SZKOLENIE DLA BARISTÓW
poziom podstawowy
Czas trwania: 2 x 1,5h
Ilość uczestników: 6

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników
kawiarni i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji w
dziedzinie znajomości herbaty oraz umiejętności
właściwego jej przygotowania. Szkolenie
przygotowuje pracowników do pracy z herbatą w
gastronomii i odpowiedniego dobrania jej dla
klientów. Nacisk kładziony jest na zdobycie wiedzy
niezbędnej do odpowiadania na najczęstsze pytania
klientów związane z herbatami, umiejętność
doradzenia odpowiedniego naparu i dobranie
technik parzenia.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z
ogólną wiedzą na temat herbaty, jej rodzajów,
sposobów obróbki oraz walorów smakowych, a
także pobieżnie właściwości prozdrowotnych, co
pozwoli im skutecznie dobierać ofertę dla klientów
kawiarni.
Część praktyczna obejmuje szkolenie z zakresu
zaparzania herbaty za pomocą różnych akcesoriów
i technik, a także cupping herbaciany. Pozwoli to
zgromadzić doświadczenie niezbędne dla
właściwego parzenia i podawania herbaty z
uwzględnieniem doboru parametrów parzenia do
poszczególnych rodzajów herbaty i dla uzyskania
zamierzonego efektu.

Część teoretyczna
1. Czym jest herbata: roślina, susz, napar,
gatunki i szczepy
2. Sześć podstawowych rodzajów herbaty,
różnice między nimi, sposoby produkcji,
cechy charakterystyczne: czarna, zielona,
biała, oolong, pu-erh, żółta
3. Herbaty aromatyzowane, mieszanki ziołowe
i inne napary powszechnie spotykane w
gastronomi: rooibos i honeybush, napary
owocowe i ziołowe
4. Podstawowe miejsca produkcji herbaty oraz
bardziej znane gatunki herbaty wraz z
cechami charakterystycznymi i walorami
aromatycznymi: herbaty zielone japońskie,
herbaty chińskie: czarne, zielone, oolong,
białe, pu-erh
5. Herbaty tajwańskie
6. Herbaty czarne ze Sri Lanki
7. Herbaty indyjskie: darjeeling, assam
8. Herbaty afrykańskie
9. Inne ważniejsze miejsca
10. Blendy
11. Ocena jakości herbaty i rola właściwego
przechowywania

Uczestnik po wykładzie potrafi zdefiniować herbatę i
odróżnić ją od innych naparów. Wymienia rodzaje
herbaty i rozpoznaje je. Zna podstawowe napary
funkcyjne nie będące herbatą. Potrafi odpowiedzieć
na pytania klientów związane z herbatą i naparami.
Potrafi polecić klientowi herbatę z oferty
odpowiadającą jego preferencjom smakowym i
funkcyjnym (herbata mocna, pobudzająca,
odprężająca, delikatna dla układu pokarmowego,
posiadająca aromaty owocowe, roślinne itp,
pasująca do słodyczy, do potraw słonych).

Część praktyczna
1. Parzenie herbaty, czym jest i jak przebiega
2. Wprowadzenie do analizy sensorycznej herbaty:
smak, aromaty i posmak (degustacja roztworu
wzorcowego umami jako smaku najmniej
rozpoznawalnego), tekstura i body naparu
3. Parametry wpływające na parzenie: doza suszu,
temperatura wody, techniki uzyskania odpowiedniej
temperatury, czas parzenia, parametry wody
4. Cupping herbaciany
1. Akcesoria i techniki przeprowadzania cuppingu
zgodnie z normą
2. Zapoznanie się z zestawem
3. Przygotowanie naparu testowego (każdy z
uczestników przygotowuje we własnym zestawie
napar innej herbaty do wspólnej degustacji)
4. Przeprowadzenie degustacji
5. Parzenie herbaty w stylu zachodnim: techniki
parzenia, glass serwer, filtry i zaparzacze,
przygotowanie naparu i degustacja (każdy z
uczestników przygotowuje napar innej herbaty
różnymi technikami, wspólna degustacja)
6. Parzenie herbaty w stylu wschodnim: zapoznanie z
akcesoriami i koncepcją parzenia w stylu gongfu,
parzenie w gaiwanie (każdy z uczestników
przygotowuje napar innej herbaty w stylu gongfu,
wspólna degustacja)

Uczestnik po warsztatach potrafi dobrać
parametry parzenia do konkretnej herbaty,
potrafi nimi balansować dla uzyskania
konkretnych cech naparu zgodnych z
preferencjami klienta. Posiada wiedzę na temat
oceny jakości herbaty i potrafi przeprowadzić
degustacje dla poznania cech herbaty
niezbędną dla dalszej z nią pracy w warunkach
gastronomii. Potrafi opisać herbatę przekazując
klientowi podstawowe informacje o jej profilu
smakowym.
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