
NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC LỚP BARISTA 101 

Phần đầu tiên: Lý thuyết học online qua Google Meet 

Buổi 1 

• Nguồn gốc cà phê 

• Các giống cà phê 

• Sơ chế cà phê 

• Cấp độ rang cà phê 

• Bảo quản cà phê 

Buổi 2 

• Barista là gì? 

o Định nghĩa về Barista 

o 3 vai trò của Barista 

o Ca làm việc và nhiệm vụ trong bar 

• Giới thiệu về máy pha Espresso 

o Cấu trúc bên ngoài của máy pha Espresso 

o Hiểu về hệ thống hoạt động của máy pha Espresso 

o Các máy pha khác nhau phải được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau 

• Giới thiệu về máy xay Espresso 

o Cấu trúc của máy xay 

o Phân loại máy xay cà phê 

o Vệ sinh và thay lưỡi xay 

Buổi 3 

• Làm Espresso như thế nào? 

o 10 bước để làm Espresso 

o Giải thích mục đích của từng bước 

• Vệ sinh máy pha Espresso 

o Tầm quan trọng của việc vệ sinh hàng ngày 



 

 

Buổi 4 

• Ảnh hưởng của cỡ xay lên chiết xuất 

o Thay đổi cỡ xay và ảnh hưởng tới chiết xuất 

o Cỡ xay tạo ra phản lực 

• Hiệu chỉnh cỡ xay 

o Định nghĩa về hiệu chỉnh nhỏ và lớn. 

• Espresso là gì? 

o Định nghĩa về Espresso 

o Tiêu chuẩn về Espresso của SCA 

o Điều kiện chiết xuất: Thiếu, lý tưởng và quá 

Buổi 5 

• Thử nếm Espresso 

o 5 yếu tó ảnh hưởng đến Espresso 

• Cỡ xay thay đổi để hiệu chỉnh chiết xuất Espresso (Với cửa hàng, thay đổi hàng ngày, hiệu 

chỉnh như thế nào)  

• Đặt câu hỏi – trả lời (Q&A) 

Buổi 6 

• Định nghĩa về Channeling 

• Lý do tạo ra Channeling 

• Phát hiện Channeling 

• Phòng tránh Channeling 

 

 

 

 



Buổi 7 

• Kiến thức về sữa và đánh sữa 

o Phân loại sữa 2 loại sữa và sự khác nhau - Sữa tươi thanh trùng - Sữa tươi UHT 

o Bảo quản sữa 

o Phương pháp đánh sữa: Vị trí ca đánh sữa và vòi đánh sữa 

o Phương pháp đánh sữa: Tạo bọt và làm mịn kết cấu 

o Chất lượng bọt sữa 

• Kỹ năng rót 

o Kiểm soát dòng chảy 

o Nguyên lý làm nền 

• Latte Art (Hình trái tim) 

o Các bước tạo hình trái tim 

o Kiểm tra học viên với những người có máy 

Buổi 8 

• Menu đồ uống cà phê 

• Guồng làm việc trong bar và cách kiểm soát 

• Quản lý vệ sinh 

• Dịch vụ khách hàng 

• Đặt câu hỏi – trả lời (Q&A) 

 

  



Phần tiếp theo: Thực hành tại trường, địa điểm của D’codeS 

Buổi 1 

• Các bước làm Espresso 

• Hiệu chỉnh máy xay 

• Làm đồ uống cà phê: cà phê đen/ kết hợp với sữa đặc 

Buổi 2 

• Kỹ thuật đánh sữa 

• Tập đổ Latte Art 

• Đồ uống với sữa 

Buổi 3 

• Thời gian bổ sung vào nếu học viên cần thực hành thêm  

• Giảng viên giúp đỡ học viên thêm kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra chứng chỉ quốc tế 

Barista Hustle 

Buổi 4 

• Làm bài kiểm tra  
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