
Pedron caffè Deca zrnková

Užijte si svou oblíbenou kávu i v bezkofeinové verzi.
Pedron caffe Deca, která je směsicí 70 % arabiky a 30 %
robusty, vás okouzlí karamelovou chutí, střední kyselostí
a plným tělem. Je upražena pro přípravu espressa nebo
v moka konvičce.

Aroma Vyváženost Kyselost

Stupeň pražení                            Sladkost                                      Dochuť

Tělo

Příběh kávy Pedron Caffe Deca
Cesta Pedron caffe Deka začíná na tradičních kávových plantážích v nadmořské výšce od
600 do 1.050 m. n. m. Ze 70 % směs obsahuje arabiku, která pochází z Brazílie z plantáže
Cerrado Finca S. Sofia. Tam ji místní farmáři zpracovávají suchým způsobem, tzv. natural.
Tím, že ji suší včetně dužiny, je káva šťavnatější a má sladší, plné tělo. Směs je doplněna o
30 % robusty, která pochází z Guatemaly z plantáže Las Flores. Aby měla káva dokonalou
chuť, je právě robusta zpracovávána promytou metodou, tzv. washed. Tento způsob v kávě
zvýrazní její chuť a dodá velmi lehkou kyselost.

Farmáři pomocí švýcarského procesu zbaví kávu kofeinu
Ještě než se kávová zrna vypraví na pražení do Itálie, musí se zbavit kofeinu. K tomu
využívají farmáři švýcarský proces. Ten spočívá v louhování v horké vodě a kofein z kávy
odstraní pomocí filtrů s aktivním uhlím. Následně zrna propláchnou a znovu vysuší.

Kávu Pedron caffe Deca mistři praží do téměř tmavé barvy
Jednotlivé druhy kávy se potkají v italské pražírně Pedron, kde je mistři pražiči třídí. Vybírají
ta nejkvalitnější zrna. Bez kamínků, klacků či vad. Po malých dávkách je praží, až dosáhnou
toho nejlepšího stupně pražení. V případě Pedron caffe Deca jde o 8 z 10, čímž vynikne
báječná chuť kávy a dokonalé aroma.
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Pedron caffe Deca je připraveno na espresso nebo na moka
Mistři z Itálie upražili jednotlivá zrna na způsob přípravy pro espresso nebo moka. Proto je
káva ideální do domácích kávovarů, ale neztratí se ani v profesionálních kávovarech.

Pedron caffe Deca si zapamatujete podle karamelu
Máte rádi karamel? Pak Pedron caffe Deca budete milovat také. Celou přípravou kávy vás
bude doprovázet omamná vůně karamelu s lehkým nádechem ječného sladu. Ochutnáte a
na špičce jazyka ucítíte nejen karamel, ale i zajímavou kombinaci kakaa a mandlí. Výsledná
káva má plnější tělo a její kyselost je někde mezi nízkou a střední.

Varianty balení
Kávová směs Pedron caffe Deca je v základu nabízená ve formě kávových zrn, které díky své
čerstvosti po rozemletí provoní vaši domácnost, restauraci nebo kavárnu, také v podobě
mletých kávových zrn. Tato kávová směs je nabízena ve třech variantách balení, a to 1 kg
balení kávové směsi, nebo v balení 250 g. Třetí variantou této značky je Pedron caffe Deca
mletá 250 g
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