
 
 

10 pași pentru cafeaua perfectă 
 

 Cafeaua, indiferent că e boabe sau râșnită, 

trebuie să fie de cea mai bună calitate; 

 Folosește numai cafea special măcinată 

pentru cafetiere moka – consistența este 

mai aspră decât cea pentru espressoarele 

automate, deoarece cafeaua prea fin râșnită 

poate înfunda filtrul espressorului; 

 Folosește apă fără calcar, ideal este apa 

plată îmbuteliată; 

 Umple rezervorul de apă doar până la 

valva de presiune – nu trece niciodată 

peste acest nivel; 

 Umple compartimentul de cafea până sus, 

fără a presa cafeaua; Îndepărteaza ușor 

cafeaua rămasă pe margini; 

 Pune cafetiera pe aragaz la flacără mică 

pentru a permite cafelei să se infuzeze ușor 

și să-și păstreze aroma;  

 Odată ce auzi un sunet ca de bule ce se 

sparg (datorită apei care este împinsă prin 

tub), oprește flacăra de sub cafetieră și 

așteaptă până când sunetul bulelor se 

oprește (dacă folosești o plită electrică, 

acesta este momentul în care trebuie să iei 

cafetiera de pe ea); 

 Înainte de servire, ridică-i capacul și 

amestecă în cafea cu o lingură lungă 

pentru a amesteca diferitele straturi de 

cafea – atenție să nu-ți provoci arsuri! 

 Dupa folosire spala cafetiera cu apa calda 

doar, fara detergent sau burete abraziv, 

sterge cu un prosop de bucatarie uscat si 

lasa deschise partile ei pana se usuca 

complet; 

 !Un ultim sfat: din moment ce cafeaua este 

un produs vegetal, este indicat ca după ce 

deschizi ambalajul – de obicei etanș – al 

cafelei măcinate și să o păstrezi în frigider 

pentru o mai bună metinere a aromei și a 

proprietăților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 steps for a perfect coffee 

 
• The coffee beans or the ground coffee should be 

of high quality; 

• Use only coffee that is grounded for moka pots - 

the consistency is coarser than the one for the 

automatic espresso machines, as fine coffee could 

clog the filter; 

• The water should possibly be lime-free, ideal is 

bottled calm water; 

• Fill the water in the bottom chamber just below 

the safety valve - the water level should never be 

above the safety valve; 

• Fill in the ground coffee up to the top of the 

filter basket without pressing it. Brush away loose 

grounds on the top edge of the filter basket; 

• Put the coffeemaker on the stovetop on slow heat 

to allow the coffee to rinse through slowly and so 

to maintain its aroma; 

• Once you can hear a bubbly sound (the water is 

pumped through the tube) switch off the heat and 

wait until the bubbling stops (if you are using an 

electric hub, replace the moka from the stovetop); 

• Before serving, open the lid and stir the coffee 

with a long spoon to mix the different layers of 

coffee - attention do not burn yourself!; 

•Don’t clean your moka pot with soapy water or an 

abrasive sponge. Simply rinsing it with hot water and 

wiping it with a clean cloth after each use will suffice; 
 

! One last advice: since coffee is a herbal 

product, it is advisable to open the – usually 

airtight – packaging of the ground coffee and store 

it in the refrigerator, so that it will retain its flavor 

and properties. 

 
 


