
 

 
NÁVOD K POUŽITÍ  
 
Kávovar Bialetti Moka Express / Kávovar Bialetti Moka Express Antracit 
 
Před prvním použitím: 
Kávovar rozšroubujte a vypláchněte všechny díly teplou vodou. Před uvařením první pořádné kávy 
doporučujeme uvařit kávu, kterou poté vylijete (můžete použít méně kávy).  
Teprve při druhém a dalším vaření začne mít káva tu správnou chuť – pro kterou jste si ostatně tu Vaši Bialetku 
pořídili. 
 
Káva:  
Doporučujeme používat italskou kávu na espreso. Je více pražená a hrubě mletá. Pokud budete mlít kávu doma 
z kávy celozrnné, doporučujeme nastavit mletí na trochu hrubší.  
V žádném případě nedoporučujeme kávové výtažky či rozpustnou kávu. Může dojít k ucpání trysek a poškození 
kávovaru. 
 
Údržba kávovaru:  
K mytí kávovaru nepoužívejte saponáty, ale myjte pouze teplou vodou. V případě, že nedopatřením použijete 
saponát, budete cítit chuť saponátu v kávě, proto je potřeba při následujícím vaření kávu vylít. 
Kávovou patinu uvnitř horní nádoby neodstraňujte – má zde svou funkci – přispívá totiž k výsledné chuti Vaší 
kávy. Naopak filtry a především těsnění udržujte v čistotě. 
 
Upozornění:  
Před každým vařením se ujistěte, že nechybí žádná část kávovaru a že jste kávovar naplnili vodou i kávou. 
Připálení kávovaru vzniklé zahříváním nádoby bez vody není důvodem k reklamaci. Skvrny vzniklé přepálením 
není možné odstranit. Jde ale pouze o estetické poškození, které nezhoršuje funkčnost výrobku.  
Z vody se mohou na stěnách a na dně vytvořit skvrny. Nejsou na závadu a není to vada výrobku ani materiálu.  
Kávovar nenechávejte ve vlhkém prostředí. V případě, že jej déle nebudete používat, dbejte na to, abyste 
kávovar uschovali umytý, vysušený a na vzdušném místě. V opačném případě se v něm může vytvořit plíseň.  
Pokud vaříte na široké plotně nebo velkém plameni, může dojít k připálení vnějších stran kávovaru.  
 
Návod k přípravě:  

1. Naplňte spodní nádobu (1) po trysku v nádobě. Hladina 
nesmí být výše, než je bezpečnostní ventil (5). 

2. Do trychtýře (2) dejte kávu. Kávu nepěchujte silou. 
Trychtýř (2) vložte do spodní nádoby (1). 

3. Do vrchní nádoby (6) nasaďte filtrovací víčko a gumičku 
(3). 

4. Horní i spodní část kávovaru (1 a 6) k sobě pevně 
přišroubujte.  

5. Kávovar postavte na plotýnku o velikosti odpovídající 
rozměrům kávovaru. Na plynovém sporáku nesmí 
plameny přesahovat dno kávovaru. 

6. Po pár minutách začne z trubičky (4) do horní nádoby (6) 
probublávat káva.  

7. Káva je hotová ve chvíli, kdy je horní nádoba naplněna a 
kávovar přestane vydávat bublavý zvuk.  

8. Kávovar sejměte z plotýnky. A může se rozlévat do 
hrníčku – káva je hotová. 

 
Vhodné x nevhodné:  
vhodné pro  - plynový sporák, elektrická či sklokeramická deska 
nevhodné pro – myčka, indukční deska 
 

Za nákup v našem obchůdku Vám děkují členové Kefíja týmu  - www. kefija.cz. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kefija@email.cz. Nezapomeňte nás ohodnotit – ať již na 

Vašem oblíbeném internetovém portále, nebo se podělte o své zkušenosti přímo v našem obchůdku či 
facebook-ovém profilu. 

 
Text návodu volně převzat od společnosti DoKuchyne.cz – distributora kávovarů Bialetti v České republice. 


