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Temat: Charakterystyka urządzeń do sporządzania i ekspedycji napojów gorących. 

1. Najczęściej używane urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów gorących: 

a) ekspresy do kawy – ciśnieniowe i przelewowe, 
b) perkolatory ( zaparzacze do kawy), 
c) warniki do wody, 
d) czajniki, 
e) podgrzewacze do czekolady. 

 

2. Ciśnieniowe ekspresy do kawy. 

Przepuszczają wodę pod ciśnieniem przez filtr z kawą. Zaparzona kawa spływa do filiżanki. Przyrządzanie kawy 

może odbywać się na dwa sposoby: pod ciśnieniem pary wodnej lub pod ciśnieniem wody. Ekspresy mają 

różne oprzyrządowanie i różne dodatkowe funkcje, np. mielenie kawy. Przygotowana kawa zawiera mniej 

substancji szkodliwych – kofeiny, substancji gorzkich i kwasów.  

Rodzaje ekspresów ciśnieniowych to: 

a) dzbankowe (caffetierki) – dzbanki ustawione na płycie grzejnej. Urządzenie ma 3 pojemniki: na wodę, 

kawę i napar. Podczas ogrzewania wodę z dołu przechodzi przez kawę i pod wpływem tworzącego się 

ciśnienia przetłacza się przez kawę i wytwarza napar; 

b) ekspresy niskociśnieniowe – wykorzystują parę powstałą podczas gotowania wody w zamkniętym 

pojemniku. Zasada działania podobna jak w dzbankowych; 

c) ekspresy wysokociśnieniowe – mają pompę poboru wody, pompę ciśnieniową, boiler w którym woda jest 

napełniana automatycznie. Nowoczesne ekspresy mają sterowanie automatyczne i wiele dodatkowych 

funkcji. 
 

3. Ekspresy przelewowe – napar zaparza się gdy porcja wrzącej wody, gotowanej we wbudowanym warniku, 

przelewa się przez kawę umieszczoną na filtrze. Napar spływa do dzbanka znajdującego się pod filtrem. 

Dzbanek umieszczony jest na płycie grzewczej – utrzymuje temperaturę naparu. 
 

4. Perkolatory 

Perkolatory ( zaparzacze do kawy) – do zaparzania kawy, herbaty, ziół oraz 
gotowania wody. Wykorzystują system perkolacji (otrzymanie naparu przez 
przepuszczenie płynu przez substancję. W zbiorniku ze stali parzy się kawa. 
Perkolator ma grzałki, filtr na który wsypuje się kawę, wskaźnik poziomu wody, 
termostat bezpieczeństwa i automatyczne przełączanie na funkcję podgrzewania. 
Kawę nalewa się przez bezkroplowy kranik 

 
 

5. Czajniki to urządzenia do przygotowywania wody gorącej. Najczęściej stosuje się czajniki elektryczne 

bezprzewodowe. Główna część to dzbanek z wbudowaną w dno grzałką. Po zagotowaniu wody czajnik 

wyłącza się automatycznie. Często czajniki mają dodatkowe funkcje np. wskaźnik poziomu wody, filtr, blokada 

otwarcia i in. 

6. Podgrzewacze do czekolady. 

Pozwalają na podgrzanie czekolady, kawy, herbaty, mleka, kakao, wina. Mają 
bojler z termostatem, gdzie podgrzewa się woda, oddająca ciepło produktom 
umieszczonym w zbiorniku. Zbiornik ma mieszadło, dzięki czemu temperatura 
wewnątrz jest równomierna, a produkt ma jednolitą konsystencję. Podgrzewany 
napój jest pobierany przez zawór spustowy, zaopatrzony w system chroniący 
przed zatkaniem. 

 

 

7. Zasady eksploatacji urządzeń do sporządzania napojów. 

a) przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia, 
b) wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, 
c) pamiętać o zasadach obsługi urządzeń elektrycznych, 
d) systematycznie konserwować urządzenie, 
e) po zakończeniu pracy myć urządzenie odpowiednimi środkami, 
f) stosować zasady bhp przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, 
g) urządzenia rzadko używane pozostawić odpowiednio zabezpieczone, 
h) serwis i naprawy zlecać osobom o odpowiednich kwalifikacjach. 


