
Kde to presne v Etiópii bolo, nikto nevie, ale traduje sa, že 
pastierik menom Kaldi si všimol, že po skonzumovaní bobúľ 
rastúcich na nenápadných kríčkoch boli jeho tri kozy neob-
vykle hyperaktívne. Vydal sa preto za mníchmi podeliť sa 
o svoj poznatok. Tí však podivuhodné bôby označili za dielo 
diablovo a hodili ich do ohňa. Až delikátna vôňa pri ich pra-
žení ich prinútila svoj názor prehodnotiť. Iná legenda, zasa-
dená do časti Etiópie zvanej Oromia, za objaviteľa kávy po-
važuje moslimského svätca Sofa Omara. Ten, skrývajúc sa 
pred svojimi prenasledovateľmi, narazil na pokraji vyčerpa-
nia a smrti od hladu na akési červené bobule. Keď sa ich sna-
žil žuvať, ani trochu mu nechutili. Preto sa ich rozhodol upra-
žiť, no i po upražení ostali tvrdé a nepožívateľné. A tak ich 

zalial horúcou vodou, aby zmäkli. Traduje sa, že po vypití 
tohto zázračného moku sa cítil Sof Omar ako znovuzrodený, 
a nápoj s názvom káva uzrel svetlo sveta.

Počas kávovej ceremónie pred vami kávu nielen na ohni opražia, ale 
do pahreby ešte pridajú rozličné voňavé rastliny, a tak sa z miestnych 

etiópskych kaviarničiek šíri zmes príjemných, omamných vôní

Etiópčania sú na svoju kávu veľmi pyšní a jej export tvorí 
podstatnú časť hrubého domáceho produktu. Nemenej pôso-
bivý než káva samotná je aj rituál jej prípravy, takzvaná kávo-
vá ceremónia. Pozvanie od etiópskej rodiny zúčastniť sa jej je 
pre cudzinca veľkou poctou a pôžitkom pre všetky zmysly. 
Zvyčajne sa počas nej absolvujú tri kolá nesúce názov práve 
po kozách onoho anonymného pastierika: abol, tona a baraka. 
Okrem prípravy kávy sa nemenší dôraz kladie aj na jej nalie-

etiópska rastlina, ktorá DoByla svet
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Etiópska vysočina sa teší nielen označeniu kolíska ľudstva, 
ale je i miestom, z ktorého sa do sveta rozšíril kávovník
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z Blízkeho východu prenikol aj do Európy. Z Veľkej Británie 
sa začala šíriť tradícia kaviarní, v roku 1715 bolo v Londýne 
otvorených okolo 3 000 kaviarničiek. V tom čase však ešte 
káva nebola nápojom pre robotnícku triedu – kaviarne boli 
miestami, kde sa stretávali vyššie vrstvy a diskutovali o dôle-
žitých spoločenských problémoch.

V osemnástom storočí sa káva s obľubou servírovala aj 
mníchom a kňazom. Verilo sa totiž, že tento nápoj pôsobí 
proti potencii a sexuálnej túžbe. Nebol to ani zďaleka jediný 
blud týkajúci sa kávy, ktorému ľudia v tej dobe verili – káva 
sa v lekárňach predávala ako všeliek. Verilo, že káva pôsobí 
proti plynatosti aj ako preháňadlo, že posilňuje pečeň i žlč-
ník, pomáha pri cukrovke, čistí krv, upokojuje trávenie, zväč-
šuje apetít, ale môže ho aj utlmiť, udrží človeka bdelého, ale 
na výbušné charaktery pôsobí uspávajúco, a naopak, ľudí 
emočne príliš chladných robí vrúcnejšími.

vanie – musí byť nalievaná tak, aby nevzniklo turbulentné 
prúdenie. Raz som si na návšteve u etiópskej rodiny nemotor-
ne naliala kávu len tak, bez snahy o zachovanie laminárneho 
prúdenia. Celá rodina zhíkla a jednoznačne sa zhodla na tom, 
že to mám vyliať, že taký hnus predsa piť nebudem.

Za približne 15 centov vám kdekoľvek v Etiópii ladne naservírujú 
lahodnú kávu

Najobľúbenejší	horúci	nápoj	na	svete

Hoci káva ako rastlina pochádza z Etiópie, prvá historicky 
zdokumentovaná zmienka o rozšírení kávy ako nápoja po-
chádza z Etiópii blízkeho Jemenu. Keďže na Arabskom polo-
strove prevláda ako náboženstvo islam, ktorý neakceptuje 
popíjanie alkoholu, káva ako dobrá alternatíva sa tu ujala. 
Kaviarničky sa v týchto krajinách stali miestami stretávania, 
kde ľudia sedeli, hrali šach, popíjali kávu, počúvali hudbu 
a diskutovali. Netrvalo to dlho a tento lahodný tmavý nápoj 
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Zakvitnutý kávovník rodu Coffea arabica. Hoci prirodzene dorastá až do piatich metrov, kvôli jednoduchosti zbierania plodov 
sa nenecháva dorásť do viac než dvoch metrov.

Etiópski profesionálni ochutnávači kávy
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Kávovník	–	taký	nenápadný	krík

Kávovníku sa mimoriadne dobre darí v tzv. kávovom pásme 
rozkladajúcom sa medzi obratníkom Raka a obratníkom Ko-
zorožca. Najlepšie rastie v nadmorských výškach medzi 
1 300 až 1 500 m. n. m., výnimočne nájdeme aj kávové plan-
táže nachádzajúce sa 2 800 metrov nad morom.

Všetky existujúce kávovníky patria do čeľade marenovité 
(Rubiaceae). Ide o vždyzelené kríky, ktoré najlepšia rastú, 
keď sú zastrihávané do výšky 1 – 1,5 metra. Nezrelé plody 
kávovníka sú zelené, počas dozrievania menia farbu na čer-
venú a nepresahujú veľkosť 1,5 cm na dĺžku. Najrozšírenejší 
je kávovník arabský (Coffea arabica), je zároveň prvým pes-
tovaným kávovníkom a doteraz najžiadanejším, pretože jeho 
plody sú považované za najchutnejšie. Káva z neho vyrobená 
sa nazýva arabika. Druhým najrozšírenejším typom kávovní-
ka je kávovník robusta (Coffea Canephora, resp. Coffea ro-
busta), z ktorého sa vyrába káva pod názvom robusta. 

Najcennejšou časťou kávovníka sú jeho plody, teda semená v nich 
ukryté, ktoré nie sú ničím iným ako samotnými kávovými zrnkami 

Plody kávovníka arabského dozrievajú 6 – 8 mesiacov, plo-
dy kávovníka robusta 9 – 11 mesiacov. Tento druh kávovníka, 
hoci káva z neho nie je taká chutná ako z kávovníka arabské-
ho, je oveľa odolnejší voči škodcom. Vezmúc do úvahy, že 

existuje vyše 900 rozličných druhov parazitického hmyzu po-
škodzujúceho túto rastlinu, je odolnosť rastliny pre farmárov 
oveľa dôležitejším faktorom, ako by sa na prvý pohľad mohlo 
zdať. Najmä po tom, ako sa ukázali byť plošné postreky ká-
vovníkov nevhodným riešením – predátori živiaci sa hmy-
zom ničiacim kávovníky sú totiž voči insekticídom oveľa cit-
livejší než samotný parazitický hmyz.

Táto etiópska žena sa, rovnako ako ďalších 10 miliónov ľudí po celom 
svete, živí zberom kávy. Priemerný zberač nazbiera 50 – 100 kg  
kávových plodov denne, čo zodpovedá 10 – 20 kg kávových zŕn.

Nazbierané zrelé plody kávovníka sa spracujú a vysušia. 
Vysušené kávové zrná sa pražia rôzne dlho v závislosti od po-
žadovanej chuti. Na dopestovanie dostatočného množstva ká-
vových zŕn potrebných na jednu šálku kávy sa spotrebuje asi 
140 litrov vody. Napriek tomu sa káva vo veľkom pestuje aj 
v krajinách ako Etiópia, kde hladomor spôsobený suchom nie 
je nijako výnimočný. 

Hoci je Brazília najväčším celosvetovým producentom 
kávy, v rebríčku konzumentov je až na desiatom mieste. Na 
prvých miestach tohto rebríčka sa neochvejne držia škandi-
návske krajiny, konkrétne Fínsko a Nórsko, kde na jedného 
fínskeho obyvateľa pripadá v priemere 2,64 šálky kávy den-
ne.

Mätúci	kofeín	

Vedeli ste, že kofeín a teín (analogická látka nachádzajúca sa 
v čaji), je jedna a tá istá molekula? Nuž, málokedy sa chemi-
kom podarí pomenovať relatívne jednoduchú molekulu dvo-
mi menami. Tento chaos v názvosloví sa dá čiastočne vysvet-
liť tým, že kofeín v čaji sa do obehu uvoľňuje oveľa pomalšie 
než kofeín obsiahnutý v šálke kávy. 
Vysvetľuje sa to prítomnosťou al-
kaloidov v čaji, ktoré brzdia toto 
uvoľňovanie.

Hoci sa v šálke kávy okrem vody 
nachádza ďalších približne 800 che-
mických látok, my našu pozornosť 
zameriame na kofeín a antioxidan-
ty. Kofeín je stimulátor centrálneho 
nervového systému patriaci do ro-
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Molekula kofeínu
C8H10N4O2

Hypothenemus hampei, tento nenápadný škodca sám zničí takmer  
polovicu celosvetovej produkcie kávy
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diny metylxantínov. Bežná šálka kávy obsahuje v závislosti 
od spôsobu prípravy a typu kávových zŕn 90 až 150 mg kofe-
ínu. Ako pri väčšine vecí, aj tu platí, že všetkého veľa škodí, 
a tak smrteľná dávka kofeínu pre dospelého človeka je pri-
bližne 10 gramov, inými slovami, človek by musel vypiť 50 
až 100 šálok kávy, aby ho kofeín v nej obsiahnutý zabil. Pre-
to je smrť vypitím prílišného množstva kávy prakticky ne-
možná. Častejšie sa objavujú abstinenčné symptómy vysky-
tujúce sa u ľudí, ktorých denný príjem kofeínu sa pohybuje 
okolo 235 mg na deň. Vyskytujú sa u vyše polovice ľudí, kto-
rí majú takýto vysoký príjem. Objavujú už 12 – 24 hodín po 
prerušení príjmu kávy v podobe bolestí hlavy, úzkosti, únavy, 
pocitu zmenšenej energie a zvýšenej dráždivosti. Zvyčajne 
spontánne odznejú do troch dní, prakticky nikdy netrvajú dlh-
šie ako týždeň.

Kedysi sa verilo, že káva zvyšuje riziko kardiovaskulár-
nych ochorení. Výskumy posledných rokov však tvrdia pres-
ný opak. Ochranný efekt kávy (v prípade, že jej konzumácia 
nepresiahne štyri šálky denne) sa pripisuje antioxidantom, čo 
sú látky zodpovedné za odstraňovanie voľných radikálov 
v našom tele.

Tradičné espreso je vyrobené zo zmesi arabiky a robusty

Najkontroverznejšia	káva	sveta

Kopi luwak. Táto káva patrí medzi najdrahšie na svete – je-
den kilogram stojí približne 400 € („klasická“ káva sa dá kú-
piť aj za menej ako 10 € za 1 kg). Jej vzácnosť tkvie v netra-
dičnom spôsobe spracovania kávových zŕn. Hlavným akté-
rom v ňom je malá ázijská kunovitá šelma – cibetka palmová. 

Cibetka palmová (Paradoxurus hermaphroditus)

Tá si na kávových plodoch rada zamaškrtí – vyberá si tie 
najkvalitnejšie plody kávovníka. Nestrávené kávové zrnká 
potom vylúči v truse. Ten sa dôkladne prečistí a kávové zrná 
z neho sa pripravia ďalšie spracovanie. Pri prechode trávia-
cim traktom cibetky palmovej tráviace proteolytické enzýmy 
čiastočne natrávia proteíny nachádzajúce sa v kávovom zrne. 
Tým sa zrno čiastočne zbavuje horkosti. Nastáva aj čiastočná 
fermentácia, ktorá dodáva káve kopi luwak unikátnu čokolá-
dovú chuť. 

Trus cibetky palmovej

Merať kvalitu kávy je ošemetná a citlivá záležitosť, pri kto-
rej žiadne stroje nedokážu nahradiť zmyslové bunky človeka. 
Výsledná chuť nápoja je veľmi subjektívna a ovplyvňuje ju 
veľa faktorov. Patria medzi ne región pôvodu, odroda kávo-
vých zŕn, spôsob prípravy, hrúbka mletia či správne nastave-
nie stroja, ktorý kávu pripravuje. 

Katarína Molnárová
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