LUCAFFE Mister Exclusive 100% Arabica
Pražená zrnková káva Lucaffé Mr. Exclusive 100%
Arabica je špeciálna zmes odrôd Arabiky
pochádzajúcich z Južnej Ameriky, Ázie a strednej
Afriky. Je namiešaná tak, aby harmonicky vynikli
len tie najlepšie vlastnosti jednotlivých odrôd.
Vyznačuje sa vyváženou, sladkou chuťou, nízkou
aciditou, stredným telom a optimálnou krémou.
To všetko uzatvára príjemná, intenzívna aróma s
nádychom čerstvo upečeného chleba a orieškov.
Venovaná všetkým vášnivým kávičkárom.
Zloženie : 100% Arabica -Južná Amerika , Ázia ,
Centrálna Afrika

LUCAFFE Mamma Lucia 40% Arabica 60%
Robusta
Pražená zrnková káva Lucaffé
Mamma Lucia má intenzívnu chuť, plné, sladké
telo, ľahkú krému a pomerne výraznú arómu, čo
z nej robí ideálny základ pre veľké kávové nápoje,
vhodné najmä k sladkým raňajkám. Rovnako je
perfektná aj na prípravu pravého talianskeho
espressa. Má vyšší obsah kofeínu, vďaka
ktorému Vás prebudí a naštartuje do náročného
pracovného dňa. Vynikajúca pre rannú kávu
alebo capuccino.
Zloženie : 40% Arabica 60% Robusta

LUCAFFE EXQUISIT 90% Arabika 10% Robusta
Pražená zrnková káva Lucaffé Exquisit je
jedinečná kávová zmes pozostávajúca z
výberových odrôd Arabiky a malého percenta
starostlivo spracovanej Robusty. Vyznačuje sa
veľmi špecifickou chuťou, ktorú ocenia
predovšetkým nadšenci netradičnej kávy. V šálke
je ľahká, no výrazná s tónmi kakaa, suchej slamy
a čokolády. Okrem toho má lahodnú vôňu, hustú
krému a dlhotrvajúcu dochuť. Hodí sa na
prípravu veľmi kvalitného espressa. Určená
skutočným znalcom kávy a pre výnimočné
udalosti.
Zloženie: 90% Arabica 10% Robusta

LUCAFFE Decaffeinato 100% Arabica
nízkokofeinová
Pražená zrnková káva Lucaffé Decaffeinato je
jedinečná kávová zmes pozostávajúca len z tých
najsladších a najkrémovejších odrôd Arabiky
zbavených kofeínu šetrným, prirodzeným
spôsobom. Káva sa vyznačuje veľmi sladkou
chuťou, plným telom, intenzívnou, sviežou
arómou a dokonalou krémou. Lucaffé
Decaffeinato, to je pravé talianske espresso bez
nežiaducich vplyvov kofeínu!
Zloženie : 100% Arabica coffeinum 0,4%

LUCAFFE EspressoBar 60% Arabica 40% Robusta
Pražená zrnková káva Lucaffé Espresso Bar je v
šálke príjemne sladká s tónmi horkej čokolády a
na povrchu vytvára kvalitnú, hustú krému. Okrem
toho sa vyznačuje vyšším obsahom kofeínu a
silným, prenikavým telom. Perfektná nielen na
prípravu talianskeho espressa, ale aj väčších
kávových nápojov amerického či európskeho
typu.
Zloženie : 60% Arabica 40% Robusta

LUCAFFE Bluecaffe zloženie : TAJNÉ !
Pražená zrnková a mletá káva Lucaffé Blucaffé je
exkluzívna kávova zmes namiešaná samotným
majiteľom Lucaffé, pánom Gian Lucca Venturelli.
Pozostáva len z tých najvzácnejších
vysokohorských kávových odrôd sveta vrátane
značného podielu najlepšej kávy - Jamaica Blue
Mountain. Kávové zrná sú starostlivo vyberané a
šetrne upražené tak, aby ponúkli v šálke
nezabudnuteľný chuťový zážitok. Vôňa s
čokoládovými a banánovými tónmi Vám dá
pocítiť, že pijete skutočnú perlu medzi kávami.
Zloženie : TAJNÉ - obsahuje Arabiku Blue
Mounatin ( 2300m.n.m.)

LUCAFFE Classic 80% Arabica,20%Robusta
Táto zmes kávy je synonymom pravého
talianskeho espressa s jeho najlepšími
vlastnosťami. Je zmesou vynikajúcich druhov
kávy arabiky a malým prídavkom špičkovej
robusty. Mierna chuť , hladké a veľkorisé telo s
vynikajúcou arómou a strednehustou penou.
Zloženie : 80% Arabica,20% Robusta

LUCAFFETTERIA 100% Arabika
Exkluzívne luxusná káva Lucaffé Lucaffetteria si
vás získa netradičnou chuťou po kakau, suchej
slame a čokoláde. Spája v sebe veľmi hustú
krémovú čokoládovú penu adelikátnu vôňu. Je
určená pre skutočných znalcov a špeciálne
príležitosti. Obľúbená v talianskych kaviarňach.
Zloženie : 100% Arabica

LUCAFFE Piccolo & Dolce 90%
Arabica,10%Robusta
Tato směs je velmi bohatá a silná. Má
dostatečně plnou chuť pro práci s mlékem a
je tedy vhodná i pro cappuccino a latte
macchiato. Jemný náznak kyselosti v
espressu je naprosto potlačen karamelovým
dozvukem. Stejně jako všechny kávy Lucaffé
má mírně sladkou, čokoládovou chuťa velmi
příjemnou trvalou vůní.
Zloženie : 90% Arabica,10% Robusta

LUCAFFE PODS E.S.E. (Easy Serving Espresso) V
poslednej dobe stále obľúbenejší spôsob prípravy
espressa, keď je každá dávka kávy (cca 7g),
balená zvlášť (tzv PODy).
Na prípravu espressa z PODu sa používajú
klasické kávovary, ktoré majú vo výbave naviac
"plytkú" páku do ktorej sa kapsula vloží a páka
sa použije ako pri klasickom spôsobe prípravy
espressa. Niektoré kávovary môžu mať otvor, do
ktorého sa kapsula zasunie. Výhodou je rýchla
príprava, minimálne čistenie a údržba kávovaru
a vždy optimálny výsledok pripraveného
espressa. Kávové PODy E.S.E. majú unifikovaný
rozmer a ich použitie je univerzálne pre kávovary
všetkých výrobcov.

