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PATIA
 

PATIA to z kolumbijska rzeka uchodzącą do Pacyfiku. 

Plantacje z tego rejonu posiadają idealne warunki do 

uprawy kawowców 

nasłonecznione stoki pogórza Andów i idealne wręcz 

gleby z domieszką pyłów wulkanicznych. Istotnym 

walorem smakowym tej receptury jest Etiopia 

ojczyzna kawy, która oferuje krzewom kawy warunki 

wręcz wzorcowe, dlatego też można spotkać je nie 

tylko 

dzikim.

 

Jest 

nutą owoców. Dzięki odpowiedniemu procesowi 

palenia cechuje ją silny aromat i niska kwaskowość 

oraz d

skomponowana mieszaka ziaren nadaje tej kawie 

niepowtarzalny smak, wart degustacji.
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