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ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
TIETE

 

TIETE 

ma swoje źródło w górach Serra do Mar. Położenie 

geograficzne Brazylii, a przy tym klimat 

tworzą doskonałe miejsce do uprawy 

gatunkowo kawy.

 

Jest zrównoważoną kawą o słodko orzechowym 

posmaku. Ta dobrze dobrana mieszanka mocnych 

odmian ziaren charakteryzuje się harmonijnym i 

łagodnym smakiem. Dzięki odpowiedniemu procesowi 

palenia stworzyliśmy kawę o niskiej kwasowości i 

delikatnym posmaku goryczki. Aromat tej wyśmienitej 

kawy pozwoli na chwilę odprężenia.
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