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Nedávno mi na sociálnych sieťach udrelo do očí niekoľko fotiek s kávičkárskou tematikou.
Zhodou okolností sa na nich objavil šikovný lovčický barista. Jeho výsledok zo súťaže ma
oslovil a rád by som ho predstavil aj Vám.
Na úvod by som ti rád pogratuloval k super výsledku – titulu na
Majstrovstvách Slovenska Barista 2019. Tento výsledok ti zabezpečil účasť na majstrovstvách
sveta v Amerike. Toto však nie je
tvoj prvý titul (1. miesto Junior
Barista Master 2016, 3. miesto
Slovak Barista Championship
2018). Čo predchádzalo týmto
výsledkom? Kedy sa z teba stal
„kávičkár“? Aké boli tvoje kávové začiatky a čo ťa inšpirovalo
k tomu, aby si sa stal baristom?
Ku káve som sa dostal už ako 16
ročný počas štúdia na Hotelovej
akadémii Ľudovíta Wintera v Pieštanoch. Na internete ma zaujal latteart
(obrázky v cappuccine kreslené
mliečnou penou). Môj vtedajší profesor ma zoznámil s jedným študentom, ktorý sa práve v tej dobe vo
svojom voľnom čase začínal venovať
káve. Venoval mi svoje základné
vedomosti a niekoľko hodín praxe.
Keďže informácií bolo vtedy menej,
veľa sme čítali, skúšali, porovnávali a
chodili do prevádzok za skúsenejšími
baristami a vypytovali sa ich na to,
ako kávu pripravujú oni. Neskôr sme
spolu na hotelke založili klub Academic Barista, kde sme odovzdávali
ďalej študentom to málo, čo sme
vedeli, robili rôzne workshopy, prezentácie a volávali skúsených baristov na návštevy a prednášky. Tento
človek, s ktorým som toto všetko
spáchal a ktorý mi pripravil moje
prvé espresso sa volá Adrián Krišák a
dodnes sme super kamaráti. Okrem
toho napísal knihu Need for Espresso: Underground, čo je moderná
kávová biblia pre pokročilých baris-

(foto: Andrej Šiška)

tov, ale aj laickú verejnosť. Celá táto
komunita a prostredie ma inšpirovalo k tomu, aby som bol dnes baristom.

Akú kávu máš najradšej a koľko
ich denne vypiješ?
Čo sa týka odrody, tak určite Arabica. Aj tá ma svoje pododrody, ale
tým vás nebudem zaťažovať, to by
bolo na dlho. (haha, smiech. :D) A
určite výberovú. Na Slovensku máme množstvo kvalitných pražiarov,
ktorí pražia vždy čerstvú a kvalitnú
kávu. Ak kupujete kávu priamo od
pražiara, viete zistiť všetky detaily
o káve, ktorú pijete. Kto je majiteľom farmy, v akej nadmorskej výške
rástla, akým spôsobom bola spracovaná, kedy prebiehal zber, dokonca,
aký má chuťový profil. Všetky tieto
aspekty vplývajú na výslednú chuť
kávy. Každá chutí úplne inak, preto
ani ja nemám tú svoju obľúbenú a
vždy veľmi rád skúšam. Ale ak by
som mal predsa len konkretizovať,
naposledy som pil super „Etiópiu,

Guatemalu a Rwandu“. Keď som
v práci, vypijem približne päť espress. V bežný deň jedno-dve. Keď
nastavujeme recept na novú kávu,
tak aj 15 behom hodiny, ale to neodporúčam nikomu.:)

Máš nejaký vtipný „kávový“ zážitok buď zo školy alebo z praxe?
Zážitkov je veľa. Najčastejšie a pravidelne sa bavíme na tom, ako ľudia
dokážu skomoliť názvy káv. Espresso
dopi to namiesto espresso doppio
(dvojité espresso). Espresso laugaricio alebo ladžo namiesto espresso
lungo (espresso doliate horúcou
vodou). Espresso mochito alebo
mekčijejtou namiesto espresso macchiatto (espresso s mliečnou penou).
Spomínam si ešte na staršieho pána,
ktorý prišiel na veľkú silnú kávu, aby
z neho doma žena necítila alkohol.

Skús nám vysvetliť, kto je barista
a čo je jeho náplň práce.
Barista je človek, ktorý má v podniku
na starosti kvalitu produktu - kávy.

Musí dokonale poznať technické
vybavenie a ovládať ho. Každý deň
nastavuje mlynček a vylaďuje hrúbku mletia, aby bolo espresso čo najlepšie. Často sa stane, že mení aj tlak
a teplotu vody v kávovare a iné parametre. Nastavuje recepty káv,
stará sa o chod prevádzky spoza
baru. Stará sa o zásobovanie kofeínom.

nami opísaný chuťový profil. Hodnotí sa sladkosť, kyslosť, horkosť, aróma, krema, telo, dochuť... aspektov
je veľa. Je na každom súťažiacom,
akú kávu si vyberie a aké informácie
dokáže v súťažnom čase porotcom
podať. Každý si musí zostaviť vlastné
recepty a každý svoj krok odôvodniť.
Hodnotí sa kvalita pripravenej kávy,
kreativita, technické zručnosti, prejav... Hodnotiacich aspektov je naozaj veľmi veľa.

Dajme „na zmenu“ samotnú tematiku KÁVA. Milovníkov kávy
je nespočetné množstvo, o čom
svedčí aj množstvo kaviarní
v našom okolí. Akí sme my Slováci vlastne kávičkári?!Poznáme
a pijeme dobrú kávu alebo máme ešte stále v tejto oblasti nedostatky?
Teším sa, že každým dňom stretávam viac a viac ľudí, ktorí si potrpia
na kvalitnú kávu a už im nie je jedno,
čo za nápoj majú v šálke. Ľudia viac
dbajú na kvalitu potravín a vidím to
aj pri káve. Čo je len dobre.
(foto: Daniel Dvorský)

Ako sú na tom slovenskí baristi v
porovnaní so svetom?
Myslím si, že veľmi dobre. Napriek
tomu, že kávová scéna na Slovensku
je omnoho menšia ako v iných krajinách. Máme tu naozaj kvalitných
ľudí, ktorí vedia pripraviť perfektný
produkt. Niekoľko slovenských baristov pracuje v zahraničí. Majú otvorené kaviarne,ale pravidelne sa vracajú a pomáhajú baristickej scéne.

Mohol by si nám popísať, o čo
ide v súťaži BARISTA 2019?
Našou úlohou je pripraviť štyri espressa, štyri mliečne nápoje a štyri
vlastné drinky na báze espressa.
Kávu pripravujeme štyrom hodnotiacim porotcom. Dvaja technický
porotcovia sledujú dodržiavanie
pravidiel prípravy nápojov. Všetko
sleduje ešte hlavný porotca. Senzorická porota hodnotí kvalitu pripravenej kávy a snažia sa v nej nájsť

Môže sa laik naučiť doma robiť
dobrú kávu? (Čo by si odporučil
začínajúcim kávičkárom?)
Spôsobov domácej prípravy kvalitnej
kávy, je niekoľko. Sú cenovo dostupné a nenáročné na prípravu. Na začiatok by som odporučil napr. Hario
v60 alebo aeropress, chemex, či
frechpress. Taktiež odporúčam zadovážiť si vlastný mlynček a mlieť si
čerstvú kávu. Takáto káva má
omnoho viac chutí a vôní ako už
pomletá káva. Nájdete to v každej
lepšej pražiarni alebo coffeeshope.

Aký druh kávy by si odporučil
človeku, ktorý pije „nesku“ alebo
„turka“, a chcel by začať piť „poriadne“ espresso. (dá sa „neska
a turek“ považovať za kávu)?
V tomto prípade by som vyskúšal
espresso doppio (dvojitá dávka espressa) s doliatou horúcou vodou.
Bude to "veľká silná" káva - presne
ako turek, s oveľa lepšou chuťou a v
neposlednom rade aj zdravšia. Ne-

bojte sa opýtať baristu, akú kávu by
Vám odporučil. Stačia mu základné
indície: malú, veľkú, silnú, slabú, s
mliekom, bez... Nájde Vám nápoj
podľa vašich preferencií a veľmi rád
poradí, čo si máte pýtať do budúcna.

V jednej veľmi dobrej kaviarni
majú cukorničky s obrázkom
smrtky a nápisom: „Sugar kills
your coffee“/ „Cukor zabíja chuť
Vašej kávy“. Pije znalec kávu
zásadne bez mlieka a cukru?
Pokiaľ chce človek spoznať pravú
chuť kávy, tak určite bez mlieka a
cukru. Predtým, ako sa k Vám dostane akákoľvek káva v podobe espressa, musí prejsť dlhým procesom
- pestovanie, zber, spracovanie,
praženie a príprava. Všetky tieto
premenné dokážu dať káve jedinečný chuťový profil, ktorý nie je treba
vylepšovať cukrom alebo mliekom.
Pokiaľ chce človek naozaj hodnotiť
kávu, tak určite bez mlieka a cukru.
To však neznamená, že mlieko a
cukor sú ku káve zakázané. Základné
pravidlo je, že káva musí chutiť a my
nemôžeme nikomu rozkazovať, čo je
podľa nás správne a čo nie. Niekto
má rád s cukrom, niekto s mliekom.
Ak v konečnom dôsledku káva chutí,
misia je splnená.

Na záver Šimon doplnil pár slov
k súťaži a jeho súťažnej káve:
Na finálne kolo tohtoročných majstrovstiev som si vybral kávu Rwanda Bushoki z oblasti Rulindo. Pražená bola v piešťanskej pražiarni Concept Coffee Roasters šesť dní pred
súťažou. Táto káva bola pestovaná v
nadmorskej výške 1770m nad morom a bola spracovaná mokrou metódou. Odroda tejto Rwandy sa nazýva red burbon. V espressách mohli
porotcovia cítiť sladké slivky, višne,
marcipán, mandle, kakaový prach a
červený grep. V mliečnych nápojoch
vystúpili chute mliečnej čokolády,
smotanového jogurtu, slaného karamelu a vyzretého banánu. Áno,
presne aj takéto chute môže mať
kvalitná káva.
Text: Lucia Mitanová, Dominik Juriš

