SKUHAJTE KAVO VAŠIM STARŠEM ALI SKRBNIKOM
Ste hvaležni, da vaši starši / skrbniki / stari starši tako lepo skrbijo za vas? Bi radi
nekaj naredili zanje? Če radi pijejo kavo, se jo lahko naučite kuhati in jim jo
postrezite.

Opomba: najprej pridobite dovoljenje, da lahko uporabljate štedilnik. Prvič je lahko z
vami tudi starš oz. skrbnik.

Potrebujete:


Mleto kavo in čajno žličko za merico,



posodo za kuhanje kave (ta naj bo dovolj velika glede na število in željo
skrbnikov),



vodo (okoli deciliter na osebo – odvisno od velikosti posode in želja vaših
skrbnikov),



skodelice za kavo (najbolje s podstavki),



po želji vaših skrbnikov tudi kozarce z vodo, sladkor, mleko, kekse, žličke ipd.

Priprava:
1. Najprej nalijte željeno količino vode v primerno veliko posodo za kuhanje kave (ne
nalijte do konca zgornjega roba, pač pa pustite nekaj prostora zaradi vretja –
kakšne 3 do 4 centimetre – glejte slike).
2. Posodo nato postavite na štedilnik in jo segrejte do vrelišča. Pazite na vročo
ploščo oz. ogenj.

3. Najprej previdno odstavite posodo iz vroče plošče oz. iz ognja na hladno podlago.
4. Če želite, lahko počakate nekaj sekund, da se voda umiri, saj lahko kava skipi, če
jo damo v popolnoma vrelo vodo. Vmes izklopite ogenj oz. elektriko!
5. Dodajte kavo in dobro premešajte. Najbolje je dati eno čajno žličko mlete kave na
eno osebo, a naj vam raje vaši skrbniki povedo, koliko kave bi želeli imeti.

Vaša kava je sedaj že kuhana. Lahko počakate, da se tekočina nekoliko ohladi in
kava usede na dno; tako bo kava bolj pitna oziroma ne bo toliko usedline na dnu
skodelic. Če želite in bi si vaši skrbniki tega želeli, lahko kavo še dodatno prevrete.
6. Ponovno postavite posodo na vročo ploščo/ogenj in pozorno spremljajte, dokler
kava ponovno ne zavre. Pazite, da ne bo skipela.

7. Nato ponovno odstavite posodo na hladno podlago ter počakajte, da se kava
usede in nekoliko ohladi.
Medtem ko čakate, da se kava usede in ohladi, pripravite skodelice in dodatke po
želji, nato nalijte željeno količino kave. Želimo vam prijetno preživljanje časa z vašimi
starši oziroma skrbniki. 

