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Napadlo vás někdy, co všechno předchází 
slastnému okamžiku strávenému nad šálkem vonící 
kávy? Ochutnali jste už kávu označenou logem 
Fairtrade? Náš kolega Tomáš se zúčastnil degustace 
kávy fairtradového družstva v Peru a o své 
poznatky se s vámi podělí.

KávaJak má chutnat



 91

Na barových stolcích stojí desítky malých 
skleniček s odměřenou pomletou kávou. 
Kolem se pohybuje dvojice snědých mužů 

s orlími nosy. V centrále fairtradového družstva 
Cenfrocafé ve městě Jaém na severu Peru se 
právě hodnotí káva sklizená v okolních horách. 
Degustátoři Rony Lavan Guerrero a Alexander 
Julca Rangel patří ke špičce svého oboru nejen 
v Peru, ale v mezinárodním měřítku.

Samotný proces hodnocení kávy připomíná práci 
v laboratoři. V obřích plechových konvicích se vaří 
voda, degustátoři obcházejí a očichávají jednotlivé 
vzorky kávy. Nevědí, kdo ji sklízel, kde vyrostla 
– každý vzorek má jen číslo – jejich hodnocení je 
naprosto nezávislé.

Alexander kontroluje teplotu vody a během 
zalívání jednotlivých vzorků vysvětluje: „Kávu 
je třeba je zalít vodou, která má 93 °C. Teplota 
hraje roli i při ochutnávání kávy. V následující 
půlhodině totiž kávu ochutnáme několikrát při 
různé teplotě.“ 

Každý vzorek je zastoupen pěti šálky, aby 
se předešlo nejasnostem a hodnocení bylo co 
nejpřesnější. Ke skleničkám zalitým až po okraj 
oba degustátoři znovu přivoní, zamíchají pěnu 
a zase si čichnou. „Poté se pěna sebere dvěma 
lžícemi a začně se s ochutnáváním,“ říká Rony. 
Místností se začíná rozléhat pudké srkání, jak oba 
muži postupně nechávají působit kávu na chuťové 
pohárky. Po několika vteřinách doušek zase 
vyplivují do nerezové nádobky. „Tenhle vzorek se 
mi zdá být špatný, nedosahuje potřebné kvality,“ 
šeptá mi Rony při procházení mezi stolky. 
Jsem zvědavý, zda se s Alexandrem shodnou 
při závěrečném hodnocení. Na formulářích 
s nadepsanými čísly vzorků postupně přibývají 

poznámky. Hodnocení 
není jednoduché. „Máme 
deset kritérií, kterým se 
při hodnocení věnujeme. 
Všímáme si vůně, čistoty, 
kyselosti, sytosti či chuti. 
Hodnotíme také zbytkovou 
chuť po vyplivnutí doušku, 
stabilitu chuti mezi 
jednotlivými šálky, vyváženost 
chuti a vůně, sladkost 
a celkový dojem,“ upřesňuje 
Rony Guerrero. Každý vzorek 
pak dostane určitý počet bodů. Těch musí každý 
hodnocený vzorek získat minimálně 76. „Káva 
s hodnocením nad 86 je pak určena pro gurmány 
z USA nebo Japonska, kam Cenfrocafé také 
vyváží,“ chlubí se Alexander. 

Je na čase zhodnotit všechny vzorky. K mému 
velkému překvapení se oba degustátoři v šesti 
případech z osmi shodli na bod přesně, a to 
i v případě oné špatné kávy, kterou během 

foto a text  tomáš hájek
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hodnocení označil Rony. U zbývajících dvou vzroků 
se hodnotitelé rozcházeli o jeden jediný bod. 
Nakonec se shodli i na oněch dvou vzorcích. 

Takovéto hodnocení kávy není samoúčelné. 
Na základě jeho výsledků dokáží degustátoři 
doporučit změny ve zpracování kávových bobů. 
I kritika je totiž pro dodavatele kávy pozitivní – vždy 
totiž následuje doporučení a tedy cesta ke zlepšení, 
vyšší kvalitě a tím i možnosti prodávat za vyšší cenu. 
„Můžeme poradit, co by měl producent doladit. 
Díky naší práci se zlepšila kvalita kávy, kterou 
produkují členové našeho družstva,“ říká Alexander. 
A družstvo slaví úspěchy. „V celonárodní soutěži 
kvality kávy obsadili čtyři z prvních šesti míst 
právě producenti právě z Cenfrocafé,“ chlubí se 
prezident Cenfrocafé Anner Roman Neira. Prvních 
deset vzorků v soutěži navíc bylo ve fairtrade 
kvalitě. „Výsledky soutěže ukazují, že fair trade 
nepřináší drobným pěstitelům jen garantovanou 
minimální výkupní cenu, sociální prémii nebo 

Při degustaci kávy 
hraje roli i teplota 

ochutnávaného nápoje. 
ten se zalévá vodou 
93 °C horkou a poté 

se pětkrát během půl 
hodiny ochutnává 
při různé teplotě . 
Do připravených 

formulářů pak 
degustátoři vyplňují 

údaje podle deseti 
kriterií, která ve výsledku 

určují kvalitu kávy. 
Hodnotí její vůni, čistotu, 

kyselost, sytost či chuť, 
dokonce i zbytkovou 

chuť po vyplivnutí 
doušku.



možnost předfinancování. Díky odborným radám 
degustátorů se také mohou specializovat na kvalitu,“ 
dodává koordinátor kampaně Fairtradová města 
Stanislav Komínek z organizace NaZemi – 
společnosti pro fair trade. 

Rony i Alexander v době nejvyšší sklizně denně 
zhodnotí až 80 vzorků, vloni během sklizně 
ochutnali kolem 6000 vzorků. I přesto nemají 
problém nechat se pozvat na kávu. „Jsem sice 
opatrný, dát si kávu někde na ulici, ale jinak 
to neřeším. Myslím si, že i v Peru se už začínají 
obejvovat kavárny, s kvalitní kávou. Cenfrocafé 
má v Jaému novou kavárnu, kam začínají chodit 
i místní lidé na kvalitní kávu čím dál časteji,“ říká 
Rony a já mu i kávě z této oblasti přeju hodně štěstí 
a hodně spokojených zákazníků. 

Bodové hodnocení vzorků kávy
76 a méně   -  káva není dobrá  

a je určena pro lokální trh
77-81   - dobrá káva
82-85   - speciální káva
86 a více  -  gurmánské speciality  

pro trh v USA a japonsku  
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Každý vzorek je při hodnocení zastoupen pěti šálky. 
Degustátoři si ke skleničkám zalitým až po okraj přivoní, 

zamíchají je a pak k nim znovu čichají. Nakonec odeberou 
dvěma lžícemi pěnu a vlastní degustace může začít.

Know-how Anglickým 
termínem fair trade se 
rozumí férový či spravedlivý 
obchod. Jedná se o způsob 
obchodování, jehož cílem je 
podpořit malé producenty 
z rozvojových zemí Asie, 
Afriky a Latinské Ameriky 
tak, aby se dokázali uživit 
vlastní prací a v souladu s 
ekologicky šetrným přístupem 
k produkci. Je to příležitost 
jak se vymanit ze spirály 
chudoby a neudržitelného 
ničení přírodního prostředí 
a vytvořit spolu s dalšími 
pěstiteli konkurenceschopná 

sdružení (např. družstva), 
fungující na mezinárodním 
trhu. Výkupní cena placená 
pěstitelům a řemeslníkům 
tak odráží výrobní náklady, 
náklady na živobytí výrobce 
a jeho rodiny, náklady 
na provoz družstva, na 
harmonizaci s fair trade 
kritérii ap. Každé družstvo 
nebo výrobní firma ukládá 
část prostředků z fair trade 
do společného fondu, z 
něhož se financují například 
vzdělávací projekty nebo 
projekty zaměřené na 
ochranu životního prostředí.


