
Kawiarka Aluminiowa Bialetti Express

Moka Express firmy Bialetti to absolutna klasyka wśród kawiarek. Produkowana 
od ponad 50-ciu lat stała się ikoną nie tylko wyposażenia kuchni ale i 
popkultury. Jej charakterystyczny kształt chroniony jest patentem. Tylko 
oryginalna kawiarka Bialetti Moka posiada niezmienione od lat proporcje.

Obecna wersja posiada nowy, ergonomiczny uchwyt oraz lepszy zawór 
bezpieczeństwa. 
Bialetti Moka Express to 100% klasyki, w całości wyprodukowana we Włoszech.

Aby korzystać z urządzenia długo i bezpiecznie prosimy o zapoznanie się 
poniższą instrukcją obsługi. 

Instrukcja parzenia kawy w kawiarce:

1. Napełnij dolne 
naczynie wodą, poziom 
wody powinien 
znajdować się poniżej 
zaworu 
bezpieczeństwa 

2. Wsyp do sitka dobra, 
średnio zmieloną 
kawę. Kawy nie może 
być zbyt dużo. 

3. Sitko umieść na 
dolnym naczyniu i 
przykręć górną cześć 
(sprawdź czy filtr i 
uszczelka są 
prawidłowo 
umocowane) 

4. Postaw kawiarkę na 
kuchenkę, na średni 
palnik, gaz nie 
powinien być zbyt 
mocny. 

5. Po 3-5 minutach kawa 
będzie gotowa. Zmniejsz dopływ energii w końcowej fazie gotowania 

6. Pamiętaj by nie zostawiać pustego naczynia na palniku. 

7. Kawiarkę można używać na kuchniach: gazowych, elektrycznych i 
ceramicznych

8. Nie wolno myć w zmywarce – tylko mycie ręczne



Cenne wskazówki i uwagi:

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie wymyj kawiarkę.

2. Pierwsze zaparzanie potraktuj testowo i wylej kawę.

3. Nigdy nie napełniaj dolnego naczynia powyżej zaworu bezpieczeństwa.

4. Zbyt miałko zmielona kawa może zatkać filtr co uniemożliwi proces 
parzenia.

5. Nie używaj agresywnych środków czyszczących i druciaków do mycia 
kawiarki. Nie myj w zmywarce. Zalecane mycie tylko ciepłą wodą bez 
detergentów. 

6. Proces przygotowania kawy w kawiarce jest zbyt krótki aby aluminium 
negatywnie oddziaływało na zdrowie. Niezalecane jest jednak długie 
przechowywanie zaparzonej kawy w kawiarce przed spożyciem. Wraz z 
upływem czasu zaparzana w kawiarce kawa tworzy cieniutką warstwę na 
materiale, która dodatkowo chroni przed szkodliwym działaniem 
aluminium. Dlatego zaleca się nie używać detergentów podczas mycia 
aby tej warstwy ochronnej nie ścierać. Znanym sposobem na dodatkową 
ochronę jest zalanie dolnego i górnego naczynia zaparzoną kawą i 
zostawienia na noc. Nie polecamy jednak tego rozwiązania 
zadeklarowanym estetom gdyż kawa może zostawić trudne do usunięcia 
plamy wewnątrz naczynia.

7.  Pamiętaj, że na smak kawy ma wpływ nie tylko jej gatunek, ale również 
jakość wody oraz przede wszystkim jej odpowiednie świeże zmielenie. 
Najlepszymi młynkami do kawy są wysokiej jakości młynki żarnowe, 
które w przeciwieństwie do najbardziej popularnych młynków udarowych 
nie przegrzewają kawy podczas mielenia i nie traci ona swoich cennych 
właściwości ( w tym aromatu) 

8. Uszczelka i filtr są częściami eksploatacyjnymi których zużycie nie jest 
objęte gwarancją. Wszelkie części zamienne można zamówić w naszym 
sklepie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą 
sklepu FrankHerbert.pl:

• sklep stacjonarny Szczecin: 91 48 45 203

• sprzedaż internetowa: 502 27 37 97

• E-mail: sklep@frankherbert.pl
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