
Pedron Caffè ELEGANTE zrnková
Ochutnejte vyváženou chuť směsi Pedron caffe
Elegante, která obsahuje 30 % arabiky a 70 %
robusty. Čerstvá vůně toustového chleba a
chuť čokolády dokonale nastartuje váš den.
Směs má tmavě hnědou barvu pražení (9 z 10)
a je jako stvořená pro moka konvičku či
espresso.

Aroma Vyváženost Kyselost

Stupeň pražení                            Sladkost                                      Dochuť

Tělo

2 tradiční kávové plantáže propůjčují kávě netradiční chuť
Směs Pedron caffe Elegante začíná svou cestu na 2 tradičních kávových plantážích v
nadmořské výšce 600 až 1.050 m. n. m. Třešně arabiky pocházejí z Brazílie z plantáže
Santos Cerrado Finca S. Sofia a robusta dozrála v Guatemale na plantáži Las Flores. Díky
mokré metodě zpracování si výsledná káva zachová výjimečně čistou chuť.

V balení objevíte jen ta nejkvalitnější zrna
Výsledná směs kávy Pedron caffe Elegante vzniká v rodinné pražírně v Itálii. Místní pražiči
nejprve celou várku zkontrolují, zda nemá žádné poškození ani nečistoty, a otestují její
kvalitu podle SCA protokolu (minimální hodnocení pro zařazení směsi do produkce je 80
bodů ze 100). K vám se tak dostanou jen ta nejkvalitnější zrna.
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Tmavá barva pražení propůjčí čokoládové tóny a intenzivní chuť vašemu espressu
Pedron caffe Elegante upražili mistři do tmavé barvy (9 z 10) a upravili jej pro přípravu
espressa. Tím vyzdvihli čokoládově kořeněné tóny kávy a kyselost zachovali na střední až
nízké úrovni. V aroma byste čokoládu hledali marně. Stačí jen lehce přivonět a ucítíte čerstvý
toustový chléb. Pokud si kávu připravíte k snídani, zaručeně vám přímo božsky nastartuje
den.

Varianty balení
Kávová směs Pedron caffe Elegante je v základu nabízená pouze ve formě kávových zrn,
které díky své čerstvosti po rozemletí provoní vaši domácnost, restauraci nebo kavárnu. Tato
kávová směs je nabízena ve dvou variantách balení, a to 1 kg balení kávové směsi, nebo v
balení 250 g
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