
CHARAKTERYSTYKA TOWAROZNAWCZA KAWY – SCHEMAT
KONSPEKTU

Cele operacyjne:
 uczeń zna: pojęcie używki, kawy, miejsca uprawy kawy, skład chemiczny kawy,

opakowania stosowane do różnych rodzajów kawy, warunki przechowywania kawy
 uczeń rozróżnia cechy kawy, wady kawy,
 uczeń potrafi zastosować ocenę organoleptyczną kawy,

Metoda:
 pogadanka,
 elementy powtórzenia,
 pokaz próbek kawy,
 ćwiczenia na mapkach,

Pomoce:
 próbki kawy ziarnistej, mielonej i rozpuszczalnej,
 opakowania stosowane do kawy,
 mapki (uprawa kawy na świecie),

Zagadnienia do tematu:
1. Pochodzenie i uprawa kawy.
2. Wypalanie kawy i jej skład chemiczny.
3. Asortyment i jakość kawy.
4. Opakowanie i warunki przechowywania kawy.
5. Wpływ kawy na organizm człowieka.

Ad.1.
Kawa pochodzi z Etiopii skąd została rozprzestrzeniona na cały świat.
Legenda – pasterz i owce.
Nazwa kawa oznacza napar.
Arabowie uprawiali kawę już w XIV w., do Europy została przywieziona z Konstantynopola
do Marsylii wraz z przepisem parzenia w 1644 r..
Pierwsza kawiarnia powstała w Paryżu w 1671 r., w Wiedniu po wojnie z Turkami w 1683r.
założona przez Polaka Kulczyńskiego. Do Polski sprowadzona jako jeden z darów dla
królowej Marysieńki od króla Jana III Sobieskiego.

Kawa jest uprawiana w klimacie gorącym i wilgotnym, niemal dookoła kuli ziemskiej, w pasie
międzyzwrotnikowym, w krajach Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Azji Południowej
i Afryce środkowej i północno-wschodniej.

Kawa – nasiona owoców drzewa kawowego, które po oddzieleniu od miąższu, wysuszeniu i
wypaleniu nadają się do przyrządzenia naparu kawowego.

Owocem kawy jest pestkowiec, który przypomina wiśnię. W owocu znajdują się 2 nasiona
płasko wypukłe (wyjątek kawa perłowa - jedno ziarno okrągłe). Kawa surowa (ziarno
oddzielone od miąższu) ma barwę zieloną.

Ad.2.
Wypalanie kawy odbywa się w bębnach mechanicznych lub napędzanych powietrzem
ogrzanym do 225 st. C, które schładza się po wprowadzeniu kawy surowej do temp. 100 st.
C, później wzrasta ona do 190 st. C. Ostatnim etapem jest tzw. gaszenie kawy wodą.
Podczas palenia kawa

 traci wodę,



 zwiększa swoją objętość o ok. 25%
 zmienia swój skład chemiczny (przemiana sacharozy w cukry proste i substancje

aromatyczne).
Skład chemiczny kawy palonej:
woda                0,5 – 3 % (5%)
węglowodany          50%
białko                     13%
tłuszcze                  10%
zw. mineralne      3 – 6 %
kofeina               1 – 2 %

Ad.3.
Asortyment kawy jest bardzo duży (ponad 40 tys. gatunków kawy). W samej Brazylii ponad
12 tys. gatunków. Najlepsza kawa pochodzi z Etiopii Caffea arabica.
Cechy jakościowe kawy palonej:

 barwa brązowa,
 ziarna dobrze wykształcone,
 konsystencja krucha,
 zapach wyraźny i czysty.

Wady dyskwalifikujące:
 zapach stęchlizny lub inny obcy,
 smak lub posmak obcy np. stęchlizny,
 obecność substancji obcych i szkodników,
 ziarna wadliwe
 obecność zanieczyszczeń.

Dwa ostatnie elementy powodują obniżenie jakości.

Ad.4.
Warunki przechowywania:

 temperatura do 20 st. C,
 wilgotność względna powietrza 75%,
 pomieszczenia czyste, suche, bez obcych zapachów,

Opakowania:
 torebki z folii metalowej,
 puszki metalowe,
 słoiki.

Ad.5.
Wpływ kawy na organizm człowieka:

 podnosi ciśnienie krwi,
 pobudza układ nerwowy,
 poprawia pamięć i sprawność umysłową,
 powoduje kołatanie serca,
 zabija witaminy z gr. B odpowiedzialne za funkcjonowanie układu nerwowego,
 powoduje uzależnienie
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