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KÁVA MUSÍ CHUTNAT

K

áva je čím dál oblíbenější,
netřeba si ale nic nalhávat,
málokdo z nás ji opravdu
rozumí a zvládne ji správně
připravit. Je to podobné jako
s vínem - pokud neumíme správně kombinovat
chutě, případně je přizpůsobit svému vkusu, lehce
můžete takzvaně "zabít" i velmi dobrý produkt.
Malou rodinnou pražírnu kávy Don Franko vybudoval Honza ve vesničce Těrlicko, kde žije se
svou rodinou, v okamžiku, kdy potřeboval změnu životního stylu. "Dvanáct let jsem pracoval v
korporátech. Byla to práce, jakou si asi umíte před-
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stavit. Chtěl jsem od života něco jiného. Nebylo to
tak, že bych se neměl kam posouvat. Něco takového
naopak bylo na stole, ale znamenalo by to cestovat
po republice a být méně doma. A to jsem nechtěl.
Tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit podnikat a
káva do toho přišla náhodou. Jak? Jednou mi někdo uvařil tak dobrou kávu, že jsem nepotřeboval
cukr ani mlíko. Skutečně jsem si ji, snad poprvé v
životě vychutnal. V korporátu ji člověk pil skoro
jako vodu. Takže jsem si chtěl něco takového zkusit doma. To to byl ještě takový osobní projekt. S
manželkou jsme si koupili domů testovací pražírnu
a dělali si kávu jen pro sebe. Jenže jí bylo tolik, že
jsme ji začali rozdávat přátelům, těm naše káva
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chutnala a mě došlo, že tohle by mohl být onen
směr podnikáni. A Don Franko byl na světě."
Jedna věc je, pokud najdete něco, pro co máte cit.
To se Frankovým skutečně povedlo. Jejich káva
se rychle stala oblíbená a vyhledávaná zákazníky. To ale není to, čím je tato sympatická rodinná
firma výjimečná. Výjimečný je způsob, jakým své
výrobky (a kávu jako takovou) přibližují lidem.
Na svém webu www.donfranko.cz Vám nejen
pomohou s jejich návody podle toho, jak si chcete kávu připravovat, ale především mají uživatelsky jednoduchý a přitom velmi důmyslný kávový rozcestník, který i naprostého laika dovede k
tomu, aby si vybral kávu, která bude co nejvíce
odpovídat tomu, co od nápoje očekává.
Výsledek je opravdu zajímavý a užije ho i zkušený barista. "Celý tenhle unikátní koncept vznikl na
základě zpětné vazby od našich klientů. Když jsem
začal kávu prodávat, hodně jsem se ptal našich zákazníků, v čem a jak kávu připravují, jestli nedělají
nějaké chyby, kterými by mohli otupit chuť a zhruba po roce z toho vznikl kávový rozcestník. Pražíren
je po republice stovky a téměř každá je něčím specifická. Nám šlo ale hlavně o to lidi naučit pít kvalitní
kávu. A to nejde, pokud si ji neumíte uvařit. Takže
o tom je naše značka, o poznání skutečných chutí
kávy," vysvětluje jedinečný koncept Honza.
Aby toho servisu nebylo málo, nabízí majitelé Don
Franko svým zákazníkům vyjma rozcestníku také
projekt „Káva musí chutnat“ (kavamusichutnat.cz),
kdy co dva týdny chodí registrovaným zákazníkům
zdarma nové číslo e-booku plné rad a informací.
"Pražírnu jsme vyrobili v bývalém podkrovním
bytě, kde jsem bydlel, než jsem se přestěhoval k
manželce. Tehdy jsme netušili, jestli se náš malý
pokus opravdu uchytí. Naštěstí to vyšlo, takže se
nyní budeme stěhovat do většího," dodává k rozvoji
rodinné pražírny Honza. Podle nadšených ohlasů
zákazníků je to stěhování sakra zasloužené.
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TIP NA DÁREK
Nepřehlédněte na stránkách balíček Degustátor.
Jde o praktickou sadu čtyř různých druhů kávy v
menších balíčcích. Navíc si můžete sami vybrat,
jaké kávy Vám do balíčku v Don Franko nabalí.

prazirna@donfranko.cz
+420 724 443 806
/prazirnadonfranko
/prazirnadonfranko
www.donfranko.cz
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