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Brasil Santos 
Brazylia jest największym na świecie producentem kawy, trudno byłoby więc nie natrafić na 
ziarno pochodzące z tej części świata w większości popularnych mieszanek. Warto jednak 
spróbować czystej brazylijskiej arabiki, chociażby dla jej łagodnego, delikatnego i mało 
kwaśnego smaku. Jest to prawdziwie wszechstronna kawa, która nie zawiedzie w każdej 
okazji i o każdej porze dnia.
Brasil Yellow Bourbon Fazenda Rainha 
Niska kwaskowość, łagodny, owocowy smak. Średnie body.Kawa Yellow Bourbon to jedna 
z najlepszych odmian kawy Brazylijskiej. To wyjątkowy produkt tego kawowego imperium. 
Jedna trzecia światowej produkcji kawy, czyli około 30 milionów worków kawy rocznie po-
chodzi z Brazylii, co daje jej pozycję absolutnego lidera na rynku. Suchy klimat pozwala na 
czyszczenie kawy tradycyjna metodą, która polega na suszeniu zebranych wisienek na słoń-
cu. Dzięki temu z łatwością można z nich wydobyć aromatyczne pestki. Łagodny, słodki, 
pozbawiony kwaskowatości smak Yellow Bourbon bardzo dobrze trafia w gusta Polaków. 
Bogaty i harmonijny bukiet sprawia, że smakuje doskonale zarówno zaparzona oddzielnie 
jak i zmieszana z innymi gatunkami kaw.
Colombia Supremo 
Colombia Supremo to najlepsza kawa kolumbijska charakteryzująca się dużymi ziarnami 
(pestkami), znacznie większymi niż pozostałe gatunki Excelso, Extra czy Pasilla. Kawa od-
znacza się średnią mocą, wspaniałym słodkim, bogatym i zrównoważonym smakiem oraz 
doskonałą kwaskowatością. Decydując się na kawę kolumbijską, warto pamiętać, że jest ona 
jedną z najlepiej zrównoważonych kaw świata i może być degustowana o każdej porze dnia.
Costa Rica San Rafael Tarrazu 
Costa Rica Tarrazu San Rafael jest łagodna w smaku, a jednocześnie słodko-owocowa. 
Kawa z tego regionu nazywana jest świętą, ze względu na region w którym rośnie. Jest 
uprawiana na wybrzeżu nad Oceanem Spokojnym o wysokości od 1200 do 1650 metrów 
powyżej poziomu
Ethiopia Sidamo 
W leżącym na południu Etiopii – ojczyzny kawy - regionie Sidamo, niedaleko jeziora Abaya, 
uprawia się niezwykle charakterystyczne w smaku ziarno, o winnym, owocowym aromacie. 
Należy je wypalić delikatniej, aby nie zatraciło nut smakowych, dzięki temu odwdzięczy się 
niepowtarzalną zawartością filiżanki. Kwaskowatość jest wyraźna i doskonale harmonizuje 
bogaty smak tej lekkiej kawy, którą najlepiej pić bez dodatków, aby w pełni docenić wszystkie 
jej walory.
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Ethiopia Yirgacheffe 
Ethiopia Yirgacheffe cechuje się naturalnym posmakiem kakao. Ten rzadko spotykany gatu-
nek kawy jest naturalny w smaku, przyjemnie zrównoważony i średnio kwaskowaty. Tym, co 
szczególnie wyróżnia tę odmianę na tle innych kaw, jest kusząco słodki cytrusowy aromat. 
Smakosze doszukują się w nim woni moreli, cytryny, brzoskwini, a nawet miodu.Rosnąca 
na wzgórzach południowo-zachodniej Etiopii, ręcznie zbierana kawa z regionu Yirgacheffe, 
uznawana jest za najbardziej szlachetną z afrykańskich Arabik. Dzięki swoim kwiatowo–owo-
cowym tonom nazywana jest „kawą łąki”. 
Kenya AA Top Masai 
Intensywny smak, przyjemna kwaskowość, średnie body. Wyraźnie wyczuwalne słodkie nuty 
suszonych owoców. Bogata w smaku Kenia AA uznawana jest za jedną z najbardziej aroma-
tycznych kaw na świecie, a z pewnością jako najlepsza z wszystkich kaw afrykańskich. Uprawa 
zapoczątkowana została przez Anglików pod koniec dziewiętnastego wieku. Mimo spadku 
produkcji kawy w ostatnich latach, kawa ta pozostaje jedną z najbardziej pożądanych przez 
kolekcjonerów na całym świecie. Charakteryzuje się wyraźną kwaskowatością z wyczuwalnym 
aromatem różanym i zielonego jabłka.
Papua New Guinea Baroida Estate 
Znakomita kawa speciality z plantacji Colbran Coffeelands w Papui Nowej Gwinei. W sma-
ku wyczuwalna gorzka czekolada, kardamon, imbir. Delikatna kwasowość, intensywny after-
taste..Lekkie body, przyjemna kwasowość zielonego jabłka, słodycz suszonych owoców. W 
smaku przyprawy, gorzka czekolada, kardamon, imbir. Intensywny finisz.
Papua New Guinea Lamari Estate 
Słodki, świeży smak orzechów z nutą tytoniu i owoców tropikalnych. Bogaty, świeży aro-
mat. Doskonała kawa w przerwie na lunch
Papua New Guinea Y1 
Papua Nowa Gwinea Y1 pełna kawa o wykwintnej nucie owocowej.
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