
Olaszországban nagyra értékelik az élvezeteket, 
és ez lehet akár egy csésze caffé is.



1 Intenso, robusto,  
corposo, ardente
Intenzív, erős, testes, tüzes
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Per noi il caffè è un culto, come 
la pasta o la pizza. Chiaro?

No, non è possibile. Qui il caffè è 
INTENSO, ROBUSTO, CORPOSO, ARDENTE… 

nero come la notte, caldo come 
l’inferno e dolce come l’amore. Va bene?

Un caffè normale...  
è possibile?

Come? Lungo o ristretto? Macchiato 
o corretto? Caldo o freddo? Caffè 
d’orzo o ginseng? Decaffeinato?

1 // Nina megérkezett Nápolyba, és rögtön betért egy bárba. „Solo un 
caffé! (Csak egy kávét!)” – szögezi le. A nápolyi barista először szóhoz 

sem jut, szinte sértve érzi magát ettől a rendeléstől. Forgószélként 
ragadja magával a szenvedély, amint bevezeti Ninát az olasz 

kávékultúrába.     Track 5

Sì, sì. 
Scusi!

Chiarissimo, 
grazie!

Buongiorno, 
vorrei un caffè 

per favore.

Szavak, amik megnyitják az ajtókat
Vorrei ... per favore. – Szeretnék ... kérem. //  

Scusi! – Elnézést! // Grazie. – Köszönöm.

(N:) Jó napot, egy kávét kérek szépen. // (B:) Milyet? Hosszút vagy rövidet? Tejjel vagy 
tejszínnel? Növényi kávét vagy ginseng-ízesítésűt? Koffeinmenteset? // (N:) Egy sima 

kávét... lehet ilyet? // (B:) Nem, nem lehet! Itt a caffé intenzív, erős, testes, tüzes… 
fekete, mint az éjszaka, forró, mint a pokol, és édes, mint a szerelem. Világos? 
// (N:) Igen, igen, bocsánat! // (B:) Nekünk a caffè egy kultusz, mint a pasta és a 

pizza. Világos? // (N:) Ó, teljesen! Köszönöm!
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2 //  A kávé il caffé – egyik olyan, mint a másik? Nina most már látja, 
hogy egy kávé nem csak úgy egy kávé! Találd meg a megfelelő 
definíciót és hallgasd meg a kiejtésüket!     Track 6

1 g // 2 l // 3 d // 4 h // 5 b // 6 c // 7 j // 8 k // 9 i // 10 f // 11 e // 12 a

Un caffè. Jéghideg és nyáron nagyon kedvelt.

Un caffè macchiato caldo. 
Sambucával, grappával vagy más 
alkoholos itallal ”beszennye-
zett” kávé.

Un caffè macchiato freddo. 
A kávéhoz nem sok köze van: 
víz, és vízben oldódó árpa egy 
csészében.

Un caffè decaffeinato. Olyan, mint egy meleg espresso 
macchiato, csak hideg tejjel.

Un caffè corretto. A hosszú kávé ellentéte.

Un caffè d’orzo in tazza piccola. Presszókávé több vízzel.

Un caffè d’orzo in tazza grande. 

A barista reakciójából azon-
nal észre fogod venni, hogy a 
rendelésed mennyire tökéletlen: 
vár majd egy pillanatot, időt 
ad neked arra, hogy elmondd a 
szükséges kiegészítést: tejjel, 
sűrűn, kis alkohollal, hosszút, 
stb., stb. stb. Ha nem mondasz 
semmit, az is világos.

Un caffè al ginseng. A koffeinmentes variáció.

Un caffè doppio. Nagyon egyszerű: kettőt egyszer-
re.

Un caffè lungo. Egy nagy adag víz oldható 
árpával.

Un caffè ristretto. Ginseng-ízű ital, aminek vajmi 
kevés köze van a kávéhoz.

Un caffè freddo. Egy sima espresso egy kis meleg 
tejjel.

1

2

3

4

5

7

6

8
9

10

11

12

a

c

e

i

g

j

l

b

d

f

h

k



14 // Capitolo 1

3 //  Akkor milyen is lehet un caffé / il 
caffé? Tedd próbára az emlékezeted! 
Milyen kávévariációk jutnak fejből 
eszedbe? (Ne lapozz vissza az előző 
oldalakra!)   

caldo forró // corretto alkohollal „feljavított” // decaffeinato koffeinmentes // dolce 
édes // freddo hideg // lungo hosszú // macchiato „egy cseppnyi/foltnyi“ tejjel vagy 

espresso // nero fekete // normale normál, sima // ristretto sűrű, extra rövid

il caffè / un caffè può essere …

Értékelés:
7–9  Hiperéber! Gratulálunk!
4–6  Nem rossz, de egy jó kis caffé ristretto javíthatna a 

teljesítményeden!
1–3  Neked lehet jól jönne egy dupla…
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4 // 4// Nina megkapta végül a cafféját. A kávé aromája kiteljesedik. 
A lány ajkai a csészéhez érnek. EZ FORRÓ! 

A la tazzina (kis csésze) izzik, mint a lány arca. Kapott szerencsére 
egy pohár vizet un bicchiere d’acqua is. A pillantása csak most 

siklik végig a báron, el is olvassa az egyik táblán lévő szavakat. 
Olvasd el te is, hallgasd meg őket és ismételd.      Track 7

BAR CENTRO
OFFERTA DEL GIORNO

un caffè
zucchero

tovaglioli
una tazzina, un cucchiaino e un piattino 

un bicchiere d’acqua
il giornale di oggi

una chiacchierata con il o la barista
informazioni sul tempo e sul calcio

solo 1 euro!
Non prepariamo  

solo caffè, regaliamo 
emozioni!
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5 //  Segíts Ninának megtalálni az olasz szavak jelentését! 
Húzd át a megtalált szópárokat!   

il tovagliolo időjárás

il bicchiere ma
il giornale barista
il barista kiskanál
il tempo kávéscsésze
lo zucchero újság
il cucchiaino víz

la tazzina szalvéta
regalare csevegés
l’acqua érzés
oggi pohár
l’emozione cukor
la chiacchierata önt, tölt, ad

il tovagliolo szalvéta // il bicchiere pohár // il giornale újság // 
 il barista barista // il tempo időjárás // lo zucchero cukor // 

 il cucchiaino kiskanál // la tazzina kis csésze //  
regalare önt // l’acqua víz // oggi ma //  

l’emozione érzés // la chiacchierata csevegés



1. fejezet // 17

il bar (bár)

il mare (tenger)

il sole (nap)

il caffè  
(kávé / espresso)

la pasta (tészta)

la pizza (pizza)

la moda (divat)

la notte (éjszaka)

la canzone  
(dal)

le macchine 
(autók)

6 // Egy igazi nápolyi számára a caffénak (és a csészének 
is) forrónak kell lennie. Érezni kell a kávét, szagolni a 

kávébab illatát, figyelni a kávégép működését, látni kell a 
kész kávé színét, megízlelni a különleges aromáját.

És te? Melyik érzékszerveddel tanulsz olaszul? Hogyan érzékeled 
a szavakat? Jelöld meg az első, spontán asszociációidat!   
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