
NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC BARISTA NÂNG CAO 

D’CODES COFFEE LAB & CAMPUS 

Buổi 1 + Buổi 2 (Ngày 1) 

1. Kiến thức nền tảng cà phê 

• Kiến thức về các giống cà phê. 

• Phương pháp sơ chế hạt cà phê. 

• Điều kiện bảo quản của hạt cà phê rang. 

• Tầm quan trọng của độ tươi và pha chế cà phê. 

2. Quầy bar & Quy trình làm việc 

• Nguyên tắc cơ bản của quản lý không gian làm việc 

• Lập kế hoạch quy trình làm việc 

• Vệ sinh & bảo trì 

• Biết các công cụ của bạn 

• Máy pha cà phê & máy xay 

• Các công cụ khác hỗ trợ cho công việc của bạn 

Buổi 3 + Buổi 4 (Ngày 2) 

1. Nghiền, định lượng & Tamping 

• Quy trình chính xác để chuẩn bị định lượng trước khi chiết xuất 

• Ảnh hưởng từ những sai lầm trong mỗi bước 

• Tầm quan trọng của hiệu chuẩn 

2. Chiết xuất & Thử nếm Espresso 

• Lý thuyết chiết xuất 

• Công thức pha cà phê espresso & tỷ lệ pha 

• Mô tả hương vị cà phê espresso 

 

 



Buổi 5 + Buổi 6 (Ngày 3) 

1. Kỹ thuật sữa 

• Hiểu biết về khoa học của sữa 

• Kỹ thuật tạo bọt đúng cách 

• Vệ sinh an toàn sữa 

2. Menu Barista 

• Hiểu biết về thức uống espresso nói chung 

• Cách pha chế đồ uống theo đúng thứ tự 

• Cách phục vụ cà phê đúng số lượng và phương pháp 

3. Vệ sinh & An toàn 

• Rủi ro liên quan đến vệ sinh và an toàn 

• Quản lý rủi ro 

Buổi 7 + Buổi 8 (Ngày 4) 

1. Dịch vụ khách hàng 

• Vai trò của nhân viên pha chế 

• Nguyên tắc của dịch vụ khách hàng 

• Phục hồi dịch vụ & quản lý xử lý khiếu nại 

2. Kiểm tra & Thảo luận 

• Thi thực hành 

• Làm bài viết lý thuyết 

• Thảo luận và trao đổi 


