
Pedron Caffè CLASSIC
mletá, 250 g
Káva Pedron Classic je směsí čerstvě
upražené arabiky a robusty.

Unikátní poměr 85% Arabicy a 15%
Robusty z výběrových zrn propůjčuje kávě
Pedron Classic výraznou chuť čokolády,
karamelu a koření. Plné tělo s příjemným
květinovým aroma potěší chuťové
pohárky každého milovníka kávy.

Káva je vhodná pro přípravu espressa či
moka

Aroma Vyváženost Kyselost

Stupeň pražení                            Sladkost                                      Dochuť

Tělo

Objevte úžasnou kávovou směs snoubící chutě z 5 zemí

V jednom šálku objevíte dokonalou kombinaci 85% arabiky a 15% robusty, kterou farmáři
pěstují v:

● Brazílii, na plantáži Cerrado Finca S. Sofia a je zpracována metodou natural (arabika),
● Kolumbii, na plantáži Finca San Cayetano a je zpracována metodou washed

(arabika),
● Papuy Nové Guinee, na plantáži Sigri AA a je zpracována metodou washed (arabika),
● El Salvadoru, na plantáži Finca La Haciendita a je zpracována metodou washed

(arabika),
● Guatemale, na plantáži Las Flores a je zpracovávána metodou washed (robusta)

Obě metody zpracování propůjčují kávě jedinečnou chuť, která se vyznačuje středně až
vysoce plným tělem, příjemným aroma a střední kyselostí.
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Výsledná směs vzniká v tradiční pražírně v Itálii

Zelená zrna jednotlivých káv putují do pražírny Pedron v Itálii, kde ji tamní mistři kontrolují a
zjišťují její kvalitu. Podle SCA protokolu vybírají jen ta, která dosáhnou hodnocení min. 80
bodů ze 100. Můžete si být jisti, že se na vašem stole objeví káva, která je tím nejlepším
výběrem z 5 zemí.

Dokonalý kávový požitek zajišťuje samotné pražení. Mistři ji praží do téměř tmavé barvy (7 z
10), čímž ji dokonale připraví pro espresso nebo moka konvičku. Protože je pražená po
malých dávkách a chlazená vzduchem, zachovává si káva jedinečné aroma i chuť.

Čokoládová chuť s karamelem osvěží každé ráno

Připravíte-li si po ránu Pedron caffe Classic, ucítíte neodolatelnou vůni karamelu, čokolády a
perníkového koření. Někteří tam objeví i lehké květinové tóny, které přinesou svěžest do
nového dne. Karamel najdete i v samotné chuti kávy, kde jej doplní krémová čokoláda.
Nastartujte svůj den s Pedron caffe Classic.
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