
ŠIUOLAIKINĖS KAVOS RUOŠIMO TENDENCIJOS 

Kavos tiekėjai sako – gera kava tai 50 % kavinės sėkmės, kavos aparatų pardavėjai taip pat 

teigia, kad tinkamas aparatas – skanios kavos garantas. Tačiau visi pamiršta pačią svarbiausią grandį 

–barmeną (barista), nuo kurio priklauso galbūt netgi daugiau nei 50 % skanios kavos paruošimo 

sėkmės. Nuo jo priklauso kavos kokybė, kurią išgers Jūsų lankytojas. Dažnai nei savininkai, nei 

direktoriai, nei patys barmenai nesupranta, kodėl jų įstaigoje neskani kava? Aparatą pirko gerą, naują 

ir ne taip seniai. Už kavą taip pat sumokėjo nepigiai, bet ji pagaminama neskani. 

Geras barmenas virdamas kavą turi: 

pasirinkti mišinį ir kontroliuoti jo kokybę; prižiūrėti prekių atsargas, kad jos nepasentų; 

saugoti kavos atsargas sausose vietose ir tinkamoje temperatūroje (10-20° C); pripildyti kavos 

malūnėlį ir prižiūrėti kavos kiekį dozatoriuje; nustatyti reikiamą malimo režimą, reguliuodamas 

malimo nustatymo ratelį bei atlikdamas kelis bandymus, kurių metu 25-35 ml gėrimo turi pribėgti per 

20-30 sekundžių. Jei reikia daugiau laiko vandeniui pribėgti, barmenas turi surasti reikiamą kavos 

malimo režimą sukdamas malimo nustatymo ratelį prieš laikrodžio rodyklę, jei mažiau –reikia sukti 

pagal laikrodžio rodyklę; nustatyti teisingą kavos dozę, reguliuodamas varžtą malūnėlio maltos kavos 

bunkeriuko viduje ir tikrinti svorį (6,5-8 g arba 13-16 g ); svoris tikrinamas darant 10 dozių; visada 

spausti kavą ragelyje suspaudėju, esančiu dozatoriaus priekyje arba rankiniu suspaudėju, naudojant 

didelę (apie 20 kg) jėgą; pašalinti kavos perteklių, atsiradusį ant ragelio, ranka arba mažu šepetėliu. 

Niekada nereikia maišyti kavos pupelių malūne su jau sumalta kava, nes: kava visada turi būti 

šviežiai sumalta; toks netolygus mišinys gadina malūnėlio peilius; taip teršiamas pupelių bunkeris, 

nes lieka kavos aliejaus ant sienelių, kuris laikui bėgant pradeda skleisti blogą kvapą. 

Visada reikia stebėti kavą malūnėlyje, kad neperkaistų, taip pat ir triukšmo pasikeitimus 

malimo metu, nes triukšmas parodo malūno perkrovimą. 

Naujas kavos ruošimo būdas 

„Pour-over“ – tai naujas kavos ruošimo būdas, kilęs iš Japonijos. Japonija –antra pagal dydį 

pasaulyje kavos importuotoja, kurią lenkia tik Italija. Anot Tarptautinės kavos organizacijos, šalies 

gyventojai suvartoja apie 84 tūkst. tonų kavos per metus ir kasmet statistika auga, kavos japonams 

norisi vis daugiau. Tačiau Japonijoje kavos kultūra kitokia nei Lietuvai artimesnėje Italijoje –čia 

labiau vertinama ne espresso, o „pour-over“ būdu užpilama kava. Pasaulis tik visai neseniai atrado 

japonų kavos kultūros privalumus, o lietuviams tai iki šiol nebuvo prieinama. Japoniškas kavos 

ruošimo būdas „pour-over“ ypatingas tuo, kad kavą leidžia paruošti itin kruopščiai: tam yra 

naudojamas specialus filtras, tada tiksliai paskaičiuotas šviežiai maltos kavos kiekis lėtai užpilamas 



karštu vandeniu. Toks kavos gamybos būdas yra idealus ir padeda atskleisti konkrečios geografinės 

kilmės kavos pupelių skonį. 

Nauja šalta kava 

Amerikiečių naujienų portalas „www.nytimes.com“ primena apie 7 dešimtmetyje paplitusią 

kavos ruošimo techniką, kai kava ne plikoma ir po to atšaldoma, o tiesiog mirkoma šaltame 

vandenyje. 

Kad ir kaip keistai skambėtų mūsų ausiai, šaltame ar kambario temperatūros vandenyje 

išmirkyta kava būna „švelnesnė, mažiau rūgšti nei įprasta filtruota ir tikrai malonaus skonio“. Karštis, 

išskleisdamas kavos aromatus, kartu padeda išsiskirti kartumui ir „griežtumui“. Mažiau kartumo–

reiškia galimybę pajusti subtilesnius, švelnesnius prieskonius: juodojo šokolado, karamelės, 

sunokusių vaisių, vanilės, švelnaus rūgštumo, todėl vis dažniau pasirenkamas šaltasis ruošimo būdas. 

Vis dėlto nemažai kavos mėgėjų sako, kad „malonus skonis“ yra neišraiškingas, galbūt tinka 

prastesnei kavai. Nors profesionalūs kavos gamintojai be specialios šalto ruošimo įrangos neapsieina, 

tačiau šią kavą galima išbandyti ir naudojant paprastesnį šaltosios ruošimo būdą: 

 rinkitės vidutiniškai skrudintas pupeles ir jas sumalkite. Kiti gamintojai siūlo 

pupeles         malti rupiai, tačiau jas sumalus smulkiai, atsiskleis daugiau skonių ir aromatų. 

 maltą kavą dėkite į stiklinį prancūzišką kavinuką (su presu, prispaudžiančiu kavos nuosėdas 

ant dugno) ir užpilkite drungnu vandeniu. Po 10 min. kavą išmaišykite ir uždenkite maistine 

plėvele.  

 dar kartą prisiminti kavą reikia tik po 24 val., tada ir praverčia presas –nuėmę plėvelę, 

prispaudžiame nuosėdas. Kavą, jei atrodo reikalinga, galima perleisti per popierinį kavos 

filtrą, o tada paprasčiausiai išpilstyti į stiklines su ledukais, paskaninti žiupsneliu druskos. 

Straipsnis https://www.savaite.lt/patarimu-muge/3840-penkios-kavos-ruosimo-tendencijos-

kurias-verta-zinoti.html 

Cinamoninė šalta kava 

Ingredientai 

o ¾ puodelio maltos kavos 

o 1 arbatinis šaukštelis malto 

cinamono 

o 3 puodeliai šalto vandens 

o 1 indelis kondensuoto pieno 

o Ledo kubelių 

 

 

Paveikslas 1. Cinamoninė šalta kava 

pagal https://worldrecipes.eu/lt/cinamonine-

salta    



Graikiška Frappe 

 Reikės (1 porcijai): 

 NESCAFÉ ALEGRIA Delicate 

kavos 

 2 a.š. cukraus arba pagal skonį 

 2 v.š. pieno 

 

 

Paveikslas 2.Graikiška Frappe  

https://www.nestleprofessional.lt/viskas-

apie-kava/5-skaniausi-saltos-kavos-receptai-ir-

pagrindine-sekmingo-recepto-paslaptis/  

Šalta kava 

Ingredientai 

Ledo kubelių 

600 ml pieno 

15 g kakavos miltelių 

50 ml „Dansukker“ šviesiojo sirupo 

200 ml šaltos espreso kavos 

Papuošimui 
Vanilinių arba šokoladinių ledų 

 

 

Paveikslas 3. Šaltos kakavos patiekimas 

pagal https://www.dansukker.lt/lt/receptai/salta-

kava  

 

Šalta kava su kavos ledukais 

Reikės (vienam puodukui): 

Pusės puodelio kavos, 

Pusės puodelio kavos ledukų, 

Kondensuoto pieno 1-2 šaukštelių pagal 

skonį. 

Į karštą paruoštą kavą įdėti kondensuoto 

pieno, išmaišyti ir sudėti kavos ledukus. 

 

 

Paveikslas 4. Šaltos kkavos patiekimas pagal 

https://www.virtuvesmenas.lt/kava/salta-kava-su-

kavos-ledukais/  
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Šalta karamelinė kava 

Sudėtis: 

¼ puodelio stiprios kavos 

5 šaukštai karamelinio sirupo 

1 šaukštas vanilinio sirupo 

¼ puodelio šalto pieno 

Ledo kubelių 

Plaktos grietinėlės 

Supilkite kavą, karamelinį ir vanilinį sirupą, 

šaltą pieną į vieną indą ir gerai išplakite iki 

vientisos masės. Supilkite ledo kubelius ir 

mikseriu gerai išplakite, kol masė taps tiršta.  

 

Paveikslas 5. Šaltos  kavos patiekimas pagal 

https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html  

Šokoladinė Moka 

Sudėtis: 

¼ puodelio stiprios kavos 

¼ puodelio šokoladinio sirupo 

1 šaukšto vanilinio sirupo 

¼ puodelio šalto pieno 

Plaktos grietinėlės 

Šokolado drožlių papuošimui 

Supilkite kavą, šokoladinį ir vanilinį 

sirupą, šaltą pieną į vieną indą ir gerai 

išplakite iki vientisos masės. Supilkite ledo 

kubelius ir mikseriu gerai išplakite kol masė 

taps tiršta. Gėrimą supilkite į kavos stiklinę, 

užpurškite plakta grietinėle ir apibarstykite 

šokolado drožlėmis. 

 

Paveikslas 6. Šokoladinės Mokos pat. pagal 

https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html 
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Kreminė šalta kava 

Sudėtis: 

1 indelio sutirštinto pieno 

2 šaukštų kavos 

⅓ puodelio cukraus paskaninimui 

Ledo kubelių 

Plaktos grietinėlės 

 

Užplikykite kavą. Ją sumaišykite su 

sutirštintu pienu ir cukrumi (jeigu reikia) iki 

vientisos masės. Į kavos stiklines įberkite 

ledo kubelių, užpilkite kavos gėrimu ir 

užpurkškite plaktos grietinėlės. 

 

Paveikslas 7. Kreminės šaltos kavos pat. 

pagal https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html 

Kokosinis kavos gėrimas 

Sudėtis: 

1 indelio kokosų pieno 

2 šaukštų kavos 

1 indelio kondensuoto pieno 

Ledo kubelių 

 

 

Užplikykite kavą, kavą sumaišykite 

su kokosų pienu. Įpilkite kondensuoto 

pieno ir gerai sumaišykite iki vientisos 

masės. Į kavos stiklinę įberkite ledo kubelių 

ir užpilkite kavos gėrimu. 

 

 

Paveikslas 8. Kokosinio kavos gėrimo  pat. 

pagal https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html 
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Plykoma šalta kava 

Sudėtis: 

½ puodelio mėgstamos kavos 

3 puodelių šalto vandens 

½ puodelio cukraus 

Ledo kubelių 

Užplikykite kavą kavavirėje, įmaišykite 

reikiamą kiekį cukraus. Maišykite, kol 

cukrus visiškai ištirps. Įpilkite pusę 

puodelio bei sumaišykite su šaltu vandeniu. 

Luktelėkite kol visas gėrimas atvės. Į kavos 

stiklinę ar puodelį įberkite ledo kubelių, 

įpilkite gėrimo ir užpurkškite plakta 

grietinėle.Plaktos grietinėlės 

 

Paveikslas 9. Plykomos šaltos kavos   pat. 

pagal https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html 

Ledinė kava su šokoladu 

INGREDIENTAI: 

1,25 puodelio šaltos kavos (galite 

pamėginti įvairių skonių kavas)  

0,25 puodelio šokoladinio sirupo   

1,25 puodelio šokoladinių ledų 

susmulkintas ledas 

Plakikliu sumaišykite ledus ir 

sirupą. Pasiruoškite kavą, ją atvėsinkite. Į 

stiklines pilkite kavos, ledų kokteilio ir 

sulkuntų ledukų. 

 

Paveikslas 10. Ledinės kavos    patiekimas  

pagal https://viktorijanaumcik.weebly.com/kavos-

receptai.html 
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Šaltas kavos kokteilis su klevų 

sirupu 

Vienai porcijai reikės: 

 

    2 a.š. tirpios kavos 

    1 a.š. rudojo cukraus 

    150 ml atšaldyto pieno 

    2-3 a.š. klevų sirupo 

    ledo kubelių 

    2-3 a.š. vandens 

Porą arbatinių šaukštelių tirpios kavos 

su maišyti su šaukšteliu rudojo cukraus, pilti į 

puodelį storesnėmis sienomis, užpilti trupučiu 

vandens, kad apsemtų turinį ir plakti su 

mikseriu, kol susidarys putos. Į taurę pridėti 

daug stambaus ledo, įpilti klevų sirupo (kiekis 

priklauso nuo to, kokio saldumo kokteilio 

norite), išplaktas putas ir atšaldytą pieną. 

 

Paveikslas 10. Šaltos kavos kokteilio 

patiekimas   pagal 

http://www.anonsas.lt/portal/categories/549/1/0/1/ar

ticle/40876/saltas-kavos-kokteilis-arba-frappe-su-

klevu-sirupu  
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