po	

fioletowy i przypominają czereśnie, a dojrzewają około ośmiu miesięcy. Do produkcji kawy wykorzystuje się wyłącznie 
nasiona.  

•	 Kawowiec	jest	typową	rośliną	tropikalną	i	subtropikalną,	dziko	rosnącą	w	Afryce,	na	Madagaskarze	i	na	Maskarenach.	

•	 Pod	względem	gospodarczym	najbardziej	wykorzystywana	jest	kawa	arabska	(Coffea arabica)	i	kawa	kongijska	(Coffea 
canephora). 

•	 Do	prawidłowego	wzrostu	kawa	potrzebuje	odpowiednich	warunków:	dobrej	bogatej	w	minerały	gleby	oraz	ciepłego	 
i wilgotnego klimatu.



PO TURECKU 
Typowy sposób przyrządzania 

kawy w Republice Czeskiej. 
Do kubka wsypujemy drobno 
zmieloną kawę i zalewamy 

gorącą wodą.

MOKA KAWA
Przygotowywana jest przy 

pomocy dwuczęściowej kawiarki 
zwanej moką lub makinetką.  

W dolnej części znajduje się woda, 
powyżej sitko z mieloną kawą. 

Woda osiąga temperaturę wrzenia 
i dzięki powstającemu ciśnieniu 

przeciska się przez kawę do górnej 
części	czajniczka.	Kawę	można	
podawać prosto z makinetki.

CHEMEX
W górnej części specjalnego 

szklanego naczynia 
umieszcza się filtr z kawą, 

przez który następnie bardzo 
powoli wlewa się gorącą 

wodę, stopniowo zaparzając 
kawę. Powstały płyn kapie na 
dno	naczynia.		Kawę	można	
serwować prosto z naczynia 

Chemex.

PO TURECKU, 
 W DŻEZWIE

Prawdopodobnie najstarszy 
sposób przyrządzania kawy.  

W	dżezwie	(miedzianym	tygielku)	
umieszcza się drobno mieloną 
kawę,	cukier	i wodę.	Kiedy	tylko	
powstała mieszanka osiągnie 

temperaturę wrzenia, natychmiast 
należy tygielek zdjąć z ognia. 
Proces ten powtarzany jest 
trzykrotnie.	Kawę	następnie	

nalewa się do filiżanek i serwuje.  

FRECH PRESS
Do specjalnego szklanego 
dzbanka z tłokiem należy 
wsypać grubo zmieloną 

kawę, a następnie zalać ją 
gorącą wodą. Po upływie 

maksymalnie 4 minut tłokiem 
spycha się kawę na dno, 
po czym od razu nalewa 

i serwuje.   

SPOSOBY PRZYRZĄDZANIA KAWY



KAWA ARABICA KAWA KONGIJSKA
•	 Nazwa łacińska: Coffea arabica

•	 Pochodzenie: Etiopia

•	 Roślina: krzew lub niskie drzewo 
osiągające wysokość do 6 m.

•	 Owoce: pestkowiec o długości  
15 mm, zawiera zazwyczaj dwa 
zielone ziarna owalnego kształtu, 
płaskie z jednej strony,  
z zakrzywionym rowkiem  
pośrodku 

•	 Wymagania: uprawiana  
na terenach położonych  
600–2200 m n.p.m. Optymalna 
temperatura wzrostu wynosi  
15–24 °C.	Mało	odporna	na	choroby.

•	 Światowa produkcja: 70–80 %

•	 Smak: kwaskowata, delikatna,  
o wyrazistym aromacie 

•	 Zawartość kofeiny: 1–1,5 %

•	 Nazwa łacińska: Coffea canephora

•	 Pochodzenie: dorzecze	Konga.

•	 Roślina: krzew lub drzewo 
dorastające do 12 m.

•	 Owoce: pestkowiec o długości  
0,8–1,6 mm, zawiera zwykle dwa 
nasiona o kształcie raczej kulistym, 
które z jednej strony są płaskie,  
z prostym rowkiem pośrodku.

•	 Wymagania: uprawiana na terenach 
położonych do 1000 m n.p.m. 
Optymalna temperatura wzrostu 
wynosi	24–29 °C.		Ma	mniejsze	
wymagania, co do składników 
odżywczych, niż arabica i jest 
odporna na choroby.

•	 Światowa produkcja: 20–30 % 

•	 Smak: gorzki, drzewny do ziemistego 

•	 Zawartość kofeiny: 2–2,7 %




