
Vyberte si kávu, ktorá vám bude chutiť. 

VÁŠ SPRIEVODCA 
SVETOM KÁVY

3 % kávové kapsuly

8 % mletá káva

9 % instantná káva

80 % zrnková káva

Slováci sú kávičkári. Kým Taliani  
spotrebujú v priemere 5,2 kg 
kávy na osobu ročne, priemerný 
Slovák vypije v priemere  
5,9 kg kávy. 

sme prekonali Talianov!
V spotrebe kávy

• najvýraznejšia  
aróma a chuť 

• zachová si 
prospešné látky  
a antioxidanty,  
vôňu a chuť

• široké možnosti 
prípravy kávy

• nenáročná na 
prípravu - stačí ju 
zaliať horúcou 
vodou

• menej intenzívna 
chuť a aróma 

• jednoduchá 
príprava – buď 
iba zalejete vodou, 
alebo použijete 
kávovar, frenchpress, 
aeropress alebo filter

• zachovaná intenzita 
chuti a aróma kávy 

• jednoduchá príprava 
kávy

• vďaka hermeticky 
uzatvorenému 
baleniu si udrží 
intenzitu  
chuti a arómu  
aj po dlhú dobu

Zrnková káva Instantná kávaMletá káva Kávové kapsuly

TYP KÁVY A SPÔSOB PRÍPRAVY

• najobľúbenejší typ kávy, obsahuje iba 1,2 % kofeínu
• jemná, bohatšia chuť s plnšími tónmi
• svieža, mierne kyslastá chuť, sladké a ovocné tóny
• hladká a jemná textúra 
• výborná aróma

Arabica
• obsahuje až 3x viac kofeínu ako arabica 
• výraznejšia a silnejšia s intenzívnou horkou chuťou 
• zemitá chuť čokolády a orieškov 
• bohatá nadýchaná pena
• ideálna na prípravu mliečnych kávových nápojov

Robusta

ARABICA ALEBO ROBUSTA?

• ideálna voľba do firiem
• obsahuje vyvážený obsah kofeínu a lahodnej chuti, ktorá vyhovuje väčšine zamestnancov
• očarí príjemnou chuťou a bohatou crémou, perfektná s mliekom

Náš tip: Blend – mix Arabica a Robusta

spotreba kávy vo firmách 
medziročne stúpa až o 9 %? 

Vedeli ste, že...

Spotreba kávy podľa typu:



Na chuť a intenzitu kávy má vplyv nie len samotná odroda, ale aj typ praženia.

CHUŤOVÁ CHARAKTERISTIKA/ PRAŽENIE A CHUŤ KÁVY

• najkratšie praženie  
a najvýraznejšie odrodové chute

• ľahké telo, intenzívna kyslosť
• ovocná vôňa, žiadna  

alebo veľmi slabá sladkosť

• veľmi tmavý odtieň hnedej
• slabé náznaky kyslosti  

a odrodových príchutí
• prevláda horkastá chuť

Svetlé praženie

• výrazný odtieň hnedej 
• silné telo, príjemná horká 

chuť
• kyslosť nižšia, nastupuje 

sladkosť

Stredne tmavé 

• stredne tmavý odtieň 
hnedej

• značná kyslosť, 
silnejšie telo

• silná odrodová chuť

Stredné praženie

Tmavé praženie

• čierna farba, najdlhšie praženie
• žiadna kyslosť ani odrodové 

príchute
• veľmi slabé telo

Veľmi tmavé

PRÍDE VÁM ZRNKOVÁ KÁVA DRAHÁ?

Z 1 kg zrnkovej kávy pripravíte až 111 šálok kávy.
Ak káva stojí napríklad 12 €, tak jedna šálka vás vyjde 0,108 € (1 šálka = cca. 9 g kávy)!
Pri prémiových kávach je možné z 1 kg pripraviť až 144 šálok kávy, keďže stačí len 7 - 8 g kávy na šálku. 
Ak prémiová káva stojí napr. 18 €, tak 1 šálka stojí 0,114 €.

AKÚ SILNÚ CHUŤ KÁVY PREFERUJETE?

Ristretto

Lungo/Americano

Espresso

Macchiato

Doppio

Capuccino/Caffé Latte

Nie ste fanúšikom kofeínovej kávy? Vyskúšajte bezkofeínovú alternatívu!
Bezkofeínová káva má rovnakú chuť, vôňu a vzhľad ako klasická káva, ale je zbavená kofeínu.

Opýtajte sa vášho obchodného zástupcu Lyreco 
alebo zákazníckeho servisu: objednavka.sk@lyreco.com

12 000 produktov 
skladom

Doručenie  
na druhý deň

Individuálny prístup 
a expertíza 

lyreco.sk

blog


