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ESPRESSO ĐANG PHÁT TRIỂN 

Rất đơn giản : Espresso là cà phê được pha 
ra bởi máy pha cà phê espresso. Tôi giải 
thích như vậy vì có nhiều người băn khoăn 
do từ espresso được sử dụng quá nhiều. 
Thức uống ? Máy móc ? Để bạn dễ hình 
dung. Chúng ta có một cái máy pha café gọi 
là máy pha café espresso. Và café pha ra từ 
đây được gọi là espresso. 

Chiếc máy này sử dụng hơi nước. Cà phê 
dùng để pha espresso cần phải xay thật mịn 
(mịn hơn nhiều so với pha bằng phin), sau 
đó nén thật chặt, nên cần áp suất cao. Và cà 
phê sẽ ra hết chất. Còn pha cà phê bằng 
phin thì chỉ đơn thuần là đổ nước sôi chảy 
róc rách qua cà phê mà thôi. Đặc biệt hơn 
nữa là chỉ cần 14g – 16g café để pha 
espresso so với 22g – 25g của pha phin (do 
xay rất mịn nên xốp hơn). 

Tôi sẽ không giải thích sâu. Bạn có thể tìm 
hiểu thêm rất nhiều thông tin chi tiết từ 
google. Mục đích của tôi ở đây đơn thuần là 
giúp bạn thiết lập – sử dụng máy espresso 
đúng cách. Nếu đang kinh doanh mà gặp 
trục trặc thì thật sự rất phiền. 

Espresso không phải là một xu hướng mà là 
một cách pha café cơ bản không thể thiếu. 
Bất cứ quán café nào cũng có máy espresso 
(trừ những quán theo gu – có phong cách 
riêng). Bạn có thể search trên mạng bất cứ 
quán café nổi tiếng trên thế giới nào, và tôi 
cam đoan 98% có máy café espresso tại 
quầy pha chế. 

Ở Việt Nam, pha café bằng máy espresso chỉ 
vừa bắt đầu bùng nổ khoảng 3 năm trở lại 
đây. Những thương hiệu “bình dân” có thể 
kể đến như Thức Coffee, Factory Coffe, hoặc 
The Coffee House. Sự phát triển của các 
chuỗi quán cà phê này đã đưa tầm thưởng 
thức  cà phê của Việt Nam lên một tầng mới. 
Cộng thêm việc nhận thức thực phẩm bẩn 
qua các video thực tế, thậm chí nhà nước 
cũng có những động thái mạnh tay hơn cho 
thực phẩm bẩn – mà phổ biến nhất là cà 
phê, món thức uống gây nghiện chúng ta 
uống mỗi ngày. 

Vì vậy, dù bạn muốn hay không muốn, 
espresso cũng sẽ “tràn lan” ngoài đường và 
trở thành một cách pha café cơ bản. Dùng ít 
cà phê hơn. Cà phê đậm hơn. Vị ngon hơn. 
Không pha hoá chất. Tốt cho sức khoẻ. 

Mô hình kinh phí gọn nhẹ nhất là bán cafe 
espresso vỉa hè. Chỉ cần một máy pha café 
espresso là bạn bán được espresso (chúng 
ta nói về chất lượng espresso sau vì không 
phải máy café espresso nào cũng pha được 
espresso đúng nghĩa). Hoặc những mô hình 
có bàn ghế đơn giản như quán café nguyên 
chất, mua máy espresso và dùng cà phê 
espresso để làm café đen – café sữa (thay vì 
pha bằng phin). Khách hàng của chúng tôi - 
coffeebike.vn – đang phát triển rất tốt mô 
hình này với gần 20 chi nhánh tại Hà Nội – 
Hồ Chí Minh chỉ trong 4 tháng, từ tháng 05 
đến tháng 09/2016. Hứa hẹn rằng ngành 
café Việt Nam sẽ thay đổi chóng mặt. 

Mô hình gọn nhẹ sẽ phát triển nhanh. Đó là 
một gợi ý nếu bạn muốn trở thành “anh 
hùng” trong thời đại “loạn lạc”. Đừng quên 
rằng cả Trung Nguyên, Vinacafe cũng bắt 
đầu tuyên ngôn phải bán café thật. Tuyên 
ngôn nhưng chưa thay đổi nhiều, sản phẩm 
cũ vẫn phải bán để “phục vụ nhu cầu khách 
hàng” (do chính họ tạo ra). Nhưng khi họ 
quyết tâm “đàn áp” với số vốn khổng lồ thì 
mọi công sức của bạn sẽ bị nguy hại. Hãy 
phát triển nhanh nhất có thể. Nhưng hãy 
chọn phát triển bền vững. Hãy sử dụng café 
chất lượng cao – khác biệt - để dù bên cạnh 
bạn có xuất hiện đối thủ bán espresso thì 
cũng khó cạnh tranh được. 

Phía trên là vài quan điểm cá nhân của riêng 
tôi. Cuối cùng, để chiến đấu tốt bạn cần một 
thanh gươm tốt. Sau đây là một vài điểm cơ 
bản bạn cần phải nắm vững nếu muốn sử 
dụng máy cà phê espresso trơn tru và thông 
suốt. Mỗi khi máy gặp trục trặc thì khổ 
không kể xiết rồi. Nên hãy học tập. Hãy bắt 
đầu tốt nhất có thể ! 

Khởi Nghiệp Café thân tặng ! 
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NỘI DUNG 

Tuy nói đơn giản là có máy pha café espresso thì bạn có thể pha espresso. Nhưng sự tình 
phía sau không đơn giản như vậy. Mỗi máy espresso có chất lượng espresso – vì vậy có 
máy giá mười triệu, có máy cả trăm triệu. Và ở bên Ý, có một tổ chức gọi là Viện quốc gia 
Espresso của Ý. Một viện quốc gia. Họ vẫn đang làm việc, duy trì – bảo tồn – nghiên cứu – 
phát triển espresso, nên để có một tách espresso đúng chuẩn Ý không hề dễ dàng như bạn 
tưởng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể coi là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng chắc chắn phần xem 
hoa này cũng sẽ hơn được nhiều người vì đây là những gì tinh giản nhất – tốt nhất mà chỉ 
có bạn mới nhận được. Cám ơn bạn đã trở thành khách hàng của Khởi Nghiệp Café. 

1. Chuẩn bị ban đầu 

Phần này giúp bạn setup chỗ đặt máy 
espresso, bao gồm điện – nước - ống xả. 
Nếu không chuẩn bị tốt, bất cứ điều nào 
cũng có thể gây ra trở ngại – trục trặc máy. 
Bạn cần đặc biệt chú ý phần này. Đơn giản 
nhưng lại quan trọng nhất. 

2. Pha cafe espresso – xay, định lượng, 
nén, chiết xuất , vệ sinh 

Hướng dẫn bạn pha espresso và quan sát 
các yếu tố ảnh hưởng tới tách espresso 

3. Các loại sữa & Đánh sữa làm 
cappuccino 

Hướng dẫn bạn đánh sữa và chọn loại sữa 
phù hợp. 

4. Các món café Ý 

Công thức các món café Ý 

5. Công thức Starbucks 

-Brew coffee 

- Espresso 

- Frappuccino 

- Tea 

- Smoothies 

- Whipping cream 

6. Lý thuyết kinh doanh café 

Với kinh nghiệm tư vấn trong nhiều 
năm, tôi thực sự cảm thấy quá nhiều 
người thiếu hụt sự chuẩn bị. Nói đơn 
giản hơn. Có những người muốn bán 
café, họ kiếm một người setup cho họ 
toàn bộ, rồi họ đứng bán, không cần học 
tập, và nhẹ nhàng. Thậm chí các chủ 
quán café cóc, chỉ biết pha phin, kiếm ai 
cung cấp café “ngon”, rồi … đứng bán. 
Họ cũng không hề để ý cái ngon đó là gì. 
Nếu có thì đâu xảy ra nạn café bẩn. Mặc 
định người cung cấp café nói thế nào thì 
tin như vậy. Xa hơn một chút. Có những 
bạn đi học pha chế, xong rồi cũng hồn 
nhiên ra mở quán. Sẽ có trường hợp 
quán đông khách, nhưng phần lớn là ế 
rồi nghỉ. Cơn bão café take away là ví dụ. 
Trà chanh là ví dụ. Bún đậu mắm tôm là 
ví dụ… 

Nếu nghiêm túc trong kinh doanh café – 
hoặc muốn phát triển, bạn cần bồi bổ 
bản thân liên tục bằng những kiến thức 
mới, kể cả kiến thức chuyên sâu về café 
và kiến thức kinh doanh. Phần này sẽ 
giúp bạn cưỡi ngựa xem hoa một lần 
nữa. Đây là lý thuyết kinh doanh café 
của chúng tôi. Mong rằng giúp bạn có 
cái nhìn khác hoặc đơn giản là gợi ra 
một ý tưởng, từ đó bạn xây dựng con 
đường kinh doanh của mình. Mỗi người 
trong chúng ta không ai giống ai. Nên 
chúng tôi chỉ có thể nói ra suy nghĩ của 
mình để giúp bạn cảm nhận được điều 
gì phù hợp với bản thân bạn. 
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01 

PHẦN 

CHUẨN BỊ BAN ĐẦU 

Thông thường những máy pha cà phê espresso công nghiệp như máy 2 groups sẽ có kỹ 
thuật viên đi cùng. Họ sẽ lắp đặt máy và hướng dẫn bạn sử dụng. Nhưng bạn cần chuẩn bị 
trước những thứ cần thiết như hệ thống lọc nước, nước xả, hệ thống điện. Nếu không chuẩn 
bị trước, có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí cộng thêm vì bạn phải thuê một công ty 
khác thực hiện. 

VỊ TRÍ 
Bạn cần chuẩn bị trước 
vị trí đặt máy trước khi 
kỹ thuật viên đến. Có thể 
bạn cần khoan "một vài 
lỗ" cho hệ thống điện - 
nước phía dưới quầy pha 
chế. 
 

ĐIỆN 
Máy cà phê cần dây điện có 
tải lớn và có dây mass - 3 
chấu - để giảm thiểu các rủi 
ro về điện. Nếu không có 
điện 3 pha thì ổ cắm của 
máy 2 groups cần được đấu 
thẳng với nguồn điện chính 
và không sử dụng chung với 
bất cứ thiết bị nào khác. 
 

BỘ LỌC NƯỚC 
Nước ảnh hưởng rất nhiều đến 
hương vị cà phê. Bạn cần phải làm 
mềm nước trước khi sử dụng. Thêm 
nữa, nếu không lọc, khoáng và vôi 
sẽ đóng cặn vào máy pha cà phê 
ảnh hưởng đến các chức năng của 
máy – như các ấm đun thường có 
vôi đóng dưới đáy nồi. 
 

NƯỚC 
Thông thường máy cần được đấu thẳng với 
nguồn nước, máy sẽ tự ngắt khi nước đầy nồi hơi 
của máy. Bạn cũng nên làm một van nước riêng 
cho ống nước này. 
 

ỐNG THOÁT NƯỚC 
Cần sử dụng ống thoát nước chữ P 
lớn – rộng tầm 7.5 cm – để tránh 
các sự cố về thoát nước. 
 

Nguyên tắc rất đơn giản. Máy cà phê espresso cần Điện – Nước - Ống thoát nước. Hãy làm 
tốt nhất có thể. 

Bạn cũng cần tính toán thêm cho máy xay cà phê (công suất khoảng 400W – 600W) và các 
loại máy khác trên quầy bar như máy xay sinh tố, máy ép trái cây… Đảm bảo nguồn điện – 
nước - ống xả luôn được sắp xếp một cách khoa học và hợp lý sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, 
cả trong quá trình sử dụng lẫn khi cần bảo trì. 
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Máy pha café espresso cần tải lớn. Đó là 

chưa kể các loại máy khác của quán như 

khác như máy xay sinh tố công nghiệp - 

1500W – máy ép trái cây, tủ lạnh, lò 

nướng… Bạn hay thấy những tiệm 

photocopy có sử dụng ổn áp. Quán café 

cũng nên như vậy. Vì những sự cố về 

điện nếu có xảy ra – chỉ cần 1 lần “xui 

xẻo”  thôi – thì bạn phải hư máy rất nặng. 

Thậm chí hư nguyên dàn. Như sét đánh 

chẳng hạn. 

Bạn cũng nên dùng dây điện loại tải lớn. 

Với ổ cắm dây, các loại ổ cắm dây thông 

thường ngoài thị trường chỉ được thiết 

kế cho gia đình, dùng cho máy móc có 

công suất nhỏ. Nếu sử dụng loại này thì 

chỉ sau 1 – 2 tháng, dây điện sẽ bị chạm 

và sự cố sẽ xảy ra. Bạn nên mua loại ổ 

cắm dây có tải lớn, giá thường cao gấp 2 

lần, hoặc tự làm riêng cho mình một ổ 

cắm. 

Nếu sử dụng máy 2 – 3 groups và dùng 

nguồn điện gia đình, bạn cần nối máy 

trực tiếp vào nguồn điện chính mà không 

dùng chung với bất kỳ thiết bị nào khác. 

Vấn đề chúng tôi thường gặp nhất là 

khách hàng bị kẹt nước. Vôi – khoáng – 

cặn bẩn đóng trong hệ thống nước của 

máy pha café espresso và khiến các ổng 

nước tắc nghẽn. Máy sẽ ra rất ít nước 

hoặc không ra nước, tiếng kêu của máy 

sẽ nặng nề hơn. 

Trường hợp này cần khử vôi bằng cách 

dùng acid hoà tan cùng nước và chạy 

vào máy. Thông thường sử dụng thuốc 

hoặc dấm. Nhưng dấm có mùi nặng – 

khó chịu và thường ảnh hưởng xấu tới 

kim loại – ron cao su của máy.  Nhưng 

nếu bạn không nâng cấp – thay đổi 

nguồn nước thì bạn sẽ gặp lại tình huống 

tương tự, với tần suất ngày càng tăng. 

Thay vào đó, hãy đầu tư bộ lọc làm mềm 

nước. Nếu không gian không cho phép 

(như sử dụng xe đẩy) thì bạn có thể sử 

dụng nước bình đã lọc. Nước ngon hơn 

thì café và trà cũng ngon hơn. Đầu tư để 

có nguồn nước ngon là một quyết định 

chính xác và quan trọng nhất trong khâu 

pha chế. 
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02 

PHẦN 

PHA CÀ PHÊ ESPRESSO 

Thực tế là thao tác pha café espresso rất đơn giản. Chí ít là ở góc độ quán café bình 

thường. Còn ở góc độ đi thi Barista quốc tế hoặc đúng chuẩn Ý thì là một câu chuyện 

khác. Khi thao tác pha espresso, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sử dụng. Thậm chí 

chỉ cần xem clip 5 lần trở lên, bạn cũng nghĩ rằng bản thân có thể làm được cho dù 

bạn không có máy espresso. 

4 động tác chính 

• Xay café 

• Nén café 

Xay café 

Hãy tưởng tượng về một bình chứa cát và 

một bình chứa sỏi, khi đổ nước vào, nước 

ở bình chứa sỏi sẽ chảy nhanh hơn so với 

bình kia. Hạt café cũng tương tự. Nếu bạn 

xay hạt café thô – hạt to, espresso sẽ 

chảy ra nhanh hơn. Nếu bạn xay mịn, 

espresso sẽ chảy ra chậm hơn. 

Nén café 

Khi nén café, lực nén sẽ đè chặt lớp bột 

café lại. Nếu nén chặt – thật chặt, nước sẽ 

khó chảy qua. Nếu nén nhẹ, nước sẽ chảy 

qua nhanh chóng và dễ dàng, dẫn tới tách 

espresso bị loãng. 

Một chú ý khác là tamper. Tamper có 

nhiều loại và sức nặng tamper khác 

nhau. Tamper càng nặng trợ lực cũng 

càng lớn – nhưng không phải dùng nặng 

là tốt, nén quá chặt espresso sẽ chảy 

không ra, vị espresso sẽ bị khét vì café 

tiếp xúc quá lâu với đầu pha café. Thường 

mỗi barista chọn loại tamper vừa tay và 

luôn mang theo người. Vì mỗi lần gặp một 

tamper khác với sức nặng khác thì điều 

chỉnh lực rất phiền. 

Lưu ý dành cho bạn : Nếu bạn mua dòng máy café nào thì cứ lên youtube search 

tên dòng máy đó, sẽ xuất hiện các video clip về cách họ sử dụng máy, và bạn coi đi 

coi lại liên tục rồi làm theo. Ví dụ Breville 870XL. 

  

•  Lắp vào máy – bấm nút 

•  Vệ sinh 

Lắp vào máy – bấm nút 

Chuyện này thì đơn giản. Nhưng trước 

khi bạn lắp vào máy bạn cần phủi sạch 

sẽ café còn thừa trên vành portafilter. 

Café thừa dính trên portafilter khi dính 

vào máy – nhất là ở các gờ, hoặc là ron 

cao su – thì rất khó vệ sinh. Hãy tưởng 

tượng rằng hạt cát còn có thể làm xước 

kim loại. Café sẽ làm rách ron cao su. 

Một lưu ý khác là những dòng máy như 

Breville 870XL có khả năng chỉnh 

lượng nước – nhiệt độ của nút bấm. 

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng để nắm 

các chức năng này. Những máy café có 

chức năng này đều là máy thông minh. 

Máy chuyên nghiệp muốn chỉnh thì bạn 

cần can thiệp vào mainboard… 

Vệ sinh 

Sau khi pha, bạn cần xả nước để vệ 

sinh đầu pha và cả portafilter. Nước sẽ 

rửa trôi café thừa còn sót lại ở đầu pha. 

Bạn cũng nên vệ sinh bằng thuốc vệ 

sinh máy espresso định kỳ - khoảng 

200 ly vệ sinh một lần – để đảm bảo 

máy luôn ổn định. 

Basic Espresso Standards – Phát triển bởi Khởi Nghiệp Cafe 

https://www.youtube.com/watch?v=4QqNJiIhco4
https://www.youtube.com/watch?v=4QqNJiIhco4
https://www.youtube.com/watch?v=4QqNJiIhco4
https://www.youtube.com/watch?v=4QqNJiIhco4


Để có ly cà phê ngon thì điều quan 

trọng nhất là cà phê phải ngon, tươi, 

và có chất lượng. Tại Khởi Nghiệp 

Café, chúng tôi chỉ sử dụng hạt cà 

phê đạt tiêu chuẩn xuất khẩu loại 1, 

sau đó các bạn trẻ đầy nhiệt huyết ở  

công  ty sẽ nhặt hạt sâu – vỡ - mốc 

một lần nữa. Chúng tôi muốn cà phê 

nhân phải là tốt nhất. Chúng tôi cũng 

chỉ rang cà phê khi bạn đặt hàng, tức 

là bạn luôn nhận được cà phê mới 

rang. 

Mỗi loại cà phê đòi hỏi sự khác biệt 

nhỏ về nhiệt độ, thời gian trong quá 

trình rang để tạo ra hương vị cà phê 

tuyệt vời nhất cho loại cà phê đó. Mỗi 

khác biệt đều ảnh hưởng tới cấu trúc, 

độ chua, vị đắng, hậu vị, cho tới các 

hương thơm nguyên bản của từng 

loại cà phê. Chúng tôi luôn học hỏi, 

nghiên cứu và cải thiện không ngừng 

để nâng cao chất lượng của chính 

mình. 

Ngoài việc cà phê có chất lượng cao, 

chúng tôi còn phối hợp nhiều loại cà phê 

khác nhau cho dòng cà phê espresso. 

Nổi bật nhất là Bourbon đỏ với hương vị 

tròn đầy và Typica với hương vị arabica 

thuần tuý. Đây là hai giống cà phê lâu đời 

nhất và hương thơm thuần chủng nhất, 

được sử dụng để lai tạo nên các giống cà 

phê hiện đại. 

Chắc chắn sự phong phú trong mùi vị cà 

phê của chúng tôi sẽ khác biệt và phong 

phú hơn so với rất nhiều nhà cung cấp cà 

phê khác. 

Hãy nếm thử cà phê của chúng tôi và 

cảm nhận ! 

BÁO GIÁ CAFE 

http://khoinghiepcafe.com/muc-san-pham/espresso/ca-phe-espresso-khoi-nghiep-cafe/
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Thực ra quan điểm về sữa cũng mỗi người 
mỗi khác. Vì vậy cách chọn sữa cũng khác 
nhau. Nhưng cơ bản thì bạn chọn sữa dựa 
trên độ béo. Ưu tiên độ béo trước. Độ béo 
cao thì đánh bọt sữa dễ hơn, bọt lâu tan 
hơn, và “dính dính” hơn. Nhưng đừng 
quên, khách hàng của bạn còn quan tâm 
tới chất lượng. Vì vậy bạn thấy quảng cáo 
sữa làm từ những chú bò được nghe nhạc, 
được tắm bia mỗi ngày. Bạn cũng nên khó 
tính trong việc chọn sữa, như là chọn café 
vậy. Mục đích cuối cùng của bạn là khách 
hàng có một ly café ngon. Chứ không phải 
sữa nào đánh lên bọt là được. 

Khi dùng sữa làm cappuccino, có vài lưu ý: 

• Độ béo khoảng 2 – 4%, vào siêu thị bạn có 
thể kiếm các loại sữa UHT, hoặc whole 
milk. Bạn hãy search thêm để hiểu rõ về 
mỗi loại sữa. 

• Sữa cần để lạnh mới đánh sữa được. Sữa 
ở nhiệt độ bình thường không đánh được. 
Có lên bọt nhưng ít bọt, và cũng khó đánh 
vì nóng quá nhanh 

• Sữa rất mau hư. Dùng xong liền bỏ vào tủ 
lạnh để bảo quản sữa. 

• Nếu dùng ca đánh sữa liên tục, tối thiểu 
một tiếng rửa một lần, tránh để sữa đọng 
lại thành sữa chua 

• Nếu có nhiều loại sữa, đặc biệt là sữa đậu 
nành, cần dùng nhiều ca đánh sữa khác 
nhau cho mỗi loại để tránh gây phản ứng 
chéo 

• Tuyệt đối không đánh lại sữa đã qua sử 
dụng. Cốt lõi là sữa phải được đánh mịn 
nhưng vẫn giữ được độ ngọt. Khách 
hàng uống sữa loãng coi như thất bại. Vì 
nhiều bạn có thói quen đánh sữa trước rồi 
để đó, hoặc đánh nhiều quá dư ra, lần sau 
sử dụng lại. Có thể bạn tiết kiệm được một 
ít tiền sữa. Nhưng tách cappuccino đó chắc 
chắn không ngon. 

Không muốn làm bạn thất vọng. Thật sự 
thì ... bạn cũng lên mạng và search cách 
đánh sữa. Chắc bạn đang oán trách tôi. 
Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn, 
không có kỹ năng nào quan trọng hơn 
kỹ năng search google. Bạn có thể kiếm 
mọi thông tin – mọi kiến thức bạn cần 
với google. Bạn có thể bắt đầu bằng 
cách gõ từ khoá : how to + steam milk + 
Breville 870XL (hoặc thay thế bằng tên 
dòng máy pha café của bạn). 

GỢI Ý : 

- Bạn có thể bắt đầu bằng cách luyện 
tập với nước. Hãy làm cho dòng nước 
xoay tròn trước. Sau đó nhẹ nhàng hạ ly 
xuống để tạo thành tia nước (máy xịn 
thì không cần bước này). Nếu cây đánh 
sữa ngập trong nước – sữa chỉ có nóng 
lên mà không có bọt. Nếu tạo thành tia 
nước nhỏ và đều đặn, ta sẽ có bọt mịn. 
Nếu tạo tia to, hoặc để hơi nước bắn 
mạnh vào nước, ta sẽ có bọt to. 

- Khi coi clip, bạn sẽ thấy mọi người sau 
khi đánh sữa thường xoay đều ca đánh 
sữa – đập đập trên mặt bàn – vì phản 
lực sẽ chấn vỡ bọt to, để lại bọt mịn. 

- Để luyện latte art, bạn tập với xà bông. 
Lấy lượng nước lạnh như sữa, sau đó 
nhỏ 1 hoặc 2 giọt xà bông vào, đánh sữa 
và cố gắng tạo bọt thật mịn. 

- Sau khi đánh bọt xà bông xong, bạn cứ 
tập đổ latte art như bình thường, khi 
tan bọt rồi lại lấy nước mới, xà bông 
mới, đánh lên bọt, đổ tiếp. 

03 

PHẦN 

CÁC LOẠI SỮA VÀ ĐÁNH SỮA 
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04 

PHẦN 

CÁC MÓN CAFÉ Ý 

Chỉ cần bạn biết pha espresso – biết đánh sữa, bạn có thể làm mọi món café Ý. Đơn 

giản là tỷ lệ café – tỷ lệ sữa – tỷ lệ nước khác nhau là ra món khác nhau. Đây là danh 

sách một vài món café Ý cơ bản. 
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Starbucks là công ty cà phê hàng đầu 
thế giới, cũng là nơi xuất phát của 
nhiều thức uống nổi tiếng khiến toàn 
thế giới phải copy như frappuccino – 
café đá xay. Bộ công thức Starbucks 
này sẽ giúp cho bạn có cái nhìn toàn 
cảnh về nguyên liệu – công thức – tỷ lệ. 

Vấn đề là khi bạn có công thức, bạn 
thường bỏ qua, cất giữ, để đó, và luôn 
tìm kiếm công thức mới. Thực sự bộ 
công thức này quá dư dả cho bất cứ 
quán café nào. Bạn không cần phải làm 
theo công thức 100%. Mà hãy học tập. 
Sau đó biến đổi nó thành công thức 
của bạn. 

Bạn có thể tham khảo trình tự sau 

• Đọc công thức 

• Thử công thức với đúng tỷ lệ công 
thức ghi – không cần đúng nguyên liệu, 
dùng tạm cũng được, ví dụ công thức 
dùng syrup Starbucks thì bạn có thể 
dùng syrup Monin thay thế 

• Điều chỉnh công thức lại cho phù hợp 
với giá bán của bạn 

Cuối cùng, không phải menu cứ nhiều là 
tốt. Mỗi món bạn đưa vào menu phải 
chắc chắn một chuyện là nó ngon. Ngon 
có nghĩa là bạn muốn uống thêm một ly 
nữa. Mà để làm được chuyện này bạn 
phải thử nêm nhiều lần, với nhiều 
người khác nhau. Thường thì những 
quán mới cứ bỏ vào menu đầy ắp các 
món mới. Nhưng khách uống dở rồi thì 
khách không bao giờ quay lại nữa. Đừng 
quên Milano chỉ có café đen – café sữa 
nhưng mở ra rộng khắp toàn quốc. 

Hãy thử. Và chắc chắn ngon. Sau đó đưa 
vào menu. 

05 

PHẦN 

CÔNG THỨC STARBUCKS 

DOWNLOAD 

http://khoinghiepcafe.com/thank-you-st/
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06 

PHẦN 

LÝ THUYẾT KINH DOANH CAFÉ – 
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN… 

Xin nhắc lại đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi về Kinh Doanh Café… 

Khi nhìn vào thị trường café, tôi thấy café cóc – bán café truyền thống kiểu hoá chất 

độc hại, café nguyên chất – bán … café nguyên chất nhưng tẩm ít bơ – mắm cho 

ngon, café espresso mô hình vỉa hè gọn nhẹ - giá mềm, café  trung cấp như Thức 

Coffee  – The Coffee House, café cao cấp như những chuyên gia specialty coffee 

của VN mở ra, cuối cùng là những thương hiệu café nước ngoài như Starbucks. 

Giá tiền một ly café trải dài từ 8.000đ tới 80.000đ/ly, thậm chí có món 110.000đ. Giá 

tiền khác nhau đi kèm với chất lượng café khác nhau ? Không hẳn. Có những quán 

bán ly café 40.000đ nhưng vẫn là café truyền thống đậm đặc. 

Ai trong chúng ta cũng đều biết. Còn chi 

phí mặt bằng. Chi phí nhân công. Tiền 

đầu tư và chi phí cơ hội (đáng lẽ tiền đó 

gửi ngân hàng thì được 7%/năm, bây giờ 

lấy ra làm ăn thì phải lời hơn chứ) … 

Nhưng chắc chắn một điều. Khách hàng 

sẽ không thấu đáo như vậy. Họ chỉ có 

mong muốn duy nhất là Ngon-Bổ -Rẻ. 

Hàm ý ở đây tôi muốn nói rằng, nếu bạn 

bán giá cao hơn thì tối thiểu chất lượng ly 

café của bạn cũng phải cao hơn hoặc 

ngang bằng các quán café bán giá thấp 

hơn so với bạn. 

Hay nói cách khác. Nếu có thể bán giá rẻ 

hơn, mà chất lượng café ngon hơn, việc 

bạn có khách là hoàn toàn bình thường. 

Bạn bán ngon hơn. Chất lượng hơn. Giá 

lại rẻ hơn. Ai chịu nổi… 

Cụ thể. Giả sử bạn đầu tư một quán café 

2 tỷ. Bạn phải bán ly café giá 20.000đ. 

Nhưng bên cạnh bạn có quầy café 

espresso, đầu tư 30tr, bán café loại xịn, 

giá 12.000đ cho người ta mang đi. Vậy 

bạn sẽ suy nghĩ thế nào ? Chắc chắn lợi 

thế của bạn chỉ là lợi thế chỗ ngồi. Còn 

người muốn mua mang đi họ sẽ chọn gian 

hàng espresso bên cạnh. 

Giá bán của ly café phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng ở đây chỉ có một nghịch 

lý duy nhất bạn cần chú ý. Ly café giá cao hơn – nhưng chất lượng kém hơn, 

không ngon bằng ly café espresso vỉa hè, vậy bạn có chấp nhận không ? 

Chúng tôi từng được mời gửi mẫu thử 

cho khách sạn 5 sao Marriott ngoài Hà 

Nội (khách sạn Obama ở - sau dịp đó 

hình như họ muốn thay đổi nguồn cung 

nguyên liệu chất lượng hơn). Café cũng 

qua được vòng nếm thử bởi các 

chuyên gia của họ. Sau đó tới việc 

thương lượng giá cả, thì thất bại. Dòng 

café Mr.White 5 của chúng tôi bán với 

giá 360.000đ, nhưng giá họ đề nghị là 

250.000đ/kg. 

Nếu bạn thấy khó hiểu vì sao khách sạn 

lớn lại làm vậy thì tôi giải thích ngắn 

gọn như sau : họ có nhiều tiền – họ 

giàu có – tức là họ rất giỏi trong kinh 

doanh, vì vậy những đồ đạc họ mua 

phải là giá sát nhất, những hợp đồng 

với họ cũng phải là có lợi nhất. Tức là 

bạn đừng nghĩ rằng khi làm việc cùng 

các công ty lớn thì lợi nhuận cao. Điều 

đó chỉ đúng khi cả 2 bên thấu hiểu cho 

nhau (nhưng thường thì không, bên 

nào lớn hơn thì bên kia sẽ chịu thiệt 

nếu muốn làm ăn chung). Cái duy nhất 

có thể lấy được từ họ là tiếng tăm, tên 

tuổi, từ đó phất lên nhờ danh tiếng. 

Basic Espresso Standards – Phát triển bởi Khởi Nghiệp Cafe 
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06 

PHẦN 

LÝ THUYẾT KINH DOANH CAFÉ – 
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN… 

Nghịch lý cũng nằm ở đây. Marriott muốn chất lượng cao hơn. Nhưng muốn giá rẻ 

nhất. Khách hàng cũng vậy. Họ không cần biết nỗi khổ của bạn, ưu tiên hàng đầu là 

ngon – bổ - rẻ. Đó là tâm lý thứ nhất. Bạn phải lưu ý. 

Thực sự câu này là tổng kết mọi kinh 

nghiệm của chúng tôi… nếu bạn muốn ai 

đó mua hàng, hãy cho họ một lý do. 

Bạn bán café ngon hơn, giá rẻ hơn, tại 

sao không có khác ? Không không. Chắc 

chắn bạn sẽ có khách nếu sự thật đúng 

như vậy. Hãy quan sát những khách hàng 

quen mà bạn đã từng nói chuyện về café 

(nếu bạn có chuyện để nói), liệu họ có bị 

thuyết phục bởi lý do của bạn ? 

Khi bạn là chủ quán café. Điều hiển nhiên 

là rất nhiều nơi bán café tới mời chào bạn. 

Nhưng bạn có biết chỗ nào thực sự 

“ngon” ? Có phải từ ngon đó ngay cả bạn 

cũng mơ hồ ? Bạn có biết nếm café không 

? Bạn có biết được nguồn gốc của hạt 

café họ đưa bạn thử không ? Bạn có biết 

cách yêu cầu nơi bán điều chỉnh độ rang 

phù hợp với hương vị mình muốn không ? 

Người bán hàng cho bạn có nhiều kiến 

thức về café không hay là … toàn bí quyết 

gia truyền không thể nói ra được ? 

Sự thật là vậy. Phần lớn chủ quán bán 

café nhưng không biết lựa café. Quan 

trọng nhất là rẻ… 

Chuyện này là chuyện thường nhật đối 

với chúng tôi. Chúng tôi chỉ bán café mà 

café nguyên liệu phải đạt chuẩn xuất khẩu 

loại 1, đó là chưa kể kỹ thuật rang và kinh 

nghiệm rang (mỗi loại café cần có một 

cách rang khác nhau – và tuỳ vào đầu 

lưỡi của thợ rang mà cho rằng cách rang 

thế nào ngon nhất cho loại hạt đó). 

Tâm lý thứ hai : mọi người đều biết phân biệt phải – trái – đúng – sai. Nếu bạn 
muốn bán café cho họ, hãy cho họ một lý do, và tất nhiên phải là lý do đúng. 

Nhưng thường thường chúng tôi bị đem 

đi so sánh với những loại café thông 

thường, giá rẻ hơn. Cơ bản là chất 

lượng khác nhau thì làm sao có thể so 

sánh… Trừ phi so sánh cùng chất 

lượng thì mới có chuyện mắc hay rẻ. 

Tôi thường nói với khách hàng mới 

rằng bạn có thể lấy chất lượng hạt – 

cách làm – yêu cầu của Khởi Nghiệp 

Café và yêu cầu một nhà rang xay café 

khác làm thử, họ sẽ báo giá cho bạn, và 

bạn sẽ biết cái nào mắc – cái nào rẻ. 

Nếu bạn thấy mâu thuẫn với lý do số 

một : khách hàng không cần biết… thì 

không đúng. Đúng là có nhiều người 

không cần biết, và họ không chọn 

chúng tôi làm nhà cung cấp café, 

nhưng có những người biết và đã chọn. 

Lý do là : khách hàng của chúng tôi biết 

họ cần phải dùng loại café chất lượng 

cao nếu muốn kinh doanh lâu dài. 

Ví dụ thế này. Hôm nay bạn có tiền, 

bạn mua máy espresso. Nhưng ngày 

mai, cũng có người khác bên cạnh bạn, 

thấy bạn có máy, họ cũng lấy tiền ra 

mua. Chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Quá đơn 

giản. Thậm chí mua máy mắc gấp đôi, 

xịn gấp đôi bạn cũng được. Vậy bạn 

cạnh tranh họ dựa trên điều gì ? Lợi thế 

có máy espresso đã biến mất trong một 

đêm. Đó là chưa kể họ bán rẻ hơn bạn 

thì sao. Bạn đầu tư vài trăm triệu, họ 

đầu tư chục triệu, tất cả tập trung vào 

máy. Nhức đầu à… 
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PHẦN 

LÝ THUYẾT KINH DOANH CAFÉ – 
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN… 

Không phải sự thật nào cũng tàn khốc như vậy. Nhưng thi thoảng nó vẫn xảy ra. Có 

người khác ở gần bạn bán ngon hơn – chất lượng hơn – giá lại rẻ hơn hoặc ngang 

bằng, thì việc bạn mất khách là chuyện bình thường. 

Khách hàng sử dụng café của chúng tôi 

làm được hai điều quan trọng sau : 

• Sử dụng café chất lượng cao 

• Nói ra được với khách hàng về chuyện 

đó thông qua các hình thức marketing 

Chuyện này hoàn toàn bình thường. Nếu 

khách hàng biết chỗ này bán café mà 

dùng hạt café xuất khẩu loại một, nguồn 

gốc ra sao, chăm chút thế nào, thì trừ phi 

có quán khác “khủng bố” hơn – chất 

lượng hơn – thì họ mới uống (tất nhiên giá 

cả phải hợp lý nữa). 

Mà bạn có thể thử nghĩ. Trên xuất khẩu 

loại 1 là loại café gì. Và loại café đó nếu 

bán thì ly café giá bao nhiêu ? Thi thoảng 

tôi vẫn uống Starbucks để đổi gió nhưng 

không phải ngày nào cũng có tiền để 

uống. Chưa giàu tới mức như vậy… 

Hay nói cách khác. Trong khả năng cho 

phép. Khách hàng của chúng tôi chọn 

điều tốt nhất cho họ. Không những có 

thêm nhiều khách hàng – mà còn loại bỏ 

nhiều đối thủ. Chỉ cần cho khách hàng 

bình thường một lý do, họ sẽ tới quán của 

bạn uống café. Bạn có lý do chứ ? Lý do 

có thuyết phục không ? Hãy suy nghĩ 

nghiêm túc về điều này. 

Cuối cùng, tôi muốn nói về tinh thần có lợi 

cho cả đôi bên. Nhiều người chỉ muốn có 

lợi cho bản thân mà không để ý tới người 

khác, vô tình gây tổn hại cho bản thân. Nó 

xảy ra thường xuyên trong môi trường  

Lời khuyên của tôi là : Hãy làm tốt nhất có thể ! Hãy dựa vào chất lượng sản 
phẩm mà kinh doanh. 

này. Mình không lợi dụng người ta thì 

người ta lợi dụng mình ? Không hẳn. 

Nếu không có lợi thì không ai làm. Nên 

phải có lợi cho cả đôi bên thì mới chân 

chính là mối quan hệ hợp tác lâu dài. 

Ví dụ Marriott. Họ không cần quan tâm 

tới chúng tôi vì họ lớn, họ có quyền ? 

Cứ cho là như vậy. Nhưng sự thật là tôi 

cũng chẳng mặn mà trong vụ này, nhất 

là khi nghe về cái giá họ đề nghị. Để 

làm được với mức giá đó, có thể nói là 

làm không công, nhưng trách nhiệm 

quá lớn (ví dụ nếu Obama uống café 

sữa đau bụng – mà do nước nấu café 

không phải nước sôi – thì tính cho ai ? 

Vào khách sạn 5 sao thì làm gì có 

người thường…). Vậy nên lợi ích không 

đi kèm cùng nhau, ngoài danh tiếng, 

hãy cho tôi một lý do để tôi chịu làm 

không công cùng việc gánh trách 

nhiệm… 

Bạn cũng nên để ý. Nếu muốn đi 

đường dài, bạn không thể đi một mình. 

Bạn cần có người đồng hành tốt. Máy 

móc tốt. Đối tác tốt. Thiếu một trong 

những thứ này đều thất bại. Nếu đối tác 

của bạn luôn chịu thiệt thòi, bạn có nghĩ 

rằng họ sẽ tận tâm làm việc cùng bạn ? 

Hai bên cùng có lợi. Là một mối quan 

hệ tốt đẹp và lâu dài. Đừng cố gắng 

đem mọi lợi ích đổ về phía mình. Vì 

không ai làm ăn mà không có lợi cho dù 

là người tốt bụng nhất. 
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