قهوة اإلكسبريسو اإليطالية في العالم

شركة
ھﻲ ﻗﺻّﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺔ .ﺷرﻛﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﺣﯾوﯾﺔ ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗﺟﻣﻊ وﺗﺣﺎﻓظ ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻗﮭوة اﻹﺳﺑرﯾﺳو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .ﻗﮭوة ﺛﻣﯾﻧﺔ
ﻲ
.ذات ﻧﻛﮭﺔ ﻻ ﺗﺿﺎھﻰ ،ﺗﺣﺎﻓظ ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺑﺣث اﻟداﺋم ﻋن اﻟﺟودة
ّ
ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﮫ إﯾﻘﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وھذا اﻟﺷﻲء ﯾﻧطﺑﻖ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﮭوة
ﻋﻣل ﻣﻌﻘد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ واھﺗﻣﺎم وﻣﮭﻧﯾّﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج ،ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻓﺿل ﻗﮭوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وإﻧﺗﺎج ﺧﻠطﺎت ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﻓرﯾدة د

أفضل أنواع القهوة التي تصل من أراضي بعيدة بهدف الحصول على نكهة فريدة
تزرع نباتات القهوة ما بين خط العرض الموازي  25°شمال وخط العرض الموازي  25°جنوب في أراضي مناسبة جداً لنموها من ناحية
درجة الحرارة والتعرض ألشعة الشمس وطبيعة األرض .يتم استخراج القهوة الخضراء التي يتم تجفيفها الحقا ً تحت أشعة الشمس من الثمار
التي تكون في البداية خضراء ثم تنضج مثل الكرز األحمر .يتواجد ما يقرب من  60نوع من نباتات القهوة ،ولكن تعتبر ثمارها  25نوع
فقط مناسبة من الناحية التجارية ،في حين تحتل فقط األربعة األولى منها مكانة بارزة في تجارة حبوب القهوة :القهوة الليبيرية وقهوة اكسلسا
ومن بعدها القهوة العربية وقهوة روبوستا المنتشرتان بشكل أكبر .وعلى الرغم من هذا ينتمي الصنفان إلى نفس الفصيل النباتي ،فهما يختلفان
.كليا ً عن بعض من ناحية الطعم
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حبوب

MILANO PRESTIGE

MILANO PRESTIGE

ELITE

CREMOSO

INTENSO

صفيحة 3kg • 6,6 lb :

كيس 1kg • 2,2 lb :

كيس1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :

كيس1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :

كيس1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :

ﻗﮭوة ﺑﻧﻛﮭﺔ ﺣﻠوة وﻟذﯾذة ﺗﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔم
.طﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

ﻗﮭوة ﺑﻧﻛﮭﺔ ﺣﻠوة وﻟذﯾذة ﺗﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔم
.طﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

ﺧﻠﯾط ﺑراﺋﺣﺔ ﻋطرﯾﺔ وﻣﺗوازن؛ ﻗﮭوة
ﺣﻠوة ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻌﺑﯾر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

نكهة دسمة ذات بنية مستديرة ومخملية
وناعمة ودافئة

قهوة بنكهة كالسيكية ،خليط كامل
وثقيل

أرابيكا
التحميص:
ﺧﻠطﺎت ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم زراﻋﮭﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ
وﺗﻛون ﻗﮭوة ﻋطرﯾﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻣﻣﯾّزة
قهوة ناعمة لمحبّي قهوة اإلسبريسو

أرابيكا
التحميص:
ﺧﻠطﺎت ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم زراﻋﮭﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ
وﺗﻛون ﻗﮭوة ﻋطرﯾﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻣﻣﯾّزة
قهوة ناعمة لمحبّي قهوة اإلسبريسو

التحميص:
.ﻗﮭوة ذات ﻧﻛﮭﺔ ﻣﻣﯾّزة ودﺳﺎﻣﺔ داﻓﺋﺔ
ﺧﻠﯾط ﻋطري ﻣﺗوازن ﯾﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔم
طﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ

التحميص:
ﺧﻠﯾط ذات ﺑﻧﯾﺔ ﺛﻣﯾﻧﺔ وﻧﻛﮭﺔ ﻏﻧﯾّﺔ.
اﻧدﻣﺎج ﺗﺎم ﺑﯾن ﺧﻠطﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن
اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﮭوة اﻟروﺑوﺳﺗﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﺧﺗﯾﺎرھﺎ وﺗﺣﻣﯾﺻﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻟﻛﻲ
ﻧو ّﻓر ﻟﻛم ﻗﮭوة ﻏﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﻣﮭﺎ وﻧﻛﮭﺗﺎ
اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ

التحميص:
إنها القهوة ذات النكهة الكالسيكية
بامتياز :قوية وحادّة وثقيلة جداً في
الفنجان .تبرز مواصفاتها الفريدة من
خالل تحميصها بمهارة :قهوة يمكن
االستمتاع ّ
بلذتها في أي وقت من النهار
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قهوة مطحونة

ELITE

CREMOSO

INTENSO

طوبة 250g • 0,55 lb :

طوبة 250g • 0,55 lb :

طوبة 250g • 0,55 lb :

التحميص:

التحميص:

التحميص:

طوبة 500g • 1,1 lb :

ﻗﮭوة ذات ﻧﻛﮭﺔ ﻣﻣﯾّزة ودﺳﺎﻣﺔ داﻓﺋﺔ
ﺧﻠﯾط ﻋطري ﻣﺗوازن ﯾﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔم
طﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ

طوبة 500g • 1,1 lb :

ﺧﻠﯾط ذات ﺑﻧﯾﺔ ﺛﻣﯾﻧﺔ وﻧﻛﮭﺔ ﻏﻧﯾّﺔ.
اﻧدﻣﺎج ﺗﺎم ﺑﯾن ﺧﻠطﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن
اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﮭوة اﻟروﺑوﺳﺗﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﺧﺗﯾﺎرھﺎ وﺗﺣﻣﯾﺻﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻟﻛﻲ
ﻧو ّﻓر ﻟﻛم ﻗﮭوة ﻏﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﻣﮭﺎ وﻧﻛﮭﺗﺎ
اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ

طوبة 500g • 1,1 lb :

ﻗﮭوة ﺑﻧﻛﮭﺔ ﺣﻠوة وﻟذﯾذة ﺗﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔم
.طﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ
ﺧﻠطﺎت ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم زراﻋﮭﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ
.وﺗﻛون ﻗﮭوة ﻋطرﯾﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻣﻣﯾّزة

ﻛﺑﺳوﻻت وأﻗراص
ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟﻧﻛﮭﺔ
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®
* NESPRESSO

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

DECISO

INTENSO LUNGO

INTENSO

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﺑﺔ 100-10 :ﻛﺑﺳوﻟﺔ

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .يتم نزع الكافيين
من خالل عمليات دقيقة ،مما
يعطي لهذا الخليط توازنا صحيحا بين
الرغبة في إرتشاق القهوة والحفاظ
على الصحة

ﻗﮭوة ﻋرﺑﯾﺔ .ﻛﺑﺳوﻟﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻗ
ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻛوﻟوﻣﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ،ﺣﯾث
ﺗﻌﺗﺑر ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ أرض اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
“اﻟﻠذﯾذة” .ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﻛﮭﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑطﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ وداﻓﺋﺔ

ﺧﻠطﺔ ﻓرﯾدة ﻣﺻﻣّﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﻣن ﯾرﯾد اﻷﻓﺿل ﻣن ﻓﻧﺟﺎن ﻣن اﻟﻘﮭوة:
ﻛرﯾم ّ
ﻣﻛﺛف وداﻓﺊ وﻧﻛﮭﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ
وراﺋﺣﺔ ﻋطرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻧﻛﮭﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﺧﻠﯾط ﯾﺗم اﻧﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﮭوة
اﻟﻣﺧﺗﺎرة واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﮭﻧد .ﺧﻠطﺔ ذات راﺋﺣﺔ
ﻋطرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وداﻓﺋﺔ .ﻧﻛﮭﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣﺳﺗﻣرّ
ة ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ ﺧﻠط
اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﮭوة روﺑوﺳﺗﺎ ﺑﻣﮭﺎرة

ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾط ﻣن ﺧﻼل
ﺧﻠط أﻓﺿل أﻧواع اﻟﻘﮭوة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺑرازﯾل واﻟﮭﻧد
وأﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
ﻗﮭوة ذات ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وذات
ﻧﻛﮭﺔ ﻗوﯾﺔ

ﺧﻠﯾط ﺟريء ذات ﻧﻛﮭﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻣن ﯾرﯾد
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﮭوة ﻋطرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ
.وروﺑوﺳﺗﺎ
ﯾﺿﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣرﯾص ﻟﻸﻧواع
اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟوﺳطﻰ واﻟﺑرازﯾل واﻟﮭﻧد وأﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﮭوة إﻛﺑﺳرﯾﺳو إﯾطﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻣﺗﺎزة
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®
* DOLCEGUSTO

CORTADO

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

DECISO

INTENSO

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

قهوة غنية بدسم الحليب الناعم من أجل
الحصول على نوع لطيف
ولذيذ من قهوة اإلسبريسو التقليدية

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن  % 0,10تسمح
في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار
نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على
الصحة

خلطة فريدة وثمينة مكوّ نة من أفضل
أنواع القهوة العربية المحمّصة
ببطء من أجل إبراز قيمتها ورائحتها
العطرية القوية .قهوة ذات نكهة
حلوة ولذيذة

يتم الحصول على الخلطة من خالل
الجمع بي أفضل أنواع القهوة
القادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية
والهند
قهوة ذات رائحة عطرية كاملة
ومستمرّ ة ،تصبح في الفنجان دسمة
ومتماسكة

التحميص الطويل يجعل هذا الخليط
غني وثقيل .نكهة خلفية بطعم
الفاكهة ال ّ
مجففة والكاكاو ،وهذه القهوة
تبقى نكهتها لفترة طويلة من
الوقت

قهوة بنكهة قوية وحيوية ذات بنية كاملة
،ودسمة .نكهة خلفية لذيذة
والقهوة تمنح رحلة إحساس ال مثيل له
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®
* DOLCEGUSTO

GINSENG

ORZO

HOT CHOCOLATE

CAPPUCCINO

CAFFELATTE

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

العلبة 16 :كبسولة

مشروب مكوّ ن من الجنسنغ ذات طعم
حلو وعطري مع قليل من
.الكرمي لّة
من ّ
شط ومناسب في أي وقت من النهار.
دفعة من الطاقة دائما في
متناول اليد

مشروب مكوّ ن من الشعير الناعم ذات
رائحة عطرية ،وهو مناسب
في أي وقت من النهار ومناسب لمن
يريد الحصول على استراحة
طبيعية ومتوازنة

مشروب بنكهة الشوكوالتة الحقيقية،
ذات نكهة مكثفة وفريدة .مناسب
لفترة الراحة واستعادة النشاط
واالستمتاع بمشروب ساخن

حليب وقهوة :خليط إيطالي ممتع من
أجل الحصول على مشروب
ساخن منتشر في جميع أنحاء العالم.
دسم وكثيف ،كبوتشينو حقيقي
مثل الكبوتشينو الذي تتناوله في المقهى

مشروب يجمع في كبسولة واحدة
الرائحة المستمرّ ة للقهوة ونعومة
الحليب من أجل خلق مشروب لذيذ
مناسب ألي وقت من النهار

LAVAZZA

®
ESPRESSO POINT * 21

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

INTENSO

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن  ،% 0,10تسمح
في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار
نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على
الصحة

خليط ثمين مكوّ ن  % 100من القهوة
العربية الممتازة التي تتميّز
برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
خلفية بطعم الشوكوالتة

خلطة فريدة مصمّمة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان
قهوة :كريم ّ
مكثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية
ونكهة كاملة

خلطة مكوّ نة من قهوة الروبوستا
والقهوة العربية من أجل الحصول
على قهوة ذات جودة عالية وقوية .قهوة
ذات رائحة عطرية قوية
وبنكهة محبوبة للحلق
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LAVAZZA

®
* BLUE

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

INTENSO

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

العلبة 100 :كبسولة

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن  ،% 0,10تسمح
في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار
نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على
.الصحة

خليط ثمين مكوّ ن  % 100من القهوة
العربية الممتازة التي تتميّز
برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
.خلفية بطعم الشوكوالتة

خلطة فريدة مصمّمة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان
قهوة :كريم ّ
مكثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية
ونكهة كاملة

خلطة مكوّ نة من قهوة الروبوستا
والقهوة العربية من أجل الحصول
على قهوة ذات جودة عالية وقوية .قهوة
ذات رائحة عطرية قوية
وبنكهة محبوبة للحلق
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LAVAZZA

®
* A MODO MIO

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

INTENSO

العلبة 70 :كبسولة

العلبة 70 :كبسولة

العلبة 70 :كبسولة

العلبة 70 :كبسولة

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن  ،% 0,10تسمح
في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار
نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على
.الصحة

خليط ثمين مكوّ ن  % 100من القهوة
العربية الممتازة التي تتميّز
برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
.خلفية بطعم الشوكوالتة

خلطة فريدة مصمّمة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان
قهوة :كريم ّ
مكثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية
.ونكهة كاملة

خلطة مكوّ نة من قهوة الروبوستا
والقهوة العربية من أجل الحصول
على قهوة ذات جودة عالية وقوية .قهوة
ذات رائحة عطرية قوية
.وبنكهة محبوبة للحلق
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®
* CAFFITALY

:
*®Sistema Caffitaly
Caffitaly®* Professional
*®K-Fee

DECAFFEINATO

ELITE

CREMOSO

INTENSO

العلبة 10 :كبسولة

العلبة 10 :كبسولة

العلبة 10 :كبسولة

العلبة 10 :كبسولة

خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل
الزراعات في العالم .نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن  ،% 0,10تسمح
في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار
نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على
الصحة

ﻗﮭوة ﻋرﺑﯾﺔ .ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات راﺋﺣﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة
وﻧﻛﮭﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺗﻣﯾل ً
ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ طﻌم
اﻟﺷوﻛوﻻﺗﺔ واﻟﻔواﻛﮫ اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ

خلطة فريدة مصمّمة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان من
القهوة :كريم ّ
مكثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية
ونكهة كاملة

خليط مكوّ ن من أنواع نفسة من قهوة
الروبوستا والقهوة العربية ،مما
يسمح بالحصول على تركيبة رائعة
وقوية .قهوة ذات رائحة عطرية
.قوية ونكهة محبوبة للحلق
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®
* K-CUP KEURIG

BREAKFAST BLEND

ITALIAN BLEND

العلبة 18 :كبسولة

العلبة 18 :كبسولة
غني ومك ّثف .نكهة خلفية لطعم اللوز
والشوكوالتة السمراء

رائحة لذيذة من الحمضيات
.والشوكوالتة بالحليب
خلطة حلوة ومتوازنة وقوية بشكل
متوسط .تنصهر رائحتها العطرية
وحموضتها الناعمة في إحساس متوازن
قادر على إصدار نكهات
.بسيطة من البندق والفاكهة المج ّففة

خلطة مكوّ نة من حبوب القهوة الثمينة
التي يتم اختيارها وتحميصها
بعناية من أجل االستمتاع بنكهة
االسبريسو الحقيقية اإليطالية

DECAFFEINATO

CREMOSO

INTENSO

ﺧﻠطﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﮭوة
اﻟروﺑوﺳﺗﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن أﻓﺿل اﻟزراﻋﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﯾﺗم ﻧزع اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل
ﻋﻣﻠﯾﺎت دﻗﯾﻘﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ھذه اﻟﺧﻠطﺔ
ﺗوازﻧﺎ ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ
إرﺗﺷﺎق اﻟﻘﮭوة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ

ﺧﻠطﺔ ﻓرﯾدة ﻣﺻﻣّﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﻣن ﯾرﯾد اﻷﻓﺿل ﻣن ﻓﻧﺟﺎن ﻣن اﻟﻘﮭوة:
ﻛرﯾم ّ
ﻣﻛﺛف وداﻓﺊ وﻧﻛﮭﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ
وراﺋﺣﺔ ﻋطرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻧﻛﮭﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﺧﻠﯾط ﻣﻛوّ ن ﻣن أﻧواع ﻧﻔﺳﺔ ﻣن ﻗﮭوة
اﻟروﺑوﺳﺗﺎ واﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ
ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ راﺋﻌﺔ وﻗوﯾﺔ.
ﻗﮭوة ذات راﺋﺣﺔ ﻋطرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻧﻛﮭﺔ
ﻣﺣﺑوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻠﻖ

العلبة 50 :أقراص

العلبة 50 :أقراص

MILANO PRESTIGE
العلبة 50 :أقراص
ﺧﻠطﺎت ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﻘﮭوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم زراﻋﮭﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ
وﺗﻛون ﻗﮭوة ذات ﻧﻛﮭﺔ ﺣﻠوة وﻟذﯾذة ،ﻣﻊ
ﻧﻛﮭﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑطﻌم اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

العلبة 50 :أقراص
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®
* K-CUP KEURIG

ENGLISH

BREAKFAST TEA

GREEN TEA

RED FRUITS

100% COLOMBIAN COLOMBIAN DECAF

العلبة 18 :كبسولة

العلبة 18 :كبسولة

العلبة 18 :كبسولة

العلبة 18 :كبسولة

العلبة 18 :كبسولة

شاي أسود فخم

مشروب شاي أخضر

.مشروب ساخن بالفواكه الحمراء

شاي تقليدي يمتاز برائحته العطرية
الناعمة .مشروب ممتاز لبدء
اليوم بشكل جيد

مشروب لذيذ من الشاي األخضر،
والذي يوجد عليه دائما إقبال كبير
لكونه مُدرّ للبول ومضاد لاللتهابات

مشروب ساخن لذيذ وصحي مع
مر ّكبات طبيعية ،مثل :الخطمي
وقشر البرتقال والورد وقطع التفاح
ونكهة طبيعية والهندباء
وجذور عرق السوس وحامض
الستريك وقطع الفراولة وقطع
التوت .المشروب الساخن بالفواكه
الحمراء غني بالعناصر
المقاومة للتأكسد

نكهو حلوة ودافئة مع نكهة خلفية من
.البندق والحمضيات
تحتفظ القهوة المنزوع منها الكافيين
ذات الرائحة العطرية بخصائص
الطعم والرائحة واللون التي تمتاز بها
القهوة العادية بفضل اختيار
الخلطات ودراسة التحميص وعملية
.نزع الكافيين بشكل طبيعي

نكهة ناعمة وكاملة مع نكهة خفيفة
من الحمضيات وسكرالقصب
خلطة من النوعية الفخمة ،تضفي
توازنا على خصائص الطعم
والرائحة واللون ونكهات خفيفة من
.الشوكوالتة والفاكهة
تضمن قوة التحميص الحصول على
قهوة قوية مع كريم متماسك

FRENCH ROAST
العلبة 18 :كبسولة
قوي وحادّ  .رائحة البندق والكاكاو
خلطة بنكهة قوية ومستمرة مع رائحة
عطرية قوية .يحتوي على
كريم ذات بنية جيدة بلون البندق مع
حموضة ناعمة ،بينما يتبقى في
النكهة الخلفية طعم اللوز والفاكهة
ال ّ
مجففة

ﺷﻌﺎرﻧﺎ ھو اﻟﺗﺧﺻﯾص .اﻟﻘﮭوة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻛل ﺣﺑوب أو ﻣطﺣوﻧﺔ وﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧواع
.اﻟﻛﺑﺳوﻻت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ
ﻣن ﺧﻼل أﻛﺛر ﻣن  100ﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع
ﺷرﯾك
اﻟﻘﮭوة ،ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ
ﻣوﺛوق وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﮭوة ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب
.ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﺳوق
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋرض ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑد ًء ﻣن
اﻟطﺣن واﻟﺗﺣﻣﯾص وﺗﺷﻛﯾل ﺧﻠطﺎت اﻟﻘﮭوة
واﻧﺗﮭﺎ ًء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾب

ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣن أﺟل دﻋم ھو ﯾّﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻛﺗﻣﺎل ﺧﺑرة اﻟﻘﮭوة
.و
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن اﻷﻛﺳﺳوارات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل
ﻋﻠﻰ :ﻓﻧﺎﺟﯾن ﻣن اﻟﺳﯾراﻣﯾك ﻟﻘﮭوة اﻻﺳﺑرﯾﺳو
واﻟﻛﺑّوﺗﺷﯾﻧو وﻣراﯾﯾل ﻟﻠﻧﺎدل وﺳﺎﻋﺎت وﺻواﻧﻲ
وإﺷﺎرات وﻣﻧﺎدﯾل وﺣﺎﻣل ﻣﻧﺎدﯾل وﺻﺣون
ﻟﻠﻔﻧﺎﺟﯾن وأﻛﯾﺎس ﺳﻛر

قهوة اإلكسبريسو اإليطالية في العالم

ladico.it

De Roccis srl
Milan - Italy

www.caffederoccis.com
e-mail: export@deroccis.com
Tel. (+39) 0342 685 699

