
Pedron caffe Extra zrnková
Se směsí Pedron caffe Extra, která obsahuje
50 % arabiky a 50 % robusty, objevíte
absolutně nové chutě kávy. Vůně čerstvě
opečeného chleba, chuť po čokoládě s lékořicí
a nízká kyselost vytvářejí dokonalý kávový
zážitek.

Aroma Vyváženost Kyselost

Stupeň pražení                            Sladkost                                      Dochuť

Tělo

Dokonale vyvážená chuť začíná na plantáži
Pedron caffe Extra obsahuje 50 % arabiky, která pochází z plantáží v Brazílii a Papuy Nové
Guiney, a je doplněna z 50 % o guatemalskou robustu. Jednotlivé kávové třešně dozrávají ve
výšce od 600 do 1.300 m. n. m. a po důkladném usušení putují do italské pražírny Pedron.

Místní pražiči nejprve zrna proberou a zkontrolují jejich kvalitu, která podle SCA protokolu
musejí převyšovat 80 bodů ze 100. Ve vašem sáčku tak budou ta nejkvalitnější zrna.

Tmavé pražení přesně pro váš kávovar
Kávu Pedron caffe Extra italští mistři upražili do tmavé barvy (8 z 10) a připravili ji pro váš
kávovar nebo moka konvičku.

Probuďte se s vůní čerstvě opečeného chleba a chutí čokolády s nízkou kyselostí
Jakmile si kávu Pedron caffe Extra připravíte, ucítíte čerstvě opečený chléb, který vybídne
chuťové buňky k vynikající snídani. V samotné chuti objevíte u tmavě pražené kávy tradiční
čokoládu, a naopak výjimečnou lékořici.
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Směs jako celek má velmi plné tělo a nízkou kyselost, což vytváří dokonalou kombinaci k
odpolední kávě. Pokud k ní zakousnete něco sladkého, jistě nebudete litovat.

Varianty balení
Kávová směs Pedron caffe Extra 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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