EXCELLENCE
PL Kawa mielona 100% arabika
W Aurile Excellence ukryliśmy to, co Afryka ma najcenniejszego. Z najczystszych ogrodów kawowych
etiopskiego regionu Sidamo pozyskaliśmy jedną z najszlachetniejszych odmian arabiki: mokkę. Jej
aksamitny, pozbawiony goryczy smak zachwyca lekkim, kwiatowo-winnym akcentem. Pozostawia
urzekający, słodkawy posmak, przeplatany subtelnymi, kwaskowatymi nutami. Teraz także Ty możesz się
rozkoszować jej pełnym, harmonijnym bukietem.
Sposób przygotowania: Produkt przeznaczony jest do zalewania gorącą wodą lub przygotowania
w urządzeniach ciśnieniowych i przelewowych. W celu przygotowania jednej porcji napoju należy
odmierzyć 10 g kawy (2 łyżeczki) i zalać 150 ml wody o temperaturze ok. 95-96˚C bądź sporządzić napój
w ekspresie do kawy (według instrukcji przygotowanej przez producenta urządzenia).
Wskazówki dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu
opakowanie szczelnie zamknąć lub przesypać jego zawartość do odpowiedniego pojemnika.
Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer serii na opakowaniu

Świeżo palona
Fresh Roasted

UK Ground coffee 100% Arabica
We have included the best that Africa can offer in Aurile Excellence. From the purest coffee gardens of the
Ethiopian region of Sidamo, we have acquired one of the most splendid Arabica species, the Mocca.
Its mellow, bitter-free taste delights with light floral and winy overtones. Leaves a glamorous sweetish
aftertaste intertwined with subtle acidic notes. Now you too can relish its full harmonious bouquet.
Directions: Prepare the product by adding hot water, or by using either an espresso machine or a drip
coffee maker. Prepare one serving of the drink by adding 150 ml of hot water at a temperature of 95-96˚C
to 10 g of coffee (2 tsp.), or brewing it using either an espresso machine or a drip coffee maker (following
the manufacturer’s instructions).
Storage tips: Store in a cool and dry place. Upon opening, keep packaging tightly closed or put contents
in an appropriate container.
Best before: date and batch number on the packaging

PL Palenie
UK Roasting guide
Zielona
Green
Jasno palona
Light roasted
Średnio palona
Medium roasted
Ciemno palona
Dark roasted
Podwójnie palona
Double roasted

PL Doskonała do ekspresów przelewowych, ekspresów ciśnieniowych, ekspresów typu moka i zaparzaczy.
UK Suitable for drip coffee makers, espresso machines, moka pots
and percolators.
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PAP

250 g / 8.82 oz.

Charakterystyka kawy / Description of the coffee

EXCELLENCE

GROUND COFFEE

Gatunek / Species

100% arabika / 100% Arabica

Pochodzenie / Origin

Afryka (Etiopia)
/ Africa (Ethiopia)

Aromat / Aroma

Kwiatowo-winny
/ Floral and winy

Crema / Crema

Delikatna / Delicate

Intensywność / Intensity

Wysoka / High

