
Filiżanka dobroci 

Skoro dział jest zatytułowany: „Do kawy…”, będzie dzisiaj co nieco o tym napoju. Jedni go               
kochają, drudzy nienawidzą. Jak się okazuje, Zakon Kapucynów ma wiele wspólnego z…            
kawą!  

Ale po kolei… Sytuacja ta zdarzyła się we włoskiej kawiarni: „Dzień dobry, poproszę latte”              
Zamiast zastrzyku energii w postaci parującej kawy dostałam samo mleko? Po włosku latte             
oznacza mleko, więc aby dostać we Włoszech kawę z mlekiem, trzeba poprosić o caffè latte.               
Niektórzy miłośnicy kawy wolą zamówić latte macchiato (macchia czyli plama). Jest to            
zatem mleko z „plamką”, odrobiną kawy. Z kolei za nazwą caffè macchiato kryją się              
odwrotne proporcje. 

Wyobraźmy sobie ciepły letni poranek. Zapowiada się piękny dzień: słoneczny i parny. Za             
kilka godzin pracownicy wielkich firm albo turyści będą szukać ochłody w restauracji,            
kawiarni czy chociaż skrawka cienia pod drzewem. Miasteczko wstaje z nową energią, w             
domach zaraz rozpocznie się poranna krzątanina. 

Włosi wybiegają z domu najczęściej bez śniadania i wpadają do baru coś zjeść. Śniadanie we               
Włoszech to najczęściej coś słodkiego np. cornetto. Stojąc przy ladzie, jedzą słodycz i piją              
aromatyczny napój. Jeżeli nigdy nie byliście we Włoszech, warto pamiętać, że przy stoliku             
wartość naszego rachunku wzrasta. Oprócz zamówienia płacimy również za obsługę np.           
nakrycie stolika .  1

Cappuccino czyli co? 

Niewiele osób wie, że to włoskie słowo oznacza kaptur i właśnie od niego wziął nazwę Zakon                
Kapucynów. Brodaci mnisi, odziani w habity o brązowo-czekoladowym kolorze         
przywodzącym na myśl kolor kawy ze spienionym mlekiem, kierowani chęcią pomocy           
najbiedniejszym rozdawali potrzebującym jedzenie i ciemny, aromatyczny napar. 

Napój był tak dobry, bo powstawał z myślą o osłodzeniu cierpienia ziemskiego życia.             
Kojarzono go z miłością i miłosierdziem. To kawa ze spienionym mlekiem oraz cukrem:             
aromatyczna i gasząca głód oraz pragnienie. Wieść o przysmaku szybko się rozeszła po             
wsiach i miastach. Mówiono, że zakonnicy przygotowują najlepszy napój jaki kiedykolwiek           
wynaleziono. Kiedy ktoś pytał, gdzie może dostać coś do jedzenia, słyszał: „Idź do             
kapucynów po cappuccino”. 

Cappuccino w Italii pijemy tylko od 11.00 do 12.00, później zmęczeni po całym dniu Włosi               
sięgają po espresso. 

Latte macchiato czy espresso? 
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Przed wyjazdem do Włoch warto zapamiętać, że raczej nie pije się tam herbaty, chyba że w                
trakcie choroby lub na niestrawność. Jeśli poprosimy tam kogoś o herbatę           
najprawdopodobniej spyta, czy nic nam nie jest…  

Jest wiele sposobów na parzenie kawy. Kiedy we Włoszech poprosimy o caffè, dostaniemy             
tradycyjną, mocną kawę w malutkiej filiżance - espresso. Często podaje się do niej szklankę              
wody, aby można było przepłukać kubki smakowe przed skosztowaniem napoju. 

Uprzejmość w filiżance 

Tradycja caffè sospeso, czyli kawy „zawieszonej”, narodziła się w Neapolu. Jest to kawa, za              
którą płacimy, ale jej nie wypijemy. Dlaczego? Kolejna osoba, która będzie obsługiwana,            
dostanie ją w prezencie! Zwyczaj kawy niespodzianki lub napoju dla potrzebującego           
nieznajomego mamy również w Polsce. Przy następnej wizycie w kawiarni warto to            
sprawdzić! 


