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Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
Kruopščiai atrinktos „Saeco“ aparatams

Tobulą kavą sukuria sodraus skonio pupelės ir pažangios technologijos, kurias naudojant atsiskleidžia

geriausios kavos pupelių savybės. „Saeco“ technologijos leidžia ruošti puikią kavą, o dabar mes parinkome ir

puikias kavos pupeles

Kruopščiai atrinkta, kad galėtumėte mėgautis

Puikus aukštumose augintų pupelių skonis

Kokybiška ištisus metus

Parinkimas pagal ypatingus jutiminius požymius

Paruošta didelį dėmesį skiriant detalėms

Kruopšti atranka užtikrina, kad būtų parinktos tik pačios geriausios pupelės

Kiekvienos rūšies pupelės skrudinamos atskirai

Priderinta jūsų aparatui ir mėgstamiems kavos gėrimams

Pagal pupeles parenkami unikalūs nustatymai

Puikiai tinka kavai su grietinėle ir kitiems kavos gėrimams



Pupelės espreso kavai CA6813/25

Ypatybės Specifikacijos

Kruopščiai atrinktos aukštumose augintos

pupelės

Aukštumose auginamų pupelių vystymuisi

labai svarbus aukštis. Dėl aukštumose

vyraujančių sąlygų (temperatūros, kritulių)

kavamedžiai auga lėčiau, todėl pupelėse

susikoncentruoja sodresnis skonis

Ypatingi jutiminiai požymiai

Mes rūpestingai parenkame garsiausiuose

kavos auginimo regionuose užaugintas

pupeles, kad sukurtume išskirtinę aromato,

tekstūros, išliekančio skonio, rūgštingumo ir

vaizdinio poveikio pusiausvyrą.

Visada kokybiška

Mes bendradarbiaujame tik su tais kavos

pupelių augintojais, kurių pupelių savybės

išlieka nepakitusios visus metus, kad jūs

galėtumėte mėgautis nekintančia puodelyje

plikomos kavos kokybe.

Kruopšti kokybę užtikrinanti atranka

Pupelės sijojamos tik jas surinkus, kad būtų

pašalintos neprinokę, pažeistos, kitos spalvos

arba nestandartinės pupelės. Viso proceso

metu patikros atliekamos kelis kartus, kad jūsų

kavos aparatus pasiektų tik aukščiausios

kokybės pupelės.

Individualus skrudinimas

Dėl individualaus skrudinimo kiekvienos rūšies

pupelės išlaiko tik joms būdingą skonį.

Kiekvienos rūšies pupelės skrudinamos atskirai

ir tik po to jos sumaišomos atitinkamomis

proporcijomis, kad būtų išlaikytas aromatas

Unikalūs nustatymai kiekvienos rūšies

pupelėms

Naudodamiesi puikiais automatiniais espreso

aparatais galite susikurti savo mėgstamą kavą.

Mes, dirbantys „Saeco“, išbandėme viską ir

parinkome tuos nustatymus, kurie atskleidžia

geriausias atrinktų kavos pupelių savybes, kad

galėtumėte mėgautis nepakartojamo skonio

kava.

Puikiai tinka kavai su grietinėle

Šios rūšies pupelių savybės geriausiai

atsiskleidžia švelnios kavos su grietinėle

puodelyje. Jos taip pat puikiai atsiskleidžia

kapučino ir latė makiato kavos puodelyje

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (P x G x A): 100 x 170 x

60 mm

Gaminio matmenys (P x G x A): 100 x 170 x

60 mm

Svoris su pakuote: 275 kg

Gaminio svoris: 250 kg
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