
WYPOSAśENIE TECHNICZNE 
ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH



Urządzenia do parzenia kawy

Metody parzenia 
kawy oraz 

klasyfikacja i zasada 
działania ekspresów 

do kawy.



Zasady parzenia kawy

Jakość parzonej w ekspresie kawy zaleŜy od szeregu czynników, 
a szczególnie od:

1. Surowca,
2. Jakości wody,
3. Sprzętu i metody parzenia,

Poznanie wpływu tych czynników na jakość naparu pozwala 
na stworzenie moŜliwie optymalnych warunków parzenia. 



Surowiec

Najlepszym surowcem są mieszanki 
róŜnych gatunków kawy, dobierane 

według gustów i przyzwyczajeń
konsumentów. Najlepszym surowcem 
jest kawa mielona gruboziarnisto gdyŜ
kawa rozdrobniona na miałki proszek 
daje nietrwały napar o goryczkowym 

smaku.



Woda

Warunkiem stawianym wodzie 
przeznaczonej do parzenia kawy jest jej 

przydatność do picia. Woda powinna być
bezbarwna, bez zapachu, przezroczysta, 

mieć dobry smak i nie zawierać
składników szkodliwych dla zdrowia. Do 

parzenia kawy preferuje się wodę
niskomineralizowaną lub specjalnie 

filtrowaną.



Sprzęt
WyróŜnia się następujące typy ekspresów do kawy:

1. Cyrkulacyjne
2. PróŜniowe
3. Filtyracyjne
4. Ciśnieniowe

Ekspresy do kawy wykonane są z materiałów, które 
nie wpływają ujemnie na jakość naparu. Działanie 

kawy, a szczególnie kofeiny, na metale, np. na 
cynę, aluminium lub miedź powoduje powstawanie 

niepoŜądanych związków rozpuszczalnych, 
wpływających ujemnie na smak i zapach wywaru.



Metody parzenia

Metoda cyrkulacyjna
Z zastosowaniem ekspresów cyrkulacyjnych

Metoda próŜniowa
Z zastosowaniem ekspresów próŜniowych

Metoda filtracyjna
Z zastosowaniem ekspresów przelewowych

Metoda ciśnieniowa
Z zastosowaniem ekspresów ciśnieniowych



Metoda cyrkulacyjna

Polega na krąŜeniu początkowo 
gorącej wody, a następnie 

naparu z dolnej części naczynia 
do górnej, słuŜącej do 

ekstrakcji, oddzieleniu fusów i 
przesączeniu naparu zazwyczaj 
do naczynia znajdującego się na 

zewnątrz ekspresu.

(Ekspres 1 – kawiarka 
cyrkulacyjna)



Metoda próŜniowa
Na skutek działania pary gorąca 
woda przechodzi z dolnego do 
górnego naczynia, w którym 

znajduje się sitko z kawą. 
Uchodząca para wodna miesza 
kawę z wodą i utrzymuje ją w 

górnym naczyniu. Napar 
przesącza się przez filtr 

wypełniony kawą umieszczony 
między górnym a dolnym 

naczyniem.

(ekspres 2 – kawiarka
naczyniowa)



Metoda filtracyjna

Polega na powolnym 
przesączaniu gorącej wody 
przez kawę umieszczoną w 

urządzeniu filtracyjnym. Woda 
podgrzewana jest grzałką 
elektryczną a następnie 

przesącza się przez papierowy 
filtr wypełniony kawą. Ekspresy 

te posiadają równieŜ system 
utrzymujący temperaturę 

gotowego wywaru.

(ekspres 3 - przepływowy)



Metoda ciśnieniowa

Gorąca woda pod ciśnieniem 
przesącza się przez kawę, która 

znajduje się w pojemniku 
filtracyjnym. W ekspresie 
ciśnieniowym znajduje się
wysokociśnieniowa pompa, 

która transportuje zimną wodę
do systemu podgrzewania. 

Podgrzana woda przepływa pod 
ciśnieniem przez bardzo drobne 

sitko, wypełnione zmieloną
kawą. 

(ekspres 4 - ciśnieniowy)
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