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ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
COCHA

COCHA to jezioro w Kolumbii, lecz znaczącą rolę w tej 

mieszance stanowi dodatek gwatemalskiej arabiki. 

Uprawiana na zboczach wulkanicznych wzniesień, 

najmniej 1600 m n.p.m., zbierana ręcznie z małych 

rodzinnych plantacji i sortowana metodą na mokro

 

Jest

delikatnie słodk

cytrusową nutą o owocowo

Kawa ta to gwarancja doskonałej kawy. Idealnie 

skomponowana mieszanka ziaren pozwala poczuć 

subtelny i bogaty smak uwi

bez posmaku goryczy. Zaspokoi najbardziej 

wyszukan

przebudzenie.
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