kopi luwak

Sumatra KOPI LUWAK 100g

Kopi Luwak JTRCoffee

Tato cibetková káva pěstovaná výhradně na Sumatře v oblasti TAKENGON se prezentuje pro ni specifickou lehce kořeněnou chutí která má
podtón hořké čokolády a karamelu.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
Modifikátor variant cen
Cena se slevou: 765,22 Kč
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena880,00 Kč
Prodejní cena bez DPH765,22 Kč
Sleva:

Dotaz na produkt

Popis produktu
Tato cibetková káva pěstovaná výhradně na Sumatře v oblasti TAKENGON se prezentuje pro ni specifickou lehce kořeněnou chutí která má
podtón hořké čokolády a karamelu. Tato káva je pražena pouze na objednávku takže je zaručena prvotřídní čerstvost. Praví znalci ocení lehce
vystupující vůni dřeva.
Máte-li zájem, můžete si při objednávce do

poznámky zvolit stupeň pražení, který vychází z těchto kritérií:
1. Light Cinnamon

velmi světle hnědé zrno s chutí jako by bylo zrno toustované, s výraznými kyselými tóny.

2. Cinnamon
Světle hnědé zrno, stále cítíte chuť toustů a výrazné kyselé tóny.

3. New England
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Světle hnědá barva kávových zrn s kyselou, ale ne už tolik chlebovou chutí.

4. American Light City
Již trochu tmavší hnědá barva, mírně nasládlá chuť, stále cítíme kyselinku.

5. City plus medium
Středně hnědá barva zrnek, v kávě jsou cítit již všechny chutě najednou.

6. Full city
Středně tmavá hnědá barva, začínají sladko hořké tóny.

7. Light French Viennese
Tmavší hnědá barva, začínají vystupovat na zrncích olejové skvrnky,
více hořko sladké chuti přecházející do karamelu, zrnka strácí kyselost.

8. French
Tmavě hnědá zrna, velmi výrazné olejové skvrny na povrchu, lehce spálené tóny, kyselost mizí.

9. Italian
Velmi tmavá kávová zrna, již silnější spálené tóny, žádná kyselost.

10. Spanisch
Hotně tmavá až černá zrna, olejovitá, v chuti již cítit lehce spálené uhlí. Prázdná, spálená chuť.

Obecně a jednoduše:
Světlé pražení - Výraznější kyselá chuť
Medium - sladké a čokoládovo-oříškové tóny
Tmavé pražení - výraznější hořká chuť.

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení zboží
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