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100% ערביקה100%

, תערובת עדינה עם חמיצות ברורה ומרירות קלה

. מאוזנת מאד המשאירה טעם נעים בפה לאורך זמן

ינו`מתאימה מאד גם לאספרסו וגם לקפוצ

תכונות טעם התערובת

חד זני- אמיקה בלו מאונטן 'גמיקה בלו מאונטן'ג

עם חומציות , מאוזן היטב, קפה עשיר מאוד וחלק

ללא מרירות תחושה שוקולדית ורמז של , בינונית

.פרחים

מתאים למשקאות

 סוגי אתיופיה100%2אתיופיה

קולומביה אקסלסו100%אקסלסו כהה

עם טעם חמצמץ ייני משהו ורמז של , קפה מאד נקי

גוף כבד המשאיר בפה טעם נעים לאורך זמן , צימוקים

רב לאחר הלגימה

100%

גוואטמלה, קולומביה, ברזיל

בעלת מרירות , ללא חמיצות כלל, תערובת כהה מאוד

.חזקה מאוד

חד זני- קולומביה סופרימו 100%קולומביה

100%נטול
, תערובת מוכנה מגאווטמלה

קולומביה וקוסטה ריקה

100%טוסקנה
, אתיופיה, גוואטמאלה, ברזיל

הודו פלנטיישין, סומטרה מנדלינג

100%אווה'מוקה ג
אינדונזיה קלוסי ,  סוגי אתיופיה2

וסומטרה

70%קרמה
אינדונזיה , הודו, קולומביה, ברזיל

קלוסי

67%תערובת הבית
, גוואטמאלה, קולומביה, ברזיל

הודו

85%רומא
גוואטמאלה  , קולומביה, ברזיל

ורובוסטה הודית

75%פרימיום
, פאפה ניו גינאה, קולומביה

רובוסטה וורדי, גוואטמאלה

, גוואטמאלה, קולומביה, ברזיל

הודו

 זני ערביקה מהטובים בעולם100%12סנדלי טוסקניני

67%קלאסיק
, גוואטמאלה, קולומביה, ברזיל

וורדי

50%בר
, גוואטמאלה, קולומביה, ברזיל

הודו

 זני רובוסטה0%8סנדלי ורדי

תערובת נקיה מאוזנת עם חמיצות הנעימה של ברזיל 

ומתיקות של הודו ואינדונזיה ואתיופיה , וגוואטמלה

.המוסיפה את טעם השוקולד בתערובת

טעם . תערובת עדינה עם חומציות פרותית וגוף בינונית

טוב לשימוש בכל שיטות . חלק וברור ללא מרירות

.החליטה

תערובת ארומטית מאד עם ניחוח פירות ברקע עם גוף 

.מלא וקרמה עשירה

תערובת מתקתקה ומרירה עם רקע שוקולדי המורגש 

.בסיום הלגימה

בעלת ניחוח , תערובת עם מרירות קלה ומתיקות עדינה

מייצרת קרמה מהגונית נפלאה , גוף סמיך, עשיר

.למראה המשדרת חיוניות

חמיצות . תערובת מורכבת המעוררת את כל החושים

עטופים , עדינה מתובלת בטעמי גרגרי יער וענבים

.בציפוי של שוקולד ואגוזים

רובוסטה שטופה+  זני ערביקה 90%5ינו'סנדלי קפוצ

 זני רובוסטה2-  זני ערביקה ו75%10סנדלי פגניני

33%ברזיל

תערובת מיוחדת בטעמה לאוהבי האספרסו 

בעלת חמיצות ייחודית לגאוטמאלה עם . ינו'והקפוצ

המתיקות האינודנזית של סומטרה מנדלינג

.תערובת ארומטית ומעט עדינה

תערובת ארומטית המייצרת חמיצות קלה וטעם 

הגוף המלא מייצר . שוקולדי עם מרירות ואפיצות 

.קרמה עשירה

. תערובת מאוזנת המתאימה לכל סוגי המשקאות

התערובת מייצרת קפה עם ארומה עשירה המשאירה 

.טעם בפה לאורך זמן

חמיצות קלה , תערובת עוצמתית ומרירה עם גוף מלא

.ברקע וטעם שנשאר בפה לאורך זמן

גוף עשיר עם ניחוח של . ינו'תערובת מעולה לקפוצ

.עם טעם לוואי של ביסקוויט. צימוקים ואוכמניות

קפה סמיך . ללא חמיצות, גוף עוצמתי, קרמה עשירה

.המקנה תחושה של סירופ נקי

מזכיר . קפה המרומם את החיך עם חומציות קלה

. שוקולד מריר שתובל בתמצית פירות מסוכרים

.ינו המתקבל חלקלק להפליא'הקפוצ

בעלת גוף מלא ושארית , תערובת חזקה ומרירה  מאוד

.טעם לאורך זמן


