
Príbeh kávy New York sa začína pred viac ako  
70. rokmi v talianskom Toskánsku, konkrétne v mesteč-
ku Montecatini Terme, ktoré je dodnes známe ako kú-
peľné mesto. Na začiatku 30. rokov pán Ugo Incerpi 
– majiteľ kaviarne New York na ulici Corso Roma, kú-
pil stroj na praženie kávy, aby mohol ponúknuť čerstvú 
kávu ako výnimočný produkt pre vyberanú klientelu, 
ktorá prichádzala do mesta na kúpeľnú liečbu.
A výsledok? Jeho káva bola taká výborná a povesť o nej 
sa rozšírila tak rýchlo, že cez víkendy ľudia cestovali až 
z Florencie, aby si mohli vychutnať kávu „Sor Ugo“. 
Prečo sa pražiareň volá New York, nie je známe, 
no isté je, že v čase vzniku tejto kávy bolo mesto 
New York pre Európanov vysnívaným miestom, 
kam sa húfne odchádzalo za prácou.
V polovici 30. rokov sa na obale kávy „New York cof-
fee“ objavila černošská domorodá žena, držiaca hrsť 
kávových zŕn. Prepracované verzie tohto symbolu sa 
používajú dodnes a pripomínajú stále zachovávanú ro-
dinnú tradíciu.
V 50. a 60. rokoch sa ujal podniku syn, pán ÖNORM 
Oscar a pražiareň s kaviarňou zažila veľký rozvoj. 
Začala konkurovať veľkým pražiarňam nielen v Tos-
kánsku, ale i v celom Taliansku. Stále tu však prevlá-
dal a až dodnes prevažuje rodinný duch a tradícia, 
zachováva sa aj princíp praženia, keď jednu várku 
preberá, praží a balí jeden zodpovedný človek. Dô-
raz na vysokú kvalitu priniesol obrovský úspech aj 

za hranicami Talianska. Kávu New York Extra v roku 
2002 v Hamburgu ocenil magazín Gourmet ako ví-
ťaza testu o najlepšiu kávu sveta, kde obstála 
v konkurencii 26 zmesí, pochádzajúcich z Talianska, 
Portugalska, Švajčiarska a Nemecka. Káva tak pora-
zila oveľa väčšie a známejšie značky. 
Hodnotenie porotcov (nielen profesionálnych ochutná-
vačov tzv. „cuppers“, ale aj dovozcov káv, výrobcov 
kávovarov, majiteľov obchodov...) znelo: „Káva New 
York je jemná, krémová, svetlohnedá káva hustej kon-
zistencie. Vo vôni oceníte arómu čokolády a kakaa. Má 
plnú vyváženú chuť, s náznakmi horkej čokolády, kar-
damonu a orechovej chuti, crema je jemná a elegantná 
svetlá. Perfektná káva, jednoducho skvelá.“
Neprehliadnuteľnou zaujímavosťou tejto kávy je, 
že reprezentuje exkluzívny výber najlepších stredo-
amerických káv s podielom vo svete vysoko cene-
nej kávy Jamaica Blue Mountains.
Príbeh pokračuje až dodnes, keď denne tisíce ľudí po ce-
lom svete pijú túto vynikajúcu kávu nielen v Toskánsku, ale 
tiež v Japonsku, Francúzsku, Kanade, Južnej Afrike, Ne-
mecku a dnes už, našťastie pre našich kávičkárov, vďaka 
obchodu kavashop.sk aj na Slovensku. My sme ju v redak-
cii ochutnali a môžeme potvrdiť, že chutí znamenite.
Dajte si kávu New York Extra, zatvorte oči a vráťte sa 
na začiatok príbehu, do roku 1930 na terasu kaviarnič-
ky v slnečnom kúpeľnom mestečku Montecatini Terme.

 Cítite tú atmosféru?
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