
CAPPUCCINO dle mezinárodních standardů 
Cappuccino 

     Jistě je možné nalézt řadu historek o původu pojmenování tohoto 

velmi oblíbeného nápoje  v jedné z nich se traduje, že cappuccino 

získalo svůj název podle kapucí italských mnichů, které měli právě 

takovou barvu jako zmíněný nápoj, tedy krémově hnědou a jelikož 

kávu s mlékem velmi rádi popíjeli byl už jen krůček k tomu spojit 

pojmenování nápoje s barvou jejich kápě. 

     V dnešní době naleznete cappuccino nezastupitelně na každém 

nápojovém lístku stejně tak, jako espresso. Patří nepochybně mezi 

tradiční  nápoje a přesto se  v jeho přípravě stejně tak jako u 

espressa velmi často chybuje a to počínaje způsobem vytváření 

mléčné pěny, množstvím kávy  či teplotou mléka konče. Projdeme si 

tedy postupně veškeré kroky správné přípravy cappuccina. 
 

Porcelán: 

Pro tradiční cappuccino potřebujeme silnostěnný porcelánový šálek 

o obsahu 150 – 180 ml ideální je vnitřní oblý „kulatý“ tvar šálku. 

Šálek na cappuccino by měl mít vždy ouško a používá se výhradně 

předehřátý.  
 

Konvička: 

Musí být vždy z nerezu, budete-li chtít konvičku, která je vhodná také 

na techniku Latte Art je třeba mít konvičku s nalévací hubičkou (viz. 

konvička z našeho sortimentu doplňků). Pokud nemáme ambice na 

tutu techniku stačí i konvička bez nalévací hubičky. Nejčastěji 

nacházejí využití konvičky o obsahu 0,5 l a  0,75 litru. 
 

Mléko: 

Pro přípravu cappuccina je idální využívat plnotučné mléko s vyšším 

podílem bílkovin a tím také lepší konzistencí a soudržností vytvořené 

pěny. Mléko nalijete podchlazené z lednice do nerezové konvičky 

v množství 1/3 až ½ konvičky (dle typu a tvaru konvičky s níž 

pracujete), před vnořením výdejníku horké páry do mléka odstříknete 

zkondenzovanou páru a teprve následně zanoříte trysku do mléka a 

započnete s procesem ohřívání a pěnění při němž nesmí být 

překročena teplota max. 70°C, ideální teplota je kolem 60°C. Tento 

postup je důležitý nejen kvůli lepší stabilitě pěny či hodnotám mléka, 

ale ochráníte se také před spálením o příliš teplý nápoj. 

 

Teploměr: 

Dokud nenabudete praktické zkušenosti s kontrolou teploty při 

zpěňování mléka rukou, je možné využívat sondové teploměry do 

mléka, které vás včas upozorní, kdy je třeba s ohříváním a 

zpěňováním mléka skončit. 

 Espresso: 

Tvoří nezbytný základ pro cappuccino. Je tedy třeba si do cappuccinového šálku připravit espresso, tedy      

20 – 30 ml kávy, extrahované po dobu 20 – 30 sekund. Detailnější postup přípravy espressa naleznete v naší 

PDF příloze – „Příprava espressa“. 
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Cappuccino: 

Do připraveného espressa doplníte připravené teplé zpěněné mléko a krémově hustou pěnu tak, že šálek o 

obsahu 150 – 180 ml bude plný a rovný, množství pěny na tomto nápoji je minimálně 1 cm a maximálně 2 cm 

husté, konzistentní pěny. Na povrchu servírovaného nápoje musí být vždy vidět zabarvení pěny kávou, i toto 

má svá pravidla. Tradiční cappuccino má po vnitřním obvodu hnědé zabarvení, tvořící prstenec. Při využívání 

techniky Latte Art mohou být na povrchu nápoje různé obrazce – srdíčka, rozety atp. 

Dle standardů Mistrovství světa baristů cappuccino netvoří nic jiného než espresso, mléko a mléčná pěna. 

Také s cappuccinem, stejně jako s espressem, je vhodné servírovat malou sklenku vody. 

 

Nejčastější chyby při přípravě cappuccina: 

•   espresso, které slouží jako základ cappuccina, je špatně připravené  

•   nevhodně zvolené mléko 

•   nevhodně zvolená nádoba na ohřívání a pěnění mléka (určitě neohřívejte mléko v porcelánu) 

•   příliš velké bublinky na vytvořené mléčné pěně 

•   moc vysoká teplota mléka 

•   pěna je na příliš „dlouhou“ kávu dodávána pomocí lžičky a mléko chybí úplně 

•   kopec mléčné pěny na cappuccinu (správně má být šálek plný, ale rovný) 

 

Doporučení: 

máte-li na povrchu zpěněného mléka v konvičce bublinky, dříve než začnete mléko do kávy nalévat, poklepejte 

konvičkou o pevnou podložku tak, aby vzduchové bublinky co nejvíce popraskaly a pěna se tak zahustila. 

Následně točte konvičkou s mlékem tak, aby se mléčná pěna zcela vyhladila do lesku. 
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