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Zjutraj marsikdo rad zazna vonj kave.
Mama in oče ne začneta dneva brez
te pijače. Nekateri menijo, da po‐
maga pri prebujanju. Ta črni napitek
lahko mešamo tudi z mlekom in slad‐
korjem.
Ime prihaja od besede Kafa. Kafa je
pokrajina v južni E$opiji, od koder naj
bi bila izvirala rastlina.
Kavo pridobivajo iz plodov rastline
kavovca. Zrna s te rastline zmeljejo.
Kavovec raste v toplih in vlažnih
tropskih predelih sveta in lahko zraste
do deset metrov visoko.
Grme kavovca gojijo na posebnih
plantažah tako, da jih prirezujejo na
pravo velikost. Tako lahko s poseb‐
nimi glavniki poberejo zrele plodove.
Zreli plod je velik kot majhna rdeča
češnja in vsebuje dve jedrci – kavni
zrni. Zrnje nato spražijo in tako po ‐
stane rjavo. 
V trgovini lahko kupimo cela ali že
zmleta zrna.
Največji pridelovalki kave sta dve
državi v Južni Ameriki. Polovico sve‐
tovnega pridelka pridela Brazilija. Na
drugem mestu je Kolumbija. Tudi v
Afriki pridelajo mnogo kave, posebno
na Slonokoščeni obali.

Poznamo različne vrste kavovca in
tako tudi različne plodove ter različne
okuse. Razlikujemo okoli šestdeset
vrst. Tri najpomembnejše vrste so:
• Arabski kavovec (Coffea arabica) iz‐

vira iz Etopije (obsega 90 % vse pri‐
delane kave).

• Kavovec robusta (Coffea cane‐
phora) izvira iz Konga.

• Liberijski kavovec (Coffea liberica)
izvira iz Liberije.

Kava vsebuje tudi tako imenovano
poživilo, ki se imenuje kofein. Zato ni
primerna za otroke.
Prostor, v katerem se spije največ
kave, je kavarna.
V Avstriji porabi ena oseba osem kilo‐
gramov kave na leto. To je približno
900 skodelic.

85 % Avstrijcev vsak dan pije kavo.

Od kod prihaja kava 
Kava je pijača, ki jo pijejo skoraj po celem svetu –
od severa do juga in od vzhoda do zahoda. 
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 Med Slovenci
je znana čr$ca
Ivana Cankarja
„Skodelica kave“.
V njej pisatelj Can‐
kar govori o svojem
krivičnem odnosu

do drugih.  Spominja se do‐
godka, ko je svojo mater poprosil
za skodelico kave. Zavedal se je,
kako težko je bilo takrat dobi$
kavo. Materi pa je vseeno uspelo
dobi$ kavo. Ko mu jo je prinesla,
jo je ostro zavrnil in jo s tem
močno prizadel:
Začul sem $he korake na stopni
cah. Prišla je ma$; stopala je
počasi in varno, v roki je nesla sko
delico kave. Zdaj se spominjam,
da nikoli ni bila tako lepa kakor v

$stem trenutku. Skozi vrata je sijal
poševen pramen opoldanskega
sonca, naravnost materi v oči;
večje so bile in čistejše, vsa ne
beška luč je odsevala iz njih, vsa
nebeška blagost in ljubezen. Ust
nice so se smehljale kakor otroku,
ki prinaša vesel dar.
Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z
zlobnim glasom:
„Pus$te me na miru! ... Ne maram
zdaj!“

Ivan Cankar se je rodil 10. maja
1876. Osnovno šolo je obisko‐
val na Vrhniki in gimnazijo v
Ljubljani. Študiral je na Dunaju.
Umrl je leta 1918, star šele 42 let,
v Ljubljani. Bil je predstavnik
slovenske moderne.
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