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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



Tổng quát chương trình 
đào tạo Barista One
Barista One là một chương trình đào tạo được hệ thống hoá 
để chuẩn bị cho người học đạt được kiến thức, kỹ năng & sự 
chuyên nghiệp trong môi trường cà phê chất lượng cao. 

Giới thiệu
Khóa học được cấu trúc qua sáu chương. Khởi đầu từ chế biến, 
đến rang xay, khoa học chiết xuất, Espresso, Latte art, và nước 
pha trước khi kết thúc trong việc vận hành quầy pha chế.

Là một chương trình tích hợp vì vậy Barista One được thiết kế để 
nâng cao kỹ năng học viên với 100% các buổi học được đào tạo 
thực hành. Mỗi ngày học được hệ thống hoá với bộ giáo trình 
khoa học được biên soạn từ tài liệu quốc tế, để giúp bạn đạt 
được các mục tiêu chính yếu:

• Vững vàng những khái niệm nền tảng của cà phê.

• Hệ thống hoá toàn chuỗi quy trình sản xuất cà phê.

• Thành thạo kỹ năng pha chế, đặc biệt là Espresso.

• Ứng dụng tiến bộ khoa học trong chiết xuất cà phê.

Chịu trách nhiệm nội dung
Chương trình được cung cấp dựa trên sự hợp tác của 
Bui Coffee Supply và PrimeCoffee.



Thông tin học phần

40 5-8

6 4

4 giờ/ngày x 10 ngày
Kiểm tra sau mỗi 
ngày học

Kiểm tra lý 
thuyết và thực 
hành cuối khoá

Quyền lợi học viên
Miễn phí sách + giáo trình đào tạo

Miễn phí trang thiết bị + nguyên, phụ liệu

Quà lưu niệm sau khi hoàn thành học phần.

Miễn phí cà phê !

Cơ sở vật chất
Tham gia Barista One, học viên được trải nghiệm vận 
hành nhiều dòng máy rang, máy Espresso, máy xay, 
các thiết bị hỗ trợ và nhiều công cụ đo lường khác 
trong nội dung chương trình đạo tạo. 

Thông tin học phần

Rèn luyện kỹ năng
100% thực hành

Học viên/lớp

Chủ đề đào tạo 
chuyên sâu

Giờ học

XEM TIẾP NỘI DUNG ĐÀO TẠO
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1.1 Nguồn gốc giống loài cà phê.

• Các giống/loài & đặc điểm sinh vật học

• Lịch sử phân tán & vành đai cà phê

1.2 Các phương pháp thu hoạch và chế biến cà phê.

• Chế biến ướt

• Chế biến khô

• Chế biến mật ong

• ...

1.3  Mục đích, công nghệ lên men và làm khô cà phê.

1.4 Cơ sở sàng lọc & phân loại cà phê nhân

Kiểm tra cuối học phần.

Nhặt lỗi trên cà phê mẫu, sử dụng cho ngày học thứ 4.

Phân biệt Arabica và Robusta (hình thái - hương vị - màu sắc)

Phân biệt Cà phê từ các phương pháp sơ chế (hình thái - cảm 
quan)

Nếm thử 3 loại cà phê khác nhau trên vành đai cà phê

1
Sản xuất & 
Chế biến
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2.1 Lược sử rang cà phê, trang thiết bị, dụng cụ

2.2 Các khái niệm thường gặp trong quá trình rang.

2.2 Các biến đổi hoá, lý và tiến trình rang. Phân loại   
 cà phê theo mức độ và giai đoạn trong quá trình rang.

2.3 Theo dõi, vận hành và ghi hồ sơ quá trình rang.

2.4 Quy cách đóng gói và bảo quản, kiểm soát chất lượng  
 và quản lý xưởng rang.

Kiểm tra cuối học phần.

2 Kỹ thuật Rang
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Thử nếm cà phê theo các mức độ rang khác nhau.

BARISTA ONE
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3.1 Hiểu về máy xay, kỹ thuật xay & định lượng, cà phê.

3.2 Các khái niệm cơ bản về chiết xuất. 

• Nồng độ và Tỷ lệ chiết xuất.

• Chiết xuất yếu, kém, tối ưu.

• Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất.

3.3 Đại số cà phê và phương pháp phân tích chiết xuất   
 thông qua Coffee Brewing Control Chart.

Kiểm tra cuối học phần.

3
Khoa học 
Chiết Xuất
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H Phân biệt & vận hành các loại máy xay khác nhau

Đo lường chiết xuất từ các mức độ rang khac nhau

Đo lường chiết xuất từ các phương pháp pha chế khác nhau 
(V60 + Frenchpress + Espresso)

Đo lường chiết xuất từ các mức độ xay khác nhau 

Đo lường chiết xuất từ nhiệt độ pha chế khác nhau 

Đo lường chiết xuất từ thời gian p[ha chế khác nhau

BARISTA ONE
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45
Thực hành Rang 
& Chiết xuất

THỰC HÀNH RANG
• Dựa vào mẫu cà phê và profile của ngày 1 và 2 để lập 

hồ sơ và rang thực tế.

THỰC HÀNH CHIẾT XUẤT
• Chiết xuất với mẫu cà phê rang trong ngày.

• Xác định tỷ lệ chiết xuất tối ưu.

• Phân tích tiến trình rang và các thông số chiết xuất.

Kiểm tra cuối học phần.

BARISTA ONE
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5.1 Lược sử thiết bị, sự phát triển & nguyên lý vận hành   
 máy Espresso hiện đại.

5.2 Đặc tính kỹ thuật của Espresso và các khái niệm.

5.2 Thông số kỹ thuật trong quá trình chiết xuất Espresso.

• Hiệu quả quá trình xay

• Liều lượng & tỷ lệ

• Cơ chế nhiệt độ, áp suất, thời gian

• Các thao tác kỹ thuật 

Kiểm tra cuối học phần.

6 Espresso
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H Tìm hiểu nguyên lý máy Espresso, các cơ chế áp suất & nhiệt độ.

Thực hành thao tác kỹ thuật chiết xuất Espresso.

Nhận dạng và xử lý các lỗi liên quan đến chiết xuất Espresso .

Khắc phục sự cố trong quá trình vận hành máy Espresso.

BARISTA ONE



9

6.1 Nguồn gốc, khởi đầu của Latte art.

6.2 Khoa học sữa, tổng quan về công nghệ sản xuất sữa

6.3 Nguyên lý hình thành & ổn định bọt sữa.

6.3 Kỹ thuật tương tác với sữa, kỹ năng tạo hình latte Art

Kiểm tra cuối học phần.

7 Latte Art
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H Đánh giá cảm quan & phân biệt đặc tính các loại loại sữa

Thực hành tạo bọt sữa

Thực hành rót - tạo hình

Kỹ năng làm việc hiệu quả

BARISTA ONE
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THỰC HÀNH ESPRESSO NÂNG CAO 
• Kênh lưu dẫn trong Espresso: Nguyên nhân & khắc 

phục.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến việc vận hành quầy pha 
chế, các câu hỏi thường gặp.

• Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, đảm bảo VSATTP.

THỰC HÀNH TẠO HÌNH LATTE ART
• Rèn luyện tạo hình Latte Art

Kiểm tra cuối học phần.

Thực hành 
Esspresso & 
Latte Art

89
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8.1 Các đặc điểm hoá học của nước.

8.2 Ảnh hưởng của nước đến chiết xuất cà phê.

8.3 Ứng dụng việc hiệu chỉnh thành phần nước pha trong  
 cải thiện chiết xuất cà phê.

THI CUỐI KHOÁ

10 Khoa học nước
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Đo lường chiết xuất cà phê từ sự khác biệt của nước pha

Thi thực hành cuối khoá

BARISTA ONE



Một số Hình ảnh từ Barista One
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BẮT ĐẦU 
SỰ NGHIỆP VỚI 

NGAY HÔM NAY

BUI COFFEE SUPPLY

22 Đường số 14, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM. 
0795 404 704 
buicoffee.supply@gmail.com


