
PRZEPISY
Kawowe

W TWOIM DOMU



Palarnia kawy LaCava

Palarnia LaCava powstała w 2009 roku. Nasz kawowy świat
mieści się pod Warszawą. Od samego początku działania,
nasze ambicje zawsze sięgały znacznie dalej niż tylko
produkowanie dobrej jakości kawy. Naszym celem było i
jest przekraczanie branżowych standardów,
kwestionowanie zasad oraz powoływanie do życia
produktów pełnych pasji, historii i DNA naszego zespołu.

Jesteśmy  łącznikiem między „originem”, tj. miejscem
pochodzenia ziaren kawy, farmerem, jego rodziną i pasją do
uprawy, a końcową filiżanką kawy. Naszym celem jest
wydobywać cały potencjał, jaki drzemie w wybieranych
przez nasz Zespół ziarnach. Robimy to dzięki
mistrzowskiemu paleniu, profilowaniu każdego produktu,
jak i użyciu najnowocześniejszych technologii, jakie zostały
stworzone do produkcji najlepszej jakościowo kawy.



Jesień z LaCava

Już jest, złotawa, krucha i miła – jesień. A z nią są też
przyjemne wieczory przy kominku z książką, długie spacery
i kawa w ulubionym kubku. 

Dla tych, którzy kochają jesień przygotowaliśmy coś, dzięki
czemu pokochają ją jeszcze mocniej. A tych, którzy jeszcze
nie doceniają jej uroku spróbujemy przekonać. Jak?

Oddajemy w Wasze ręce e-book z przepisami na
najbardziej smakowite kawy i herbaty jesieni! Co powiesz
na pyszną mokkę z oblepiającą język czekoladą? Bądź
pumpkin latte z wyrazistym cynamonem?

Wypróbuj nasze przepisy i spraw, by każdy dzień jesieni
przenosił Cię do krainy smaków i aromatów.



Nasze tipy

Jeśli uważasz, że Twoja kawa jest za mało intensywna i
zbyt gorzka - użyj odrobinę więcej kawy lub mniej wody.
Dzięki zmianie proporcji pomiędzy kawą a wodą, uda Ci
się uzyskać bardziej intensywny i zbalansowany napar.

Jeśli nie posiadasz ekspresu ciśnieniowego -
przygotowując nasze przepisy śmiało możesz skorzystać
z kawiarki, a nawet z french pressu. Proporcje między
kawą a mlekiem i dodatkami, które podsuwamy Ci w
tym e-booku są wyjściowe - nie bój się zmieniać
przepisów wedle własnych upodobań.

Jeśli szukasz kawy o niższej zawartości kofeiny - wybierz
100% Arabicę. Każdą kawę możesz przygotować również
na pojedynczym espresso. Jeśli zależy Ci na mocniejszej
kawie - wypróbuj nasze blendy z wysokojakościową
Robustą, np. Specialty Italia.

KAWA

HERBATA
Jeśli Twoja herbata okazuje się zbyt gorzka - skróć czas
parzenia np. o 30 sekund. Możesz też użyć odrobinę
chłodniejszej wody, np. o 5˚C.

Pamiętaj, że zieloną herbatę możesz zaparzyć nawet 2-3
razy, jednak czarną herbatę polecamy parzyć tylko raz.
Wynika to ze sposobu obróbki liści.

Wykorzystaj kilka prostych tipów do przygotowania
naszych przepisów i ciesz się głębią smaków kawy lub
herbaty! 
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Podwójne espresso 
300 ml spienionego mleka
Bita śmietana
3 - 4 kostki gorzkiej lub mlecznej czekolady

Podgrzej i spień 300 ml mleka. Do mleka dodaj podwójne
espresso lub kawę przygotowaną w kawiarce. Dodaj 3-4
kostki ulubionej czekolady i pozwól im rozpłynąć się w
gorącym mleku. Na koniec udekoruj całość bitą śmietaną i
płynącą czekoladą. Mniam.

Mokka
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https://lacava.pl/products/brasil-santa-rita-kawa-ziarnista-250g




Pumpkin Latte

Podwójne espresso
250 ml mleka
2 łyżeczki puree lub syropu dyniowego
Bita śmietana
Mielony cynamon

Na początku wlej do szklanki syrop dyniowy lub
przygotowane puree. Do syropu dodaj podgrzane i
spienione mleko. Przygotuj podwójne espresso i wlej do
szklanki. Na koniec udekoruj kawę bitą śmietaną oraz
oprósz wyrazistym cynamonem. 
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https://lacava.pl/products/peru-la-despreciada-jesieniara-espresso-kawa-ziarnista-250g




Kawa z czekoladą 
i pomarańczą

200 ml czarnej kawy
25 ml syropu czekoladowego
1 pomarańcza

Przygotuj 200 ml czarnej kawy. Może być to kawa
zaparzona metodą przelewową lub ciśnieniową. Do kawy
dodaj 25 ml syropu czekoladowego. Na koniec potrzyj rant
kubka świeżą skórką pomarańczy, a następnie użyj jej do
dekoracji. Gotowe!
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https://lacava.pl/products/peru-la-despreciada-jesieniara-filter-kawa-ziarnista-250g




Biała Mokka

Podwójne espresso
3 kostki białej czekolady
300 ml mleka

Na trzy kostki białej czekolady wlej podwójne espresso lub
kawę z kawiarki. Pozwól czekoladzie zatopić się w gorącym
naparze. Podgrzej i spień przygotowane mleko. Wlej do
kubka z kawą i czekoladą.
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https://lacava.pl/products/specialty-italia-kawa-ziarnista-250g




Popcorn Latte

Podwójne espresso
25 ml syropu o smaku słony karmel
300 ml mleka
Popcorn
Bita śmietana

Do szklanki wlej podwójne espresso bądź kawę z kawiarki.
Do kawy dodaj 25 ml syropu. Następnie dodaj podgrzane i
spienione mleko. Kawę przykryj bitą śmietaną. Udekoruj
popcornem i syropem słony karmel. Poczuj się jak w
Amerykańskim Śnie! 
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https://lacava.pl/products/blue-kawa-ziarnista-250g




Podwójne espresso
Łyżka masła orzechowego
300 ml mleka
25 ml syropu klonowego
Cynamon do dekoracji

Podgrzane i spienione mleko połącz z łyżką masła
orzechowego. Wlej do kubka z podwójnym espresso i
syropem klonowym. Całość oprósz cynamonem.
Smacznego!

Kawa Peanut Butter
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https://lacava.pl/products/la-fragola-kawa-ziarnista-250g


HERBATA

01
Rozgrzewająca zielona

herbata

02
Tajska herbata na gorąco

PRZEPIS

PRZEPIS





Zielona herbata
Pół jabłka, pół pomarańczy
Plaster cytryny
Kawałek imbiru
Laska cynamonu, 4 goździki
2 łyżeczki syropu klonowego

Przygotuj duży kubek. Do kubka wrzuć 4 goździki, 4
plasterki jabłka i cienko pokrojonego imbiru, a także
pomarańczy. Dodaj laskę cynamonu, plasterek cytryny oraz
syrop klonowy. Całość zalej zieloną herbatą. 

Rozgrzewająca
zielona herbata
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https://lacava.pl/products/japan-sencha-original?_pos=1&_sid=2a69a6d7e&_ss=r
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Tajska herbata
na gorąco



2 łyżeczki czarnej herbaty
50 ml wrzątku
250 ml mleka kokosowego z puszki
2 łyżeczki mleka skondensowanego
Anyż

Czarną herbatę zalej 50 ml wrzątku i odstaw na 4 minuty.
W międzyczasie spień mleko kokosowe z dodatkiem mleka
skondensowanego. Po zaparzeniu herbatę wlej do kubka i
zalej spienionym mlekiem. Całość udekoruj gwiazdką
anyżu.  Poczuj słodycz tego napoju!

Tajska herbata 
na gorąco
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https://lacava.pl/products/ceylon-op-long-leaves


www.lacava.pl
 

+48 22 726 77 00
 

biuro@lacava.pl

lacava_palarnia/ lacavapalarnia

tel:+48227267700
mailto:biuro@lacava.pl
https://www.instagram.com/lacava_palarnia/
https://www.facebook.com/lacavapalarnia

