
KONSPEKT ZAJĘĆ                                             mgr Szymon Konkol 

Klasa: ………. 

Data: …………….………. 

Temat zajęć: Urządzenia do parzenia kawy 

Przedmiot: wyposaŜenie techniczne zakładów gastronomicznych 

Korelacja: technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna lub/i praktyka zawodowa 
 
Cele edukacyjne: zapoznanie z wyposaŜeniem technicznym stosowanym w procesie parzenia 
kawy, metodami prowadzenia procesu parzenia kawy, rodzajami i zasadą działania wybranych 
ekspresów do kawy i kawiarek  
 
Formy i metody pracy: wykład, prezentacja, pokaz- demonstracja działania urządzeń,  
samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem kart pracy 

Środki dydaktyczne i narzędzia: prezentacja w programie Power Point, ekspozycja wybranych 
rodzajów maszyn i urządzeń do parzenia kawy, karty pracy, prezentacja video 
 
Czas: 1 godzina lekcyjna 

 
Scenariusz lekcji 

  

Lp. / Etap 

  

Przebieg lekcji  

  

Czas 
zaplanowany 

na daną 
część lekcji 

I.  
Czynności 
organizacyjne. 
  
II.  
Zajęcia 
wprowadzające. 
   
III.  
Temat lekcji 
 
  
IV.  
Główna część 
lekcji. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzenie obecności. 
Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć. 
 
  
Wprowadzenie do tematu lekcji. 
  
  
  
Podanie tematu lekcji. 
Temat: Urządzenia do parzenia kawy 
  
Prezentacja: 
Zasady parzenia kawy 
Jakość surowców 
WyposaŜenie techniczne- rodzaje ekspresów i kawiarek 
Czynności technologiczne i wybór metod parzenia 
Omówienie metod i wyposaŜenia technicznego 
 
Pokaz: 
Demonstracja sprzętu i metod parzenia kawy na wybranych 
przykładach ekspresów do kawy, degustacja naparu 
sporządzonego róŜnymi technikami z zastosowaniem 
przykładowych ekspresów do kawy, prezentacja 5 min. 
materiału video obrazującego zasady obsługi 
najnowocześniejszych ekspresów do kawy (zaleŜnie od czasu 

pozostałego do wykorzystania podczas lekcji) 

  

 
5 minut; 
 
 
5 minut; 
 
 

 
2 minuty 
 
 

 

 
 
25 minut 

  

  

 

 



V. 
Podsumowanie  
 
  
 
VI.  
Podanie pracy 
domowej. 
  
 
VII. 
Zakończenie 
zajęć. 

Wnioski końcowe- dyskusja dotycząca zastosowania 
tradycyjnych technik parzenia kawy w kawiarkach i metod z 
zastosowaniem ekspresów przelewowych i ciśnieniowych, ocena 
aktywności uczniów, zapoznanie z materiałami źródłowymi, 
komunikat zwrotny o jakości przeprowadzonych zająć 
  
Podanie tematu pracy domowej. 
Samodzielne porównanie i ocena metod parzenia kawy oraz  
wyposaŜenia technicznego prezentowanych podczas wykładu i 
pokazu.  
 
Wprowadzenie do tematyki kolejnych zajęć. PoŜegnanie klasy.  
 

5 minut 

  

 

2 minuty 

 

1 minuta 

 

Treści szczegółowe lekcji, notatka, oraz zadania do wykonania 

Karta pracy ucznia: 

 

a) Treści szczegółowe                                   b) Samodzielna notatka oraz zadania do wykonania 

Urządzenia do parzenia kawy

Metody parzenia 
kawy oraz 

klasyfikacja i zasada 
działania ekspresów 

do kawy

Temat zajęć:

 

 
 
 
 

NOTATKI Z LEKCJI 
 
 
Imię i nazwisko ucznia:  

 

 

 

.................................................... 

Zasady parzenia kawy

Jakość parzonej w ekspresie kawy zaleŜy od szeregu 
czynników, a szczególnie od:

1. surowca,
2. jakości wody,
3. sprzętu i metody parzenia,

Poznanie wpływu tych czynników na jakość naparu 
pozwala na stworzenie moŜliwie optymalnych 

warunków parzenia. 

 

 



Surowiec

Najlepszym surowcem są mieszanki 
róŜnych gatunków kawy, dobierane 

według gustów i przyzwyczajeń 
konsumentów. Najlepszym 

surowcem jest kawa mielona 
gruboziarnisto gdyŜ kawa 

rozdrobniona na miałki proszek daje 
nietrwały napar o goryczkowym 

smaku. 

 

 

Woda

Warunkiem stawianym wodzie 
przeznaczonej do parzenia kawy jest jej 

przydatność do picia. Woda powinna być
bezbarwna, bez zapachu, przezroczysta, 

mieć dobry smak i nie zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia. Do parzenia 

kawy preferuje się wodę
niskomineralizowaną lub specjalnie 

filtrowaną.

 

 

Sprzęt
WyróŜnia się następujące typy ekspresów do 

kawy:
1. Cyrkulacyjne
2. PróŜniowe
3. Filtyracyjne
4. Ciśnieniowe

Ekspresy do kawy wykonane są z materiałów, 
które nie wpływają ujemnie na jakość naparu. 

Działanie kawy, na metale, np. na cynę, 
aluminium lub miedź powoduje powstawanie 

niepoŜądanych związków, wpływających ujemnie
na smak i zapach wywaru.

 

 

Metody parzenia
Metoda cyrkulacyjna

z zastosowaniem ekspresów cyrkulacyjnych

Metoda próŜniowa
z zastosowaniem ekspresów próŜniowych

Metoda filtracyjna
z zastosowaniem ekspresów przelewowych

Metoda ciśnieniowa
z zastosowaniem ekspresów ciśnieniowych

 

 



Metoda cyrkulacyjna

Polega na krąŜeniu 
początkowo gorącej wody, 

a następnie naparu z 
dolnej części naczynia do 

górnej, słuŜącej do 
ekstrakcji, oddzieleniu 
fusów i przesączeniu 
naparu zazwyczaj na 
zewnątrz ekspresu.

(ekspres 1 – kawiarka 
cyrkulacyjna)

 

 

Metoda próŜniowa

Na skutek działania pary gorąca 
woda przechodzi z dolnego do 
górnego naczynia, w którym 

znajduje się sitko z kawą. 
Uchodząca para wodna miesza 
kawę z wodą i utrzymuje ją w 

górnym naczyniu. Uchodząca para 
wytwarza próŜnię, która sprawia, 
Ŝe napar przesącza się przez filtr 
umieszczony między górnym a 

dolnym naczyniem.

(ekspres 2 – kawiarka)

 

 

Metoda filtracyjna

Polega na powolnym 
przesączaniu gorącej wody przez 
kawę umieszczoną w urządzeniu 
filtracyjnym. Woda podgrzewana 

jest grzałką elektryczna a 
następnie przesącza się przez 
papierowy filtr wypełniony 
kawą. Ekspresy te posiadają 
równieŜ system utrzymujący 

temperaturę gotowego wywaru

(ekspres 3 - przepływowy)

 

 

Metoda ciśnieniowa

Gorąca woda pod ciśnieniem 
przesącza się przez kawę, która 

znajduje się w pojemniku 
filtracyjnym. W ekspresie 
ciśnieniowym znajduje się

wysokociśnieniowa pompa, która 
transportuje zimną wodę do 

systemu podgrzewania. 
Podgrzana woda przepływa pod 
ciśnieniem przez bardzo drobne 

sitko, wypełnione zmieloną kawą.
(ekspres 4 - ciśnieniowy)

 

 



•Samodzielne 
porównanie i ocena 

metod parzenia kawy 
oraz  wyposaŜenia 

technicznego 
prezentowanych 

podczas wykładu i 
pokazu.

Wnioski z lekcji:

 

 

 
Dla dociekliwych- polecane materiały źródłowe odnoszące się do prezentowanej tematyki: 

• „Kawa” Andrzej Fiodoruk, Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała 2008 
• „Ilustrowany leksykon kawy” Leszek Rym, Wydawnictwo Krupisz, Poznań 2004 
• „WyposaŜenie techniczne zakładów gastronomicznych”, Witold Jastrzębski”, WSiP, 

Warszawa 1982 
• Cykl artykułów z działu „Przy kawie”, miesięcznik branŜowy „Cukiernictwo i 

piekarstwo”, Wydawnictwo Elamed 
 
 
 
 
Uwagi do lekcji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis prowadzącego lekcję:                                           podpis hospitującego lekcję: 

.........................................                                      ……………………………………………………. 


