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Gratulujeme 
vám k zakúpeniu vášho nového espressa ES 8010. 

4 GRATULUJEME



S espressom ES 8010 ľahko pripravíte tú najlepšiu kávu, ktorú ocení aj skutočný 
znalec.
Pri vytváraní tohto návodu bolo naším cieľom poskytnúť vám čo najviac informácií 
o výhodách vášho nového espressa ES 8010. Dúfame, že každá stránka tohto návodu 
na obsluhu vám prinesie jedinečné potešenie z prípravy vynikajúcej kávy s vaším 
novým espressom ES 8010.

Radi by sme vám poďakovali a popriali…

mnoho skvelých zážitkov s vaším novým espressom ES 8010. 
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť.
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO ESPRESSA ES 8010

6 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

•   Tento prístroj nie je určený pre osoby 
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, 
zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou 
alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami 
a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo podané inštrukcie 
zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. 

•   Deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

•   Pred uvedením espressa do prevádzky si 
prečítajte všetky pokyny a uložte si ich pre 
prípadné ďalšie použitie.

•  Espresso nestavajte počas použitia na okraj 
pracovnej dosky alebo stola. Espresso vždy 
používajte na suchom a rovnom povrchu.

•  Pred použitím odstráňte z espressa všetky 
reklamné štítky.

•  Nestavajte espresso na horúci plynový 
alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti, 
prípadne ani na miesta, kde by sa dotýkalo 
horúcej rúry.

•  Pred pripojením espressa k elektrickej 
zásuvke a jeho zapnutím skontrolujte, že je 
úplne a správne zostavené.

•  Do zásobníka vody doplňujte iba čistú 
studenú vodu. Nepoužívajte žiadne iné 
tekutiny.

•  Espresso nezapínajte, pokiaľ v zásobníku nie 
je žiadna voda.

•  VÝSTRAHA: Do zásobníka na vodu behom 
prevádzky zariadenia nedoplňajte vodu ani 
s ním nijako nemanipulujte.

•  Pred použitím espressa skontrolujte, či 
je držiak fi ltra pevne usadený a zaistený 
v sparovacej hlavici.

•  Držiak fi ltra nikdy neuvoľňujte v priebehu 
prípravy kávy, pretože horúca voda 
v zariadení je pod veľkým tlakom.

•  Ak je espresso v prevádzke, nenechávajte ho 
bez dozoru.

•  Nedotýkajte sa horúcich častí. Skôr, ako 
začnete s espressom manipulovať alebo ho 
čistiť, nechajte ho vychladnúť.

•  Na hornú plochu espressa, ktorá slúži 
na nahrievanie šálok, neodkladajte nič iné.

•  Espresso vypnite a vyberte zo zásuvky vždy, 
keď má zostať bez dozoru, po ukončení 
používania, predtím ako ho začnete čistiť 
a ako ho budete prenášať inam, rozoberať, 
zostavovať alebo pred jeho uložením.

•  Zariadenie aj jeho príslušenstvo udržujte 
v čistote. Dodržujte pokyny na čistenie, ktoré 
sú uvedené v tomto návode.

•  Pred použitím rozviňte napájací kábel.
•  Napájací kábel, vidlicu ani samotné zariadenie 

neponárajte do vody ani do inej kvapaliny, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

•  Sieťový kábel neohýbajťe cez ostrý okraj 
pracovnej plochy a nedovoľte, aby sa 
dotýkal horúcich predmetov alebo aby sa na 
ňom tvorili uzly.

•  Odporúčame zariadenie pravidelne 
kontrolovať. Nepoužívajte espresso, ak je 
napájací kábel, jeho vidlica alebo samotné 
zariadenie akokoľvek poškodené. Ak by 
došlo k poškodeniu, okamžite zariadenie 
prestaňte používať a odovzdajte ho do 
najbližšieho autorizovaného servisu na 
preskúmanie, opravu alebo výmenu 
poškodených častí, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie.

•  Akákoľvek údržba, ako je čistenie, by 
mala byť vykonávaná iba autorizovaným 
servisom.

•  Nepoužívajte toto zariadenie na iný účel, ako 
je určené. Nepoužívajte ho v pohybujúcom 
sa vozidle ani na lodi. Nepoužívajte ho 
vonku.

•  V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití 
elektrických zariadení, odporúčame 
inštaláciu prúdového chrániča (ochranný 
vypínač). Je vhodné nainštalovať do 
elektrického obvodu, ku ktorému je 
zariadenie pripojené, ochranný vypínač 
s kapacitou neprekračujúcou 30 mA 
reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho 
elektrikára.
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM ESPRESSOM ES 8010

Antikorové fi ltre s dvojitým 
dnom pre 1 alebo 2 šálky kávy 
(bez vyobrazenia).

Funkcia predsparenia: 
zaisťuje optimálny tlak pre 
správnu extrakciu kávy.

Plocha určená na nahrievanie 
šálok

15 barové čerpadlo 
- navrhnuté a vyrobené 

v Taliansku

Rukoväť držiaka fi ltra 

Vyberateľný zásobník na vodu 
s objemom 2,2 litra 

je možné plniť z prednej 
strany prístroja.

Priestor pre šálku 
aj hrnček na kávu 

Vyberateľná odkvapkávacia 
miska s mriežkou s objemom 

1 liter 

Tlačidlo pre výdaj horúcej vody
Ak chcete natočiť horúcu vodu 
z bočnej trysky, otočný ovládač musí 
byť nastavený v polohe „para“ ( ).

Tlačidlo para (Steam)
sa podsvieti v prípade, že je prístroj 
pripravený na tvorbu pary.

Sparovacia hlavica
pre ľahké nasadenie držiaka fi ltra.
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Príslušenstvo (bez vyobrazenia)
Antikorová nádobka pre 
napenenie mlieka.
Odmerka/vtláčadlo na kávu.
Nástroj na čistenie a údržbu.

Hlavný vypínač „POWER“ 
po zapnutí prístroja sa tlačidlo 

podsvieti.

Vyhrievací systém 
Thermoblock

je zárukou, že extrakcia kávy 
bude prebiehať pri správnej 

teplote.

Zdokonalený dvojstenový 
systém pre tvorbu peny 

zaistí perfektnú penu.

Vodoznak s podsvietením 

Indikátor plnosti 
odkvapkávacej misky

Úložný box, umiestnený za 
odkvapkávacou miskou, slúži 

na uloženie príslušenstva

Indikátor ohrevu „Heating“ 
Kontrolka sa rozsvieti na červeno 
v chode prístroja a indikuje chod 
ohrevu.

Otočný ovládač

 Para
  I  Pohotovostný režim – stredná 

poloha

 Espresso

Otočná antikorová tryska 
na napenenie mlieka
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ZOSTAVENIE VÁŠHO ESPRESSA ES 8010

Keď vybalíte espresso ES 8010 z krabice, má 
namontovanú odkvapkávaciu misku, úložný 
box a zásobník na vodu.

Úložný box je umiestnený v dolnej časti 
espressa proti zadnej stene. Odkvapkávacia 
miska je umiestnená v dolnej časti espressa 
pred úložným boxom. Zásobník na vodu je 
nad odkvapkávacou miskou v prednej časti 
espressa.

Dva antikorové fi ltre, nástroj na čistenie, 
odmerka/vtláčadlo, držiak fi ltra a nádoba na 
mlieko je súčasťou balenia. Skôr, než vyhodíte 
obalový materiál, skontrolujte, či ste našli 
všetko príslušenstvo.

Úložný box je vhodný na skladovanie čistiaceho 
nástroja, antikorových fi ltrov a odmerky/
vtláčadla.

Vyberte odkvapkávaciu misku, zásobník vody, 
úložný box a všetky tieto diely umyte teplou 
vodou s prídavkom kuchynského saponátu. 
Opláchnite a osušte.

POZNÁMKA:  
Žiadnu časť espressa ani jeho 
príslušenstva neumývajte v umývačke 
riadu.

OPÄTOVNÉ ZOSTAVENIE: 1. krok

Do spodnej časti espressa vložte úložný box 
a zasuňte ho k zadnej stene.
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2. krok
Indikátor plnosti odkvapkávacej misky 
umiestnite dovnútra odkvapkávacej misky 
a misku zakryte antikorovou mriežkou. 
Odkvapkávaciu misku vložte do spodnej časti 
espressa pred úložný box.

3. krok
Zásobník na vodu vložte do voľného priestoru 
nad úložným boxom. Skontrolujte, či sa okraje 
zásobníka prekrývajú s okrajmi espressa.

Pred prvým použitím: Skôr, než si budete variť 
svoje prvé espresso, odporúčame vykonať 
jednu operáciu varenia bez mletej kávy, aby 
sa vnútorné časti vášho espressa prečistili 
(postupujte podľa krokov 1 až 4 odseku 
Použitie vášho espressa 13–15).

ZOSTAVENIE VÁŠHO ESPRESSA ES 8010
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Použitie



POUŽITIE VÁŠHO ESPRESSA ES 8010
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1. krok

Naplnenie zásobníka na vodu
•  Skontrolujte, či je hlavní vypínač 

vypnutý (nie je podsvietený) a otočný 
ovládač je nastavený do strednej polohy 
(Pohotovostný režim) „I“.

•  Napájací kábel odpojte zo zásuvky.
•  Ak je v sparovacej hlavici držiak s fi ltrom, 

vyberte ho a parnú trysku vytočte nabok.
•  Zásobník na vodu vysuňte smerom k sebe.

•  Po vytiahnutí zásobníka sa vysunie čierna 
trubica. Tejto trubice sa nedotýkajte 
a nepokúšajte sa ju odpojiť. Až budete 
vkladať zásobník späť do espressa, trubica 
sa automaticky vráti na svoje miesto.

•  Zásobník naplňte studenou vodou až 
k hornej ryske vodoznaku a opatrne ju 
zasuňte späť do espressa.

POZNÁMKA:  
Pred použitím skontrolujte hladinu 
vody a vodu denne vymieňajte.
Zásobník na vodu by mal byť naplnený 
čerstvou studenou vodou pred každým 
použitím espressa.
Nepoužívajte minerálnu alebo 
destilovanú vodu ani žiadnu inú 
tekutinu.



2. krok 

Príprava kávy
•  Filter pre jednu alebo dve šálky vložte do 

držiaka (na jednu šálku použite menší fi lter, 
na dve šálky väčší fi lter). Ak chcete pripraviť 
do hrnčeka väčšie množstvo kávy, použite 
väčší fi lter. Na jednu dávku doporučujeme 
pripraviť iba 60 ml kávy. Ak chcete väčšie 
množstvo kávy, najprv nalejte do hrnčeka 
horúcu vodu a až potom do nej nechajte 
extrahovať cca 60 ml kávy.

•  Ak použijete fi lter na jednu šálku, 
extrahujte približne iba 30 ml kávy, aby sa 
dosiahla optimálna chuť. Ak použijete fi lter 
na dve šálky, extrahujte približne iba 60 ml 
kávy, aby sa dosiahla optimálna chuť.

•  Do fi ltra na jednu šálku nasypte 
1 zarovnanú odmerku mletej kávy espresso, 
do fi ltra na dve šálky nasypte 2 zarovnané 
odmerky. Použitie správneho množstva 
kávy pre jednotlivé fi ltre je veľmi dôležité, 
pretože otvory fi ltrov sú konštruované 
s ohľadom na tlak v prístroji, aby sa počas 
sparenia extrahovala optimálna chuť. 
(Pozrite Mletie kávy na strane 21.)

3. krok 

Vtláčanie kávy
•  Kávu vo fi ltri rovnomerne rozprestrite 

a ľahko stlačte vtláčacou stranou odmerky 
(pozrite Tipy na prípravu kávy na strane 21).

•  Prebytočnú kávu odstránte z hrany fi ltra, 
aby držiak fi ltra mohol byť riadne upevnený 
do sparovacej hlavice.

14 POUŽITIE VÁŠHO ESPRESSA ES 8010



4. krok

Príprava sparovacej hlavice
•  Pred nasadením držiaka fi ltra odporúčame 

nechať sparovacou hlavicou pretiecť malé 
množstvo vody. 

•  Skontrolujte, či je otočný ovládač 
nastavený v strednej polohe (pohotovostný 
režim), zapojte prívodný kábel do 
zásuvky 230/240 V a pomocou hlavného 
vypínača „POWER“ uveďte espresso do 
prevádzky. Hlavný vypínač „POWER“ bude 
podsvietený. Hneď ako espresso dosiahne 
správnu teplotu, tlačidlo Para (Steam) bude 
tiež podsvietené.

•  Z espressa sa začne ozývať zvuk čerpadla 
počas cca 3 sekúnd a indikátor ohrevu 
vody bude červeno blikať. Po dosiahnutí 
správnej teploty červený indikátor zhasne. 
Indikátor ohrevu vody sa bude striedavo 
rozsvecovať a zhasínať, čím je signalizované 
udržiavanie správnej teploty.

•  Pod sparovaciu hlavicu postavte prázdny 
hrnček alebo šálku.

•  Bez nasadeného držiaka fi ltra prepnite 

otočný ovládač do polohy „Espresso“  
na 10 sekúnd a späť, aby sa sparovacia 
hlavica prepláchla. Počas tejto činnosti 
opäť začujete prerušovaný zvuk vydávaný 
čerpadlom.

5. krok

Nahriatie šálok
•  Hneď ako začne espresso ohrievať vodu, 

zahreje sa tiež plocha určená na ohrievanie 
šálok.

•  Šálky na espresso postavte na ohrievaciu 
plochu, aby získali potrebnú teplotu. Táto 
činnosť pomôže uchovať dlhšie správnu 
teplotu kávy v šálke.

6. krok

Nasadenie držiaka fi ltra
•  Držiak fi ltra zasuňte pod sparovaciu 

hlavicu tak, aby jeho páka bola v polohe 
„INSERT“, ktorú vidíte na obrázku. Držiak 
fi ltra zasuňte smerom nahor do sparovacej 
hlavice a následne pákou otáčajte doprava, 
kým nepocítite odpor. V tej chvíli by 
páka mala byť zhruba kolmo ku espressu 
v polohe „LOCK“.
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7. krok

Sparenie kávy
•  Červený indikátor „Heating“ (Ohrievanie) 

zhasne, keď voda dosiahne správnu teplotu 
pre sparenie kávy.

•  Skontrolujte, či je odkvapkávacia miska 
s mriežkou na svojom mieste.

•  Pod držiak fi ltra postavte jednu alebo dve 
nahriate šálky.

•  Otočný ovládač otočte do polohy 

„Espresso“ .
•  Po niekoľkých sekundách začne do šálok 

vytekať káva. Počas tejto činnosti opäť 
začujete zvuk vydávaný čerpadlom.

•  Hneď ako bude v šálkach dostatočné 
množstvo kávy, vráťte otočný ovládač do 
strednej polohy (pohotovostný režim). Tým 
sa prítok kávy zastaví.

•  Ak nebudete potrebovať funkciu Para, 
nechajte otočný ovládač v strednej 
polohe (pohotovostný režim), odpojte 
napájací kábel zo zásuvky. Prístroj nechajte 
vychladnúť.

Funkcia predsparenia
•  Po otočení otočného ovládača do polohy 

„Espresso“  sa krátko zapne čerpadlo, 
potom nasleduje krátka pauza, po ktorej 
sa čerpadlo znovu zapne, aby mohla voda 
pretiecť kávou vo fi ltri. Káva sa najprv 
malým množstvom vody navlhčí, aby sa 
zväčšil jej objem a tým tiež tlak potrebný 
na extrakciu všetkých aromatických 
a chuťových zložiek mletej kávy. Mletá káva 
nasiakne a po dosiahnutí väčšieho tlaku 
začne vytekať nápoj plnohodnotnej chuti.

POZNÁMKA:  
Espresso zostáva pripravené na ďalšie 
použitie a udržuje si stálu teplotu, 
kým je tlačidlo hlavného vypínača 
zapnuté. Hneď ako teplota vody 
v prístroji klesne, rozsvieti sa indikátor 
ohrevu a systém Thermoblock vodu 
automaticky „dohreje“ na teplotu 
potrebnú na sparenie kávy.

8. krok

Vyprázdnenie fi ltra
•  Otočte pákou držiaka fi ltra doľava, až sa 

uvoľní, a vyberte držiak zo sparovacej 
hlavice. Filter vyprázdnite tak, že ho otočíte 
nad odpadkovým košom a miernym 
klepnutím obsah kávy vyklopíte (použitú 
kávu je lepšie vyhodiť do domového 
odpadu, či splachovať do výlevky, pretože 
by mohla upchať odpadové potrubie). 
Pomocou výstupkov na strane držiaka 
vyberte fi lter. Filter a držiak opláchnite 
vodou a nechajte uschnúť.
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NAPENENIE MLIEKA NA CAPPUCCINO ALEBO LATTÉ

1717NAPENENIE MLIEKA NA CAPPUCCINO ALEBO LATTÉ

Espresso ES 8010 je vybavené otočnou tryskou 
pary a peniacim nadstavcom. 

Ak použijete peniaci nadstavec pary, pripravíte 
ľahko veľké množstvo peny.

Ak potrebujete len menšie množstvo peny, 
zložte nadstavec a na napenenie mlieka použite 
len ramienko s tryskou. Vyskúšajte, či nie je 
nadstavec horúci, a ťahom ho zložte. Peniaci 
nadstavec môže byť uschovaný v úložnom 
boxe, pokiaľ ho pravidelne nepoužívate.

Peniaci nadstavec sa nasadí ktorýmkoľvek 
koncom na ramienko trysky pary a zatlačí sa 
smerom nahor na gumový návlek. Drobné 
otvory pre únik pary na oboch koncoch 
nadstavca musia byť voľné, aby plnil svoju 
funkciu správne.

•  Stlačte hlavný vypínač „POWER“.

•  Prvým krokom pri príprave cappuccina 
alebo latté je príprava malého espressa. 
Popis je v časti „Použitie vášho espressa 
ES 8010“ na strane 13-16.

•  Potom nádobku na napenenie mlieka 
naplňte z jednej tretiny studeným čerstvým 
mliekom.

•  Otočný ovládač otočte do polohy  
(Para). Červený indikátor „Heating“ 
(Ohrievanie) začne blikať a to znamená, 
že systém Thermoblock začal pripravovať 
paru. Čerpadlo bude mať prerušovaný chod 
a začne sa uvoľňovať para z trysky, v prvej 
chvíli môže vytekať iba voda.

UPOZORNENIE:  

KOVOVÉ ČASTI DRŽIAKA FILTRA 
MÔŽU BYŤ STÁLE VEĽMI HORÚCE. 
TIETO SÚČASTI MÔŽETE OCHLADIŤ 
V STUDENEJ VODE. 



POZNÁMKA:  
Pri príprave pary je počuť prerušovaný 
zvuk čerpadla. To je normálny jav 
15 barového čerpadla.

•  Hneď ako červený indikátor ohrievania 
zhasne, ponorte rýchlo ramienko parnej 
trysky do nádobky s mliekom tak, aby bol 
napeňovací nadstavec ponorený tesne pod 
hladinu.

POZNÁMKA:  
Ak začne para z trysky unikať ešte 
pred ponorením do mlieka, môžete 
ju pozastaviť umiestnením otočného 
ovládača do strednej polohy 
(pohotovostný režim). Tak zabránite 
tomu, aby tlak pary rozstriekal mlieko 
z nádoby.

•  Nádobu držte pod miernym uhlom tak, 
aby bol napeňovací nadstavec tesne pod 
hladinou mlieka, a unikajúca para vyvolá 
cirkuláciu mlieka pozdĺž steny nádoby.

POZNÁMKA:  
Espresso ES 8010 je vybavené otočným 
ramienkom, takže je možné polohu 
trysky upraviť do vhodného uhla.

•  Hneď ako začne mlieko naberať na objeme, 
ponorte napeňovací nadstavec hlbšie pod 
hladinu, aby sa mlieko zahrialo.

•  Jednou rukou držte nádobu pod vhodným 
uhlom a druhou rukou uchopte nádobu 
pri dne.

•  Keď už je dno nádoby horúce na dotyk, 
otočte otočný ovládač do strednej 
polohy (pohotovostný režim), aby sa 
ukončila výroba ďalšej pary pred tým, ako 
vytiahnete trysku z nádoby. Zvuk čerpadla 
bude ešte chvíľu počuť, ale to si nemusíte 
všímať, pretože prístroj je nastavený na 
5 sekundové oneskorenie, ako začne 
funkciu automatickej regulácie teploty.

•  Napenené mlieko nalejte do čerstvo 
pripravenej kávy a lyžičkou pridajte penu. 
Pomer mlieka a kávy je nasledujúci: 
Cappuccino – 1/3 espressa, 1/3 horúceho 
mlieka, 1/3 mliečnej peny.
Latté – 1/3 espressa doplnená 2/3 
horúceho mlieka a asi 1 cm peny (podáva 
sa tradične v pohári).
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TLAČIDLO PARA (STEAM) / TLAČIDLO 
HORÚCA VODA (HOT WATER) 
•  Tlačidlo Para (Steam) bude automaticky 

podsvietené, hneď ako prístroj prvýkrát 
dosiahne správnu teploty.

•  Po zapnutí sa prístroj vždy automaticky 
nastaví na funkciu Para (Steam).

•  Tlačidlá „HOT WATER“ a „STEAM“ nie je 
možné použiť súčasne.

•  Tvorba pary: Hneď ako je podsvietené 
tlačidlo Para (Steam), jednoducho otočte 

otočný ovládač do polohy  (Para).
•  Výdaj horúcej vody: Stlačte tlačidlo 

„HOT WATER“, hneď ako je toto tlačidlo 
podsvietené, stačí otočiť otočný ovládač do 

polohy  (Para) a z otočnej trysky začne 
vytekať horúca voda.

•  Ak zostane prístroj zapnutý, bude 
podsvietené naposledy použité tlačidlo 
(Steam alebo Hot Water).

POZNÁMKA:  
Nezabudnite vždy skontrolovať, či je 
peniaci nadstavec pevne nasadený na 
trysku pary cez gumový návlek.

Najlepší výsledok dosiahnete, ak 
použijete studené čerstvé mlieko 
(nízkotučné mlieko tvorí penu ľahšie).

Po každom použití vyčistite trysku 
pary a peniaci nadstavec. Pozrite 
Starostlivosť a čistenie na strane 25-27.

POZNÁMKA:  
Aby bolo možné ihneď po použití 
funkcie tvorby pary pripravovať ďalšiu 
kávu, je vaše espresso vybavené 
funkciou automatickej regulácie teploty 
vody. Tá zaistí, že sa mletá káva nespáli 
prvou dávkou vody z thermobloku, 
ktorá môže byť pre prípravu kávy príliš 
horúca. Táto voda sa automaticky 
vypustí do odkvapkávacej misky vo 
chvíli, keď integrovaný termostat 
upravuje teplotu vody na optimálnu 
hodnotu pre extrakciu kávy. Káva preto 
bude extrahovana pri správnej teplote, 
aby mala tú najlepšiu chuť.
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UPOZORNENIE:  
NENECHAJTE MLIEKO PREPENIŤ CEZ HORNÝ OKRAJ PENIACEHO NADSTAVCA, INAK 
NADSTAVEC NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ.
ABY SA HORÚCE MLIEKO NEROZSTREKOVALO, NENECHAJTE POČAS NAPEŇOVANIA VYNORIŤ 
KONIEC NADSTAVCA NAD HLADINU.
NAJSKÔR NASTAVTE OTOČNÝ OVLÁDAČ DO STREDNEJ POLOHY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) 
A AŽ POTOM MÔŽETE VYBRAŤ NÁDOBU S NAPENENÝM MLIEKOM.



FUNKCIA VÝDAJ HORÚCEJ VODY

20 FUNKCIA VÝDAJ HORÚCEJ VODY

Vaše espresso ES 8010 je vybavené 
samostatnou funkciou výdaja horúcej vody, 
ktorú môžete použiť na prípravu čaju, horúcej 
čokolády alebo iných teplých nápojov. Horúca 
voda vyteká ramienkom pary.

Pred použitím funkcie Horúca voda zložte 
z trysky napeňovací nadstavec. Stlačte tlačidlo 
Horúca voda (Hot Water) a umiestnite otočný 
ovládač do polohy . Obvod tlačidla Hot 
Water sa rozsvieti.

Pred odberom horúcej vody postavte pod 
trysku hrnček alebo šálku.

Odber horúcej vody ukončíte prepnutím 
otočného ovládača do strednej polohy 
(pohotovostný režim).

Odber horúcej vody je obmedzený na 2 litre pri 
každom použití.

Prístroj nie je konštruovaný na prípravu celých 
kanvíc kávy a čaju. Čím väčší objem vody 
odoberiete, tým bude chladnejšia.

POZNÁMKA:  
Ak zostane prístroj zapnutý, bude 
svietiť tlačidlo naposledy použitej 
funkcie. Ak budete chcieť prepnúť na 
funkciu Para, stlačte tlačidlo Steam 
– tlačidlo bude podsvietené. Potom 
už len umiestnite otočný ovládač do 
polohy  (Para). 
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Jednoduché pravidlá prípravy šálky dobrej kávy 
vám objasníme v tejto kapitole. Tu je niekoľko 
rad, ako pripraviť skvelú kávu.

POZNÁMKA:  
Ak si chcete vychutnať espresso pravej 
kvality, neextrahujte viac než asi 30 ml 
(s použitím fi ltra na jednu šálku) alebo 
60 ml v prípade dvojitého espressa 
(s použitím fi ltra na dve šálky).

KÁVA

Ak chcete používať mletú kávu na prípravu 
kávy, mali by ste ju skladovať vo vzduchotesne 
uzatvorenej nádobe na chladnom, suchom 
mieste. Mletú kávu neskladujte dlhšie než jeden 
týždeň, pretože potom sa stráca jej aróma. 
Neuchovávajte ju v chladničke ani v mrazničke.

Najlepšiu chuť a vôňu dosiahnete, keď 
nameliete čerstvú kávu tesne pred prípravou 
kávy. Zrnkovú kávu skladujte vo vzduchotesnej 
uzatvorenej nádobe na chladnom a suchom 
mieste a to najdlhšie jeden mesiac, pretože 
potom sa stráca jej aróma. Neuchovávajte ju 
v chladničke ani v mrazničke.

PRÚD VODY

Dbajte na to, aby voda pri sparovaní kávy 
prúdila fi ltrom správnou rýchlosťou.

Ak je prúd vody pomalý, bude káva vytekať 
príliš dlho, bude tmavá a horká s nevzhľadnou 
penou nejednotnej farby na povrchu.

Ak je prúd vody príliš rýchly, bude káva vytekať 
krátko, nestačí získať správnu chuť a arómu, 
bude vodnatá a na povrchu bude len malé 
množstvo riedkej peny.

Prúd vody je možné upraviť použitím väčšieho 
alebo menšieho tlaku pri vtláčaní kávy vo fi ltri 
a tiež hrubším alebo jemnejším namletím 
kávových zŕn.

MLETIE KÁVY

Ak používate mletú kávu, kupujte kávu určenú 
pre prístroje na prípravu espressa/cappuccina.

Ak si meliete kávu sami, mala by byť jemná, ale 
nie príliš, alebo dokonca práškovitá. Namletie 
kávy ovplyvňuje rýchlosť, akou voda preteká 
fi ltrom, a tým tiež výslednú chuť pripravenej 
kávy.

Ak bude káva príliš jemná (vyzerá ako 
prášok, a keď ju premeliete medzi prstami, 
pripomína múku), bude voda kávou pretekať 
veľmi pomaly, aj keď je pod tlakom. Káva 
bude príliš dlho vytekať, bude tmavá a horká 
s nevzhľadnou penou nejednotnej farby na 
povrchu.

Ak bude káva príliš hrubá, pretečie voda kávou 
veľmi rýchlo. Káva bude vytekať krátko, nestačí 
získať správnu chuť a arómu, bude vodnatá bez 
hustej peny na povrchu.



VTLÁČANIE KÁVY

Po odmeraní mletej kávy do fi ltra je potrebné 
kávu vtlačiť (stlačiť) plochou stranou odmerky. 
Kávu by ste mali vtlačiť dosť silne.

Ak bude káva vtlačená málo, pretečie ňou 
voda príliš rýchlo a káva sa nestačí dostatočne 
vylúhovať. Ak však bude vtlačená príliš, bude 
voda pretekať dlho a káva bude vytekať dlhšie, 
než je potrebné.

POZNÁMKA:  
Chuť vašej kávy samozrejme závisí od 
vašej osobnej chuti a mnohých ďalších 
faktorov, najmä od druhu kávových 
zŕn, od toho, ako sú zrná namleté a na 
tom, ako silne je vo fi ltri káva stlačená. 
Odporúčame vám vyskúšať kombinácie 
uvedených faktorov, aby ste našli tú 
správnu cestu k príprave kávy podľa 
vašej chuti.
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Čistenie
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ČISTENIE PARNEJ TRYSKY 
A NAPEŇOVACIEHO NADSTAVCA
•  Po napenení mlieka je potrebné vždy 

vyčistiť parnú trysku a peniaci nadstavec.
•  Napeňovací nadstavec zložte a namočte 

ho do teplej vody. Dbajte na to, aby otvory 
na oboch koncoch nadstavca, ktorými 
prechádza para, boli čisté. Na čistenie 
použite ihlu čistiaceho nástroja.

•  Ramienko utrite vlhkou látkou, potom ho 
nasmerujte do odkvapkávacej misky, krátko 

prepnite otočný ovládač do polohy  
(Para) a stlačte tlačidlo Hot Water (Horúca 
voda). Tým sa z trubice a trysky vypláchnu 
prípadné zvyšky mlieka.

•  Skontrolujte, či je otočný ovládač v strednej 
polohe (pohotovostný režim). Stlačením 
tlačidla „POWER“ espresso vypnite, odpojte 
sieťový kábel zo zásuvky a nechajte prístroj 
vychladnúť minimálne na 15 - 20 minút.

•  V prípade, že je parná tryska stále upchatá, 
použite na vyčistenie ihlu čistiaceho 
nástroja.

•  Ak to nepomôže, odskrutkujte trysku 
kľúčom, ktorý je súčasťou čistiaceho 
nástroja.

•  Pred vyčistením ihlou nechajte trysku 
odmočiť v horúcej vode. Naskrutkujte 
trysku späť na ramienko a dotiahnite 
kľúčom v čistiacom nástroji.

POZNÁMKA:
Pozor! Ihla čistiaceho nástroja je ostrá.



ČISTENIE FILTROV, DRŽIAKA FILTRA 
A SPAROVACEJ HLAVICE
•  Antikorové fi ltre a držiak opláchnite pod 

tečúcou vodou po každom použití, aby 
sa odstránili zvyšky kávy. Ak by sa jemné 
otvory fi ltra upchali, vyčistite ich ihlou 
čistiaceho nástroja.

•  Vnútro sparovacej hlavice utrite vlhkou 
handričkou, aby v nej nezostali zvyšky kávy.

•  Espresso s nasadeným držiakom fi ltra bez 
kávy pravidelne preplachujte vodou. Tým 
sa vypláchnu prípadné zvyšky mletej kávy.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO PLÁŠŤA A PLOCHY 
NA ZAHRIEVANIE ŠÁLOK
•  Vonkajší povrch espressa môžete 

čistiť mäkkou navlhčenou handričkou 
(nepoužívajte abrazívne čistiace 
prostriedky ani hubky, aby sa plochy 
nepoškriabali).

ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY
•  Odkvapkávaciu misku je potrebné 

pravidelne vyprázdňovať a čistiť. Naplnenie 
odkvapkávacej misky je signalizované 
nápisom „FULL“ na indikátore plnosti.

•  Z misky vyberte indikátor a mriežku, 
umyte ich vodou s trochou neabrazívneho 
čistiaceho prostriedku, opláchnite 
a nechajte vysušiť.

•  Ak vyžaduje miska dôkladnejšie vyčistenie, 
zložte indikátor plnej misky, ktorý je po 
stranách prichytený sponami.

ČISTENIE ÚLOŽNÉHO BOXU
•  Úložný box je možné vybrať po vysunutí 

odkvapkávacej misky, potom ho môžete 
vyčistiť mäkkou navlhčenou handričkou 
(bez použitia abrazívnych čistiacich 
prostriedkov alebo hubiek, ktoré by mohli 
poškriabať jeho povrch).

POZNÁMKA:  
Žiadnu časť espressa ani jeho 
príslušenstva neumývajte v umývačke 
riadu.
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ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍN 
(ODVÁPNENIE)
•  Po určitom čase pravidelného používania 

môže najmä tvrdá voda spôsobiť 
v rozličných súčastiach espressa vznik 
vápenatých usadenín, ktoré obmedzujú 
prietok vody, výkon espressa a znižujú 
kvalitu kávy.

•  Z uvedeného dôvodu vám odporúčame 
vykonávať odvápnenie roztokom octu 
a vody v pravidelných intervaloch 2 – 3 
mesiacov. Postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov alebo ich využite aspoň ako 
vodidlo:

Zriedený roztok (v prípade mäkšej vody)
•  1 diel bieleho octu
•  2 diely studenej vody z vodovodu

Koncentrovaný roztok (v prípade tvrdej vody)
•  1 diel bieleho octu
•  1 diel studenej vody z vodovodu

ODVÁPNENIE ESPRESSA
•  Skontrolujte, či je otočný ovládač nastavený 

do strednej polohy (pohotovostný režim), 
vypínač v stave vypnuté a prívodný kábel 
vytiahnutý zo zásuvky.

•  Odstráňte držiak fi ltra a napeňovací 
nadstavec. Zmes vody s octom nalejte do 
zásobníka vody.

•  Pripojte do zásuvky sieťový kábel 
a espresso zapnite.

•  Espresso zapnite stlačením tlačidla POWER. 
Tlačidlo POWER bude podsvietené a otočný 
ovládač nastavte do strednej polohy 
(Pohotovostný režim).

•  Pod sparovaciu hlavu a trysku pary 
postavte väčšiu nádobu.

•  Po dosiahnutí teploty dostatočnej pre 
sparovanie zhasne indikátor ohrievania. 

Otočný ovládač prepnite na „Espresso“  
a nechajte polovicu vody s octom pretiecť 
sparovacou hlavou.

•  Otočný ovládač prepnite do polohy 

 (Para) a nechajte zostávajúci roztok 
vytiecť tryskou na paru. Až voda prestane 
vytekať, prepnite späť do strednej polohy 
(pohotovostný režim).

•  Po odvápnení vyberte zásobník vody, 
dôkladne ho vypláchnite a naplňte čistou 
vodou. Teraz je potrebné celý prístroj 
prepláchnuť, preto nechajte polovicu 
vody vytiecť sparovacou hlavou a druhú 
polovicu tryskou pary.

•  Espresso je pripravené na použitie.
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UPOZORNENIE:  

SIEŤOVÝ KÁBEL, VIDLICU SIEŤOVÉHO KÁBLA ANI CELÝ PRÍSTROJ NEPONÁRAJTE DO 
VODY ALEBO INEJ TEKUTINY.

BEHOM PROCESU ODVÁPŇOVANIA NEVYSUNTE ZÁSOBNÍK NA VODU ANI HO 
NENECHAJTE ÚPLNE VYPRÁZDNIŤ.



ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PORUCHA MOŽNÉ PRÍČINY SPÔSOB ODSTRÁNENIA

Z espressa nevyteká káva. Espresso nie je zapnuté, prípadne je 
odpojený sieťový kábel. 

Presvedčte sa, že je sieťový kábel zapojený do zásuvky a že ste 
stlačili tlačidlo POWER. Ak je espresso zapnuté, tlačidlo POWER 
bude podsvietené.

V zásobníku nie je voda. Pozrite krok 1 – Plnenie zásobníka vody na strane 13.

Otočný ovládač nie je v polohe 

„Espresso“ . 
Otočný ovládač uveďte do polohy „Espresso“ .

Káva je príliš najemno pomletá. Pozrite sa, či používate správny druh kávy na prípravu espressa. Pozrite 
Mletie kávy na strane 21.

Vo fi ltri je príliš veľa kávy. Pozrite Príprava kávy na strane 14.

Káva je príliš vtlačená. Pozrite Vtláčanie kávy na strane 14.

Je upchaný fi lter. Na vyčistenie použite ihlu čistiaceho nástroja. Pozrite Čistenie fi ltrov na 
strane 26.

Káva tečie príliš rýchlo. Káva je pomletá príliš nahrubo. Pozrite sa, či používate správny druh kávy na prípravu espressa. Pozrite 
Mletie kávy na strane 21.

Vo fi ltri je málo kávy. Pozrite Príprava kávy na strane 14.

Káva vo fi ltri je málo vtlačená. Pozrite Príprava kávy na strane 14.
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PORUCHA MOŽNÉ PRÍČINY SPÔSOB ODSTRÁNENIA

Káva preteká okolo okraja držiaku 
fi ltra.

Držiak fi ltra nie je správne nasadený na 
sparovacej hlave. 

Pozrite Nasadenie držiaka fi ltra na strane 15.

Na rámčeku fi ltra zostali zvyšky kávy. Prebytočnú kávu odstráňte z rámčeka držiaka fi ltra, aby správne 
zapadol do sparovacej hlavy. Kúskom vlhkej handričky utrite 
vnútorný priestor sparovacej hlavy.

Vo fi ltri je príliš veľa kávy. Pozrite Príprava kávy na strane 14.

Káva je príliš silne vtlačená. Pozrite Vtláčanie kávy na strane 14.

Je použitý nesprávny fi lter pre dané 
množstvo kávy. 

Na prípravu jednej šálky používajte menší fi lter a na dve šálky ten 
väčší.

Káva z držiaka fi ltra len kvapká. Zásobník vody je prázdny alebo skoro 
prázdny.

Pozrite krok 1 – Plnenie zásobníka vody na strane 13.

Káva je príliš najemno pomletá. Pozrite sa, či používate správny druh kávy na prípravu espressa. 
Pozrite Mletie kávy na strane 21.

Espresso je upchané usadenými 
minerálnymi látkami. 

Vykonajte odvápnenie espressa; pozrite Odvápnenie espressa na 
strane 27.

Z espressa je počuť silný hluk 
čerpadla.

V zásobníku nie je voda. Pozrite krok 1 – Plnenie zásobníka vody na strane 13.

Zásobník vody nie je správne nasadený. Pozrite krok 1 – Plnenie zásobníka vody na strane 13.

Káva je príliš slabá až vodnatá. Káva nie je dostatočne najemno 
pomletá.

Pozrite sa, či používate správny druh kávy na prípravu espressa. 
Používajte tmavú praženú kávu, ktorá býva označená ako 
„Espresso Blend“ (Zmes na espresso). Pozrite Mletie kávy na 
strane 21.
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PORUCHA MOŽNÉ PRÍČINY SPÔSOB ODSTRÁNENIA

Káva je príliš chladná. Espresso nie je dostatočne zahriate. Skontrolujte, či zhasol červený indikátor ohrievania vody.

Šálky neboli vopred zahriate. Hneď ako začne prístroj ohrievať vodu, zohreje sa aj plocha určená na 
nahriatie šálky. Pozrite Nahriatie šálok na strane 15.

Mlieko nie je dosť ohriate (pri príprave 
cappuccina alebo latté).

Keď je dno nádoby zahriate tak, že na ňom nie je možné udržať ruku, 
je mlieko dostatočne horúce. Pozrite Napenenie mlieka na cappuccino 
alebo latté na strane 17.

Netvorí sa pena. Káva vo fi ltri je málo vtlačená. Pozrite Vtláčanie kávy na strane 14.

Káva je príliš nahrubo pomletá. Pozrite sa, či používate správny druh kávy na prípravu espressa. 
Pozrite Mletie kávy na strane 21.

Mletá káva už nie je čerstvá. Mletú kávu by ste nemali skladovať dlhšie než týždeň. 
Pozrite Káva na strane 21.

Otvory fi ltra sú nepriechodné. Na vyčistenie použite ihlu čistiaceho nástroja. 
Pozrite Čistenie fi ltrov na strane 26.

Pri vytekaní kávy alebo ohrievaní 
mlieka espresso vydáva pulzujúci 
hluk.

Espresso vykonáva normálnu operáciu 
pri tlaku okolo 15 bar.

Nie je potrebné nič podnikať, pretože ide o normálny stav.
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PORUCHA MOŽNÉ PRÍČINY SPÔSOB ODSTRÁNENIA

Espresso neohrieva vodu ani paru. Espresso nie je zapnuté. Presvedčte sa, že je sieťový kábel pripojený do zásuvky a že ste stlačili 
tlačidlo POWER. Ak je espresso zapnuté, tlačidlo POWER bude podsvietené.

V zásobníku nie je voda. Pozrite krok 1 – Plnenie zásobníka vody na strane 13.

Otočný ovladač nie je v polohe 

 (Para).
Otočný ovládač uveďte do polohy  (Para). Skontrolujte, či je použité 
tlačidlo „Steam“ v prípade odberu pary alebo „Hot Water“ v prípade odberu 
horúcej vody.

Parná tryska je upchaná. Na vyčistenie použite ihlu čistiaceho nástroja. Ak to nepomôže, 
odskrutkujte trysku kľúčom, ktorý je súčasťou čistiaceho nástroja. 
Pozrite Starostlivosť a čistenie na strane 25-27.

Na hladine mlieka sa netvorí pena. Nie je dostatok pary. Môže byť upchaná parná tryska. Pozrite Starostlivosť a čistenie na strane 
25-27.

Mlieko nie je studené a čerstvé. Mlieko musí byť studené a čerstvé. Pozrite Napenenie mlieka na 
cappuccino alebo latté na strane 17.

Espresso nefunguje. Espresso vyzera ako zapnuté, ale 
nefunguje.

Je možné, že sa aktivovala bezpečnostná tepelná ochrana kvôli prehriatiu 
čerpadla. Espresso vypnite a nechajte ho na 30 – 60 minút vychladnúť.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunál-
neho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto pro-
duktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov 
alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.  Revision 12/2010
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ESPRESSO
Aromatická káva výraznej chuti, známa tiež ako 
„short black“, sa pripravuje zo 7 g mletej kávy. 
Podáva sa v malých šálkach alebo pohároch, 
v ktorých je asi 30 ml kávy.

LONG BLACK
Long black sa spravidla servíruje ako 
štandardné espresso s väčším množstvom vody 
– podľa chuti.

FLAT WHITE
Jedna dávka espressa v šálke doplnená 
napeneným mliekom, 1/3 kávy a 1/3 mlieka.



KLASICKÁ KÁVA LATTÉ
Tradičná ranná káva v Taliansku a Francúzsku, 
podávaná s čokoládovým croissantom alebo 
sušienkami. Pripravuje sa z jednej dávky 
espressa a obsahuje 1/3 kávy espresso a 2/3 
mlieka. Doplní sa napeneným mliekom 
a nalieva sa po stene pohára, aby zostala 
zachovaná krémová konzistencia s vrstvou 
dokonalej peny na povrchu.

CAPPUCCINO
Skutočné cappuccino sa servíruje veľmi ľahké, 
vlažné a tvorí ho 1/3 espressa, 1/3 napeneného 
mlieka a poslednú tretinu tvorí bohatá vrstva 
krémovej peny. Krokom k dokonalosti je zakryť 
polovicu povrchu peny a druhú polovicu 
poprášiť čokoládou.

MACCHIATO
Dávka espressa podávaná v polovysokom 
pohári (asi 70 ml), ozdobená trochou jemne 
napeneného mlieka.
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MOCHA FRAPPE (dve porcie)
Tento výrazný osviežujúci nápoj, pripravený 
počas okamihu, urobí radosť každému, ako 
milovníkovi kávy, tak aj milovníkovi čokolády. 
Vo dvoch dávkach espressa rozpustite dve 
vrchovaté lyžičky na kúsky nalámanej kvalitnej 
čokolády. Pridajte 1/2 šálky studeného mlieka, 
9 kociek ľadu a všetko rozmixujte v mixéri pri 
pomalej rýchlosti, aby ste dosiahli zamatovú 
konzistenciu. Rovnomerne nalejte do dvoch 
pohárov a ihneď podávajte.

ESPRESSO AFFOGATO
Toto neodolateľné sladké pokušenie sa 
pripravuje z jedného kopčeka kvalitnej 
vanilkovej zmrzliny pridanej do espressa, podľa 
chuti obohateného trochou obľúbeného likéru. 
Na vytvorenie tej správnej atmosféry podávajte 
zmrzlinu v pohárikoch na martini a doplňte 
espressom a likérom.

CON PANNA
Nápoj, ktorý hreje pri srdci a ktorého názov 
znamená „so smotanou“, je elegantným 
variantom pôvodnej viedenskej kávy. 
90 – 120 ml šálku s dvomi dávkami espressa 
ozdobte šľahačkou. Posypte škoricou a ihneď 
podávajte.
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PUDING S ČERSTVÝMI MALINAMI V KÁVE
6 porcií

750 ml smotany
3/4 šálky krupicového cukru
2 struky vanilky pozdĺžne rozkrojené
1 pol. lyžica želatíny
3/4 šálky vychladeného silného espressa
1 košíček čerstvých malín
1 pol. lyžica cukru navyše

1.  V rajnici zmiešajte smotanu, cukor 
a vanilku. Na miernom ohni uveďte 
za stáleho miešania do varu. Vyberte 
vanilkové struky.

2.  Pridajte želatínu a miešajte drevenou 
vareškou do úplného rozpustenia. Odstavte 
z variča a nechajte vychladnúť.

3.  Vychladnutú zmes nalejte rovnomerne 
do šiestich 150 ml pohárov. Uložte 
do chladničky aspoň na tri hodiny do 
stuhnutia.

4.  Maliny nasypte do stredne veľkej misky, 
posypte cukrom a ľahko roztlačte vidličkou.

5.  Roztlačené maliny prelejte vychladnutou 
kávou. Prikryte a nechajte vychladnúť 
v chladničke.

6.  Pred podávaním pridajte do pohárov 
s pudingom zmes malín s kávou.

7. Ihneď servírujte s čerstvo uvarenou kávou.

TIRAMISU
4 kusy

1 a 1/2 šálky syra mascarpone
1 a 1/4 šálky smotany
2 a 1/2 pol. lyžice práškového cukru
1/2 šálky vychladeného silného espressa
1/2 šálky Tia Maria alebo kávového likéru
16 cukrárskych piškót
kakao na ozdobenie

1.  Vo veľkej mise zmiešajte mascarpone, 
smotanu a práškový cukor. Zľahka 
našľahajte, až sa začnú tvoriť jemné špičky. 
Na chvíľu dajte bokom.

2.  V miske zmiešajte kávu a likér. V zmesi 
namočte piškóty, vždy niekoľko naraz. 
Dbajte na to, aby piškóty rovnomerne 
nasiakli všetku kávovú zmes.

3.  Polovicu piškót rozložte do štyroch 
dezertných misiek alebo pohárov. Vrstvu 
piškót pokryte polovicou našľahanej 
smotanovej zmesi. Pridajte vrstvu 
zostávajúcich piškót a zvyšok smotanového 
krému.

4.  Ozdobte kakaovým práškom a nechajte 
vychladnúť v chladničke.

5.  Servírujte s čerstvým ovocím a čerstvo 
uvarenou kávou.



MUFFINY S KÁVOU, ŠKORICOU A ORECHMI 
12 kusov

2 a 1/2 šálky hladkej múky
2 lyžičky prášku do pečiva
1 lyžička mletej škorice
3/4 šálky krupicového cukru
1 šálka kyslej smotany
2 vajcia
1 lyžica jemne nastrúhanej citrónovej kôry
1/3 šálky olivového oleja
3/4 šálky vychladeného silného espressa
1 šálka nahrubo nasekaných vlašských orechov

1.  Do veľkej misy preosejte múku, prášok do 
pečiva a škoricu a primiešajte cukor.

2.  Do strednej misky dajte kyslú smotanu, 
vajcia, citrónovú kôru, olej a espresso 
a miešajte, kým sa jednotlivé prísady 
nespoja.

3.  Smotanovú zmes spolu s orechmi prelejte 
do preosiatej múky a zľahka premiešajte.

4.  Cesto rozdeľte rovnomerne do 12 
formičiek, tak aby boli plné asi do dvoch 
tretín.

5.  Formičky vložte do vopred vyhriatej rúry na 
180 °C a pečte asi 12 – 15 minút.

6.  Podávajte ešte teplé, alebo studené 
s bohatou kávovou polevou. Vynikajúce 
s cappuccinom alebo café latté.

KÁVOVÁ POLEVA

2 šálky preosiateho práškového cukru
1 pol. lyžica rozpusteného masla
1/4 šálky horúceho silného espressa

1.  V miske zmiešajte práškový cukor, maslo 
a polovicu kávy, dobre premiešajte 
a pomaly pridávajte zvyšnú kávu, kým 
nezískate ľahko roztierateľnú polevu.
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS  • ZÁKAZNICKÝ SERVIS  • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U

ESPRESSO
M A C H I N E

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.




