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Káva, kávoviny
Potraviny a výživa 1. ročník
Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma „Káva, kávoviny“.
Materiál slouží k osvojení a upevnění učiva na téma„Káva, kávoviny“,
kávové náhražky, tržní druhy, pražení kávy, skladování.
Káva,kávoviny, náhražky,kávy, semena.
Slouží jako podklad pro žáky k výuce nové látky. Lze rozeslat žákům
elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce.
Kuchař - Číšník
1.
Pavla Vejražková
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Potraviny a výživa I
Pavla Vejražková

 Káva patří mezi pochutiny
 Obsahuje alkaloid kofein

- povzbuzuje
centrální nervový systém, srdeční činnost,
zvyšuje krevní tlak a podporuje funkci
ledvin.
 Velká spotřeba způsobuje
- nespavost
- dráždí žaludek
- podrážděnost
Není vhodná pro lidi s vysokým krevním
tlakem.

Upravená semena plodů tropického keře
kávovníku, pochází z jižní Etiopie.
 Existuje mnoho druhů kávovníku z
nejvýznamnější jsou:
 kávovník arabský - arabica, nejrozšířenější
a nejvíce ceněný druh kávy
 kávovník kanephora - robusta, nižší
kvality, ale odolnější proti chorobám
 kávovník liberijský - nízká kvalita
kávy,používá se do směsí kávy.


Káva se získává z tropického keře kávovníku,
ketrých je více než 60 druhů.
 Plodem jsou bobule žluté, červené až fialové
barvy, obsahují dvě semena obrácená k sobě
zploštělou stranou.
 Semena obalena kožovitou a pergamenovou
slupkou, odstraňuje se mokrou nebo suchou
cestu.
 Po usušení se káva loupe, leští a třídí. Takto
upravená se označuje surová neboli zelená káva.
 Pěstuje se zejména v Brazílii, Kolumbii,
Guatemale, Angole, Mexiku, Kostarice, Africe.












Dováží se káva zelená, dále se praží.
Praží se za neustálého míchání, při teplotě 200 až 220°C - 10
až 20 minut.
Uniká vodní pára, probíhá suchá destilace celé hmoty zrna.
Cukr karamelizuje a barví kávu do hněda. Současně se uvolní
všechny aromatické látky.
Ztrácí na váze 17 - 20 %, získává na objemu 40- 50 %.
Správným pražením získává káva příjemné aroma, zrno se
snadno rozmáčkne a chuť harmonizuje s vůní. odstraňují
vadná zrna.
Káva se případně mele a dále balí, připravují kávové směsi.
Dobře upražit a sestavit směs kávy je uměním a také určitým
tajemstvím výrobce.
U nás se používá střední pražení.

 V prodeji je káva zrnková nebo mletá.
 Rozlišuje se pražená káva:
 Jedno druhová- Columbia, Rio
 Kávové směsi - Extra Speciál, Standardní

směs, Harmonie
 Káva bez kofeinu- káva se zbavuje kofeinu
ze zelené kávy organickými rozpouštědly
 Instantní káva -rozemletá pražená káva se
vyluhuje pod tlakem horkou vodou. Zahustí
a suší.
 Instantní káva bez kofeinu

 Pražená

káva velmi snadno vlhne a
pohlcuje cizí pachy.
 Skladuje se v čistých, suchých a
větratelných místnostech odděleně.
 Chránit před kolísavými teplotami,
vlhkostí a slunečním zářením.

 Kávoviny

jsou výrobky, které neobsahují
kofein a nepůsobí na nervovou soustavu.
Zpracovávají se části rostlin, které obsahují
sacharidy, bílkoviny, oleje a třísloviny.
Kávoviny povzbuzují vyměšování trávicích
šťáv, mají však sytící účinek a výživnou
hodnotu. Kávoviny se vyrábějí upražením
zejména čekanky, ječmene, žita, sójových
bobů, cukrovky, fíků aj. Surovina se čistí,
krájí, suší, praží a rozemílá.







Kávoviny dělíme - kávové náhražky
- přísady ke kávě
- kávovinové směsi
Kávové náhražky nahrazují kávu
obilné kávy Žitovka, Sladovka
sójová káva
Přísady ke kávě základem je pražená
čekanka, přidává se pražená cukrovka,
pražené fíky Karo, cikorka.





Kávovinové směsi
kávové náhražky a kávové přísady Melta,
Silka.
Kávovinové extrakty
Výroba obdobná jako výroba rozpustné
kávy, příprava nápoje za tepla i studena.
Základní surovinou pro výrobu je
kávovinová směs. Vita káva, Kavyt, Caro.

 Učebnice

učiliště

Potraviny a výživa pro odborná

