
Návod k obsluze 

AeroPress  

Obsah balení:  

 AeroPress 
 tunel pro usnadnění dávkování kávy a vody do AeroPressu 
 odměrka na kávu 
 míchátko 
 držák papírových filtrů 
 350 ks papírových filtrů  

Pro kávu z AeroPressu je typická vyvážená jemnější chuť s relativně 

nízkým obsahem kofeinu. 

Existují dva základní způsoby přípravy:  

o při klasickém dochází ke krátké extrakci a následnému stlačení přes filtr 

o při inverzní metodě lze kávu extrahovat v plastovém válci i několik minut 

 

Pro přípravu kávy v AeroPressu je třeba použít 15‒17 g kávy. (Zhruba 1,5 hrsti). 

Klasická metoda přípravy 

 Založte papírový filtr do plastového sítka a propláchněte jej vodou. 

(Filtr se zbaví své papírové chuti a dobře přilne k sítku).  

 Plastové sítko poté nasaďte na AeroPress.  

 Kávu namelte na střední hrubost a nasypte ji do AeroPressu.  

 Pro nejlepší chuť je dobré použít vodu s teplotou okolo 92‒96°C. 

Vodu proto nechte po jejím dovaření ve varné konvici přibližně 

minutu odstát. 

 Poté položte AeroPress na dostatečně velký hrnek a kávu pomalu 

zalívejte až po okraj.  

 Zamíchejte a nechte 15 vteřin extrahovat.  

 Následně nasaďte píst a pomalu stlačte kávu do hrnku. 

 Získáte komplexní a středně silnou kávu. 
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Inverzní metoda přípravy 

 Nasaďte píst do válce aeropressu, ten obraťte o 180˚a nasypte do 

něj 17 g hrubě namletých zrnek.  

 Kávu zalijte vodou doporučované teploty a zamíchejte. 

 Papírový filtr vložte do sítka a propláchněte horkou vodou. Sítko 

nasaďte na komoru aeropressu. 

 Po 1‒2 min. extrakci přiložte dostatečně velký hrnek, aeropress 

obraťte a pomalu stlačte. 

 Získáte nápoj chutí blízký kávě připravené ve french pressu. 

 

                 
 

Rady a doporučení 

 Celý proces přípravy kávy máte plně pod kontrolou. Můžete experimentovat s hrubostí mletí, 

množstvím kávy, teplotou vody, délkou extrakce kávy a délkou a intenzitou protlačení kávy přes filtr. 

 Pokud vám bude káva připadat příliš silná a hořká, pak se přesvědčte se, že nepoužíváte příliš 

horkou vodu. Případně zhrubte mletí a uberte množství kávy.  

 Velmi nevýraznou, plochou a slabou chuť kávy spravíte jemnějším mletím a přidáním mletých 

zrnek.  

 Čištění je snadné. Odšroubujete plastový držák papírového filtru a píst domáčknete, tím Vám 

vypadne použitý filtr i kávová sedlina. Poté stačí jen opláchnout teplou vodou. Použití saponátů se 

nedoporučuje. Mohou ovlivnit výslednou chuť kávy. 

 

Video k přípravě kávy v AeroPressu:  

https://www.youtube.com/watch?v=i3kmXBjFdRs 
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