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Předmluva
Tento průvodce je vytvořen jako základní příručka
pro obsluhu kávovaru Strada EP. Ukáže vám
jak pracovat s kávovarem a zvláště s tlakovými profily.  

Tento průvodce je věnován baristům, podle kterých je nazván samotný kávovar „La 
Marzocco Street Team“. Street team vznikl v roce 2009. Na zakládající schůzku bylo 
pozváno 20 nadšených baristů profesionálů, kteří se zúčastnili Speciality 
Association of America's Expo v Atlantě, Georgia, USA. Po několika hodinách 
diskuze o charakteristikách a schopnostech ideálního kávovaru, byla popsána celá 
tabule nápadů, které posloužily jako základ pro vývoj kávovaru Strada EP. Diskuze 
Street teamu pokračovala dále na on-line fóru a členové přibývali. Ve chvíli, kdy byl 
projekt ukončen, bylo na fóru přihlášeno přes 300 baristů z celého světa. Strada je 
fyzickým ztělesněním nápadů vzniklých ve Street teamu. Strada je kávovar vytvořený 
baristy pro baristy.

Kávovar Strada byl navržen jako dynamická platforma, dostatečně flexibilní, 
dovolující baristovi použít proměnný tlak pro vytažení určité chutě a struktury 
připravované kávy. Pro plné pochopení možností i jak efektivně pracovat musíte 
vědět, jak espresso technologie vznikla a jak se vyvíjela v průběhu minulého století. 
Strada je kávovar pro dnešní baristy, ale jeho historie začala s prvním vyrobeným 
espresso kávovarem. 
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Espresso 
Technologie 
Minulosti
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Kávovary s 
vertikálním
bojlerem
Kávovary s vertikálním bojlerem byly prvními přístroji pro kávu espresso. 
Tyto přístroje se vyznačovaly jedním vertikálně umístěným kotlem na vodu, 
který udržoval vodu o vcelku vysoké teplotě , kolem 104°C. Vytápění bylo 
řešeno plynem nebo uhlím, což dělalo baristovu práci o něco těžší. Teplota vody 
na přípravu kávy se dala ovlivnit přimícháváním studené vody do horké, 
použitím ručního ventilu. 

Espresso se připravovalo za použití tlaku kolem 1,2 Bar. Velikost porce 
závisela na výrobci kávovaru a pohybovala se od 20 do 40 gramů kávy. Káva 
se mlela více nahrubo oproti dnešku a čas extrakce byl v průměru 60 vteřin.  

Výsledný nápoj měl objem kolem 90 ml. Káva byla tmavé barvy, tělo bylo 
slabé a obsahovala chutě popela či spáleniny. Na kávě nebyla crema. Nápoj 
byl na pomezí zalévané kávy a espressa jak ho známe dnes.  
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Pístové pákové 
kávovary
První pákový přístroj pro kávu espresso byl navržen a vyroben Antoniem 
Cremonese, který si jako první patentoval tento design. Práva na tuto technologii 
byly prodány Achille Gaggiovi v roce 1936 po smrti Cremoneseho.
Pákové pístové kávovary byly první na světě, které vytvářely na kávě „cremu“ Toto 
bylo pijáky kávy považováno za něco cizího a bylo zmiňováno jako pěna či povlak 
přidávající do kávy něco méně než lahodného. Pan Gaggia, jenž byl dobrým 
obchodníkem, to začal nazývat cremou, což znělo lahodně a patřičně.  

Pístové stroje byly představovány jako jednobojlerové espresso kávovary. Pro 
kontrolu tlaku v bojleru byl používány rtuťové tlakové spínače, jenž dodávaly 
kávovarům jakousi automatizaci. Teplota vody pro přípravu kávy byla mezi 95 až 
98 °C.

V roce 1936 byl kávový trh velmi nestabilní. Ceny kávy letěly vzhůru, díky 
menšímu množství kávy potřebného pro přípravu espressa se tyto kávovary staly 
populární . Bylo používáno 12-14 g kávy na dvojité espresso. Dvojité espresso 
mělo objem cca 30 ml.   
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Kávovary s rotačním 
lopatkovým 
čerpadlem
Většina dnešních kávovarů používá rotační čerpadlo pro vytvoření tlaku pro 
extrakci. Původně byla tato technologie použita pro zjednodušení a vyšší efektivitu 
práce baristy. Špatné zacházení s pákovým kávovarem mohlo být i nebezpečné, 
protože páka mohla švihnout velkou silou zpět, pokud nebyla zatažena správně. To 
bylo nezřídka příčinou velmi vážných zranění baristů. Při použití čerpadla aktivoval 
barista extrakci stisknutím tlačítka. 
Nejběžnější nastavení pro dnešní kávovary je 9 Bar tlaku. Tento tlak byl spočítán 
jako matematický průměr tlaku vytvářeného pístovým pákovým kávovarem.
První takto vybavený kávovar byla Faema E-61, kávovar nazvaný podle úplného 
zatmění slunce , jež bylo možné pozorovat v Itálii toho roku, (1961), odtud E-61.Ze 
začátku nebyly prodeje kávovaru příliš úspěšné, jelikož rotační čerpadlo drasticky 
změnilo chuť espressa. Trvalo zhruba 10 let, než bylo změněno pražení kávy tak, 
aby zachytilo nástup nové technologie kávovarů s rotačním čerpadlem. Nakonec, v 
průběhu času, se stal kávovar s rotačním čerpadlem nejrozšířenějším strojem pro 
přípravu espressa.  
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strada ep 
technologie
Strada představila tři pokročilé 
komponenty do té doby nevídané 
u espresso kávovarů
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mechanické 
zubové čerpadlo
Každá hlava kávovaru je osazena vlastním zubovým čerpadlem, 
zabudovaným v kávovaru. Tato čerpadla jsou neuvěřitelně  spolehlivá. 
Technologie je převzata ze zařízení ,kde je spolehlivost základem, jako 
dializační jednotky v medicíně nebo hydraulika v helikoptérách. 

Je to zubové čerpadlo, které umožňuje baristovi mít plnou kontrolu nad tlakem vody při 
extrakci espressa.

mechanické  
zubové 
čerpadlo

motor

rotační 
čerpadlo

motor
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Membránový 
potenciometr
I když je každá hlava  řízena pomocí „paddle“ ve skutečnosti je to 
membránový potenciometr, který aktivuje přípravu espressa. Tato 
použitá technologie je velice podobná „click wheel“ z prvních generací 
Ipodů. Na Ipodu posunováním a tlačením prstů po „click wheel“ se 
dokážete pohybovat v menu. U Strady se paddle pohybuje po 
potenciometru, dovoluje baristovi ovládat kávovar. Každá hlava a 
parní tryska má svůj vlastní potenciometr pro elektronické ovládání. 
Potenciometry jsou navrženy pro velmi dlouhou životnost až 100 
milionů cyklů. Není třeba žádná údržba.

off

off
on

on

off

on
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Elektronický 
parní ventil
Parní ventil namontovaný na Stradě EP je elektronicky ovládaný a 
nepotřebuje žádnou repasi. Se správnou údržbou a čištěním ventilu 
mají neuvěřitelnou životnost. Je to elektronický ventil dávající 
baristovi možnost precizně kontrolovat množství páry dodávané z 
bojleru do parní trysky.

on

on

off

off
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Příprava 
espressa 
se Stradou 
EP
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Naše zkušenosti 
& výzkum
Vytvoření kávovaru Strada EP byl pouze začátek. Jak jsme 
viděli v historii espressa, změny ve vybavení vytvořilo další 
výzvy v přípravě kávy. Jako výrobce espresso kávovarů si 
chceme být jisti, že lidé pracující s našimi kávovary dokáží 
jednoduše připravit lahodné espresso. Z tohoto důvodu 
jsme se chtěli dozvědět co nejvíce o proměnném tlaku 
při přípravě espressa, abychom výsledky mohli 
poskytnout majitelům kávovarů Strada EP.

Naše objevování začalo v únoru 2011, kdy skupina dvou světových barista 
šampionů, dvou průmyslových lídrů a dvou La Marzocco after-sales manažerů se 
sešlo v Itálii na tři dny.  Doslova rozpitvali různá stadia extrakce , pozorujíc, jak na 
ně tlak působí. Jejich práce položila pevný základ pro ostatní členy týmu z celého 
světa, kteří dále pokračovali ve výzkumu jak co nejlépe používat Stradu.

Pro tuto publikaci jsme vybrali mnohé z metod a technik, které jednoduchým 
způsobem uvedou nového uživatele kávovaru Strada EP  do tajů tlakové profilace.  
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Jasné cíle
Na rozdíl od espresso kávovarů vyrobených dříve, Strada EP 
vám dává kompletní kontrolu nad tlakem, což je její velká 
přednost, zároveň může vzbuzovat i určité obavy. Bez 
nápadu či jasné myšlenky je vcelku lehké ztrácet čas i kávu 
bez dosažení plánovaného cíle. 
V této knize vám ukážeme odkud začít a ukážeme rámec pro objevování možností 
proměnného tlaku při přípravě espressa.

Cíl 1 -  Připravit espresso s  chutí, která reflektuje chuť z cuppingu. 
Cíl 2 -  Připravit espresso, jenž chutná lahodně a vyrovnaně, ať už je káva              
pražena pro espresso, či nikoliv.
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identifikace 
proměnných
Je velmi důležité pochopit všechny součásti 
procesu přípravy espressa, nad kterými máme 
kontrolu. Barista musí pochopit, jak nakládat s 
těmito proměnnými, aby dosáhl optimální chuti 
espressa. 

Mletí 
Dávka kávy & poměr 

extrakce 
Teplota 
Čas extrakce 
Tlak & Průtok
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Mletí 
To, co my nazýváme jednoduše mletím kávy, inženýři nazývají rozmělňování. 
Rozmělňování je v zásadě redukce materiálu na malé částice nebo 
fragmenty. Meleme kávu na malé fragmenty proto, abychom zvětšili plochu 
kávového zrnka, na kterou může působit voda a může být extrahováno 
během procesu přípravy kávy. Rozmělnění usnadňuje přechod rozpustných a 
emulze schopných substancí do nápoje.

Mletí a jeho nastavení je jednou z prvních proměnných, jenž se učíme, pokud 
se chceme stát baristy.. Když nastavujeme mletí, měníme velikost povrchu 
kávového zrna, který je dostupný pro kontakt s vodou. 
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Porce kávy & 
poměr extrakce
Příprava kvalitního espressa vyžaduje použití správného množství kávy.  Správné 
množství kávy může být určeno tím ,jaký je použit košík v páce. La Marzocco vyrábí 
košíky pro 7,14,17, a 21 gramů kávy .  Pro nejlepší extrakci doporučujeme použít  
předepsanou gramáž, +/- 1,5 g. 
Pro dosažení nejvyšší preciznosti je doporučeno používat přesnou váhu pro zjištění  
hmotnosti nápoje. Kávu zvážíte velice jednoduše postavením šálku na váhu s 
přesností na 1 gram a její vytárováním na 0. Extrahujte espresso do hrnku a 
položte jej zpět na váhu pro zjištění hmotnosti nápoje. Lze váhu postavit přímo na 
mřížku odkapu pod hlavu i s šálkem, pozor však na váhu, nebývají zrovna 
vodotěsné. 
Náš poměr extrakce ukazuje poměr mezi suchou kávou vsypanou do páky a 
hmotností nápoje, který byl vyextrahován. Pokud připravíme espresso ze 17 gramů 
suché kávy nadávkované do košíku páky, jehož výsledná hmotnost je 34 gramů, je v 
tom případě poměr extrakce 1:2. Toto je klasický styl espressa. Snížení poměru na 
1:1 (17gramů kávy 17 gramů espressa je mnohem blíže klasické myšlence ristretta. 
Zvýšení poměru na 1:3 (17gramů na 51 gramů) je v podstatě lungo espresso.
Ze všech proměnných zvolení poměru extrakce bude mít nejvyšší celkový efekt na 
konečný produkt. Má obrovský vliv na všechny senzorické elementy nápoje. 

17g

1:1 17g 1:2 34g 1:3 51g
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teplota
Samostatné bojlery pro každou hlavu na kávovaru Strada EP nejsou jen 
kvůli lepší teplotní stabilitě, nýbrž i kvůli možnosti zvolit rozdílné teploty 
pro každou z nich. Každá hlava má svůj  LCD display, který ukazuje 
teplotu vody proudící z hlavy skrze kávu. 

Teplota vody je velmi důležitá, protože ovlivňuje její účinnost extrahovat kávu. 
Voda s vyšší teplotou má více teplotní energie, proto vytváří obsáhlejší 
chemickou reakci s kávou. Změna o jeden stupeň může dramaticky změnit chuť 
a tělo espressa.  
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Čas 
extrakce
Čas extrakce si představme jako množství času, který uběhne od spuštění čerpadla 
do vypnutí extrakce. Čas extrakce má vliv na množství připraveného nápoje. 
Rychlejší extrakce znamená, že voda protéká skrze kávu vyšším tempem a extrahuje 
méně žádaných komponent z kávy. Zpomalení extrakce zvyšuje čas kontakt vody s 
kávou a tím i množství složek z kávy extrahovaných.
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tlak & 
průtok
Při práci se Stradou EP je důležité pochopit, jak je propojen tlak s průtokem.  Data 
zobrazená na LCD displayi kávovaru odpovídají tlaku měřeném na povrchu kávového 
puku v páce. Pokud je páka vyjmuta a čerpadlo je v provozu, display ukazuje 0, voda 
nemá žádný odpor. Proto je na displayi 0 Bar. Ostatní kávovary budou v tomto 
okamžiku ukazovat 8-9 Bar, dokonce i  bez odporu. Rozdíl je v tom, že tlak u Strady 
EP je měřen na jiném místě hydraulického systému, než u jiných kávovarů.. 
U kávovaru Strada EP jsou tlak a průtok přímo propojeny. Jak se zvyšuje tlak, 
zvyšuje se průtok vody v  hlavě. Díky  zvýšení průtoku může narůstat tlak.  Strada 
EP je navržena, aby umožnila opakovat tlakovou křivku znovu a znovu.

Co to znamená? 

• Pokud je porce nebo hrubost pomletí kávy změněna, změní se i odpor kávového puku. 

• Pokud je odpor kávového puku snížen, Strada bude zvyšovat průtok pro 
dosažení vyššího tlaku, aby bylo dosaženo zadané křivky tlakového profilu.

• Pokud se zvýší odpor kávového puku, Strada bude snižovat průtok pro snížení tlaku. 

• Změna v průtoku, určená pro kompenzaci změny v odporu kávového 
puku, bude zvyšovat nebo snižovat objem espressa připraveného na 
základě tlakového profilu.
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počáteční fáze 
extrakce. 
Při výzkumu působení tlaku při přípravě espressa jsme se z počátku rozhodli 
věnovat první třetině extrakce. Jedná se o okamžik, kdy voda začíná vytékat z 
hlavy a začne působit na kávu. Voda teče do kávy , ne však pod plným tlakem, 
tuto fázi nazýváme preinfuze. Existuje několik kávovarů, které baristovi 
umožňují ovládat tuto fázi.

Preinfuze, neboli pozvolné zvyšování tlaku vody působící na kávu, může pozitivně 
ovlivnit chuť a kvalitu extrakce. Pokud jste někdy degustovali kávu, filtrovanou, 
French press, drip, museli jste pravděpodobně vidět chemickou reakci kávy při jeho 
setkání s horkou vodou. Káva nabobtná tolik, že někteří tento proces nazývají 
„nakvetení“. Preinfuze pomáhá dosáhnout stejného výsledku. 
Při práci se Strada EP, považujeme preinfuzi za počáteční část tlakové křivky, kde je 
tlak pod hranicí 4 bar. Delší preinfuze může přinést vynikající kávu. Je však důležité 
nedělat preinfuzi příliš dlouhou. Dlouhá preinfuze způsobí přílišné „nakvetení“ kávy a 
může vést k efektu „channeling“ (voda projde skrze kávu bez extrakce).

Nicméně jsme zjistili, že postupné zvyšování tlaku napomáhá k opakovanému vytvoření 
vynikající kávy.
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Zlatý profil
Psali jsme zde o tom, jak preinfuze pozitivně působí na přípravu espressa. 
Tlakový profil zde v grafu ukazuje jednoduchý vzestup tlaku s vrcholem na 
12ti barech s postupným snižováním tlaku v druhé polovině extrakce. V 
našem raném výzkumu tlakových profilů na Stradě EP vedl tento profil  
opakovaně k lahodné kávě.  
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Porovnání 
stylů káv
Jak byl „Zlatý profil“ testován časem a shledáván více a více jako perfektní, 
bylo zřejmé, že se nehodí pro extrakci každé kávy.  

Po dalších testech bylo zjištěno, že není zcela kompatibilní se středně a tmavě praženou 
kávou.
V porovnání pražených káv světle upražená káva je velmi hustá oproti tmavě 
pražené. Způsob, jak to zjistíte, je následující: zvažte 10 gramů světle pražené 
kávy a položte ji vedle 10 gramů tmavě pražené kávy. I když je hmotnost stejná, 
objem je na první pohled jiný. U tmavě pražené kávy je objem zřetelně větší. 

Světle upražená káva je nejen hustší, ale i méně rozpustná. Rozpustnost  je 
definována jako schopnost látky (káva) rozpustit se do homogenního roztoku 
(espresso) za pomoci rozpouštědla (vody). Jinými slovy, kávu s menší rozpustností je 
těžší extrahovat než kávu s vysokou rozpustností. 

Stupeň pražení není jediným ukazatelem rozdílných hustot kávy. Dalšími faktory 
může být nadmořská výška, kde se káva pěstovala, odrůda kávy, či způsob 
zpracování. U kávy existuje mnoho proměnných faktorů, a to je to, co dělá 
přípravu kávy zajímavou a zábavnou. 
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Vysoká 
rozpustnost / 
nízká hustota
Poznáváním rozdílů mezi různými druhy káv jsme se rozhodli vyzkoušet snížení 
vrcholu extrakce na 6 bar tlaku. Zjistili jsme, že tento profil vyhovuje perfektně 
kávám s vysokou rozpustností (tmavě pražená káva nebo káva o nízké hustotě). 
Nižší tlak se zdá být jemnější ke kávě, extrahující chutě, které chceme a 
minimalizující chutě, které nejsou žádoucí.
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Střední 
rozpustnost /
střední hustota
Pro kávy se střední charakteristikou funguje velmi dobře profil s vrcholem na 9 bar.
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klasické espresso
Jak jsme uvedli výše, zaměřili jsme se na dva základní cíle v přípravě 
jednodruhového espressa: mít stejný chuťový profil  při cuppingu a připravit 
espresso, jež chutná lahodně a vyrovnaně, ať už je káva pražena pro espresso, či 
nikoliv. Co tedy s kávou, která je určena pro italské espresso? Téměř každá 
espresso směs je pražena a smíchána pro tradiční kávovar. Pro tyto kávy bude 
tento tlakový profil nejlepší. Je vytvořen tak, aby extrahoval kávu velmi 
podobným způsobem jako La Marzocco Linea Classic .
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na závěr
Závěr této knihy je pouze začátkem. Tlakové profily zde 
uvedené jsou odrazovým můstkem pro vaši práci a 
stanovují rámec pro experimenty s kávou.

Poté, co vyzkoušíte tyto profily,  můžete pokračovat ve vlastních experimentech, 
vytvářet variace,  jako například posunování vrcholu tlaku v průběhu času extrakce. 
Například vrchol tlaku v 15. vteřině v porovnání s vrcholem tlaku v  10. vteřině změní 
chuť vaší kávy. Měli byste nalézt změny v rovnováze a tím získat více sladkosti, 
hořkosti či kyselosti vaší kávy. Jinou variantou je zkusit podržet vrchol tlaku po delší 
časovou jednotku, ne ho hned snižovat zase dolů. Podržení tlaku 6 bar po dobu 5 vteřin 
může odhalit zajímavé chuťové charakteristiky. 
Nebojte se vyzkoušet i jiné věci, které vám mohou dobře fungovat. Nezapomeňte, 
Strada EP je celá o baristovi. Kávovar je pouze nástrojem k odemčení všech magických 
chutí ve vaší kávě.

Děkujeme vám, že jste se přidali k nám v novém dobrodružství při přípravě kávy. 

-La Marzocco




