


قهوة اإلكسبريسو اإليطالية في العالم



 شركة 
 ي ھي قّصة إيطالية. شركة حديثة وحيوية تعرف كيف تجمع وتحافظ مع الوقت على تقاليد قهوة اإلسبريسو الحقيقية. قهوة ثمينة

  .ذات نكهة ال  تضاھى، تحافظ في الفنجان على المعرفة القديمة والبحث الدائم عن الجودة
 كل منتج نابع من الطبيعة لھ إيقاعاتھ الخاصة، وھذا الشيء ينطبق أيضاً على قهوة   عمل معّقد يحتاج إلى عناية واھتمام ومهنّية

د في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، لكي يتم تجميع أفضل قهوة في العالم وإنتاج خلطات ذات مواصفات فريدة



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 لنموھا من ناحية
 درجة الحرارة والتعرض ألشعة الشمس وطبيعة األرض.  يتم استخراج القهوة الخضراء التي يتم تجفيفها الحقاً تحت أشعة الشمس من الثمار

 التي تكون في البداية خضراء ثم تنضج مثل الكرز األحمر. يتواجد ما يقرب من 60 نوع من نباتات القهوة، ولكن تعتبر ثمارھا 25 نوع
 فقط مناسبة من الناحية التجارية، في حين تحتل فقط األربعة األولى منها مكانة بارزة في تجارة حبوب القهوة: القهوة الليبيرية وقهوة اكسلسا

 ومن بعدھا القهوة العربية وقهوة روبوستا المنتشرتان بشكل أكبر. وعلى الرغم من ھذا ينتمي الصنفان إلى نفس الفصيل النباتي، فهما يختلفان
  .كلياً عن بعض من ناحية الطعم
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CREMOSO MILANO PRESTIGE MILANO PRESTIGEINTENSO ELITE
1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :كيس 1kg • 2,2 lb : كيس

 قهوة بنكهة كالسيكية، خليط كامل
وثقيل

 نكهة دسمة ذات بنية مستديرة ومخملية
وناعمة ودافئة

 إنها القهوة ذات النكهة الكالسيكية
 بامتياز: قوية وحاّدة وثقيلة جداً في

 الفنجان. تبرز مواصفاتها الفريدة من
 خالل تحميصها بمهارة: قهوة يمكن

االستمتاع بلّذتها في أي وقت من النهار

 خليط ذات بنية ثمينة ونكهة غنّية.
 اندماج تام بين خلطات مشكلة من

 القهوة العربية وقهوة الروبوستا التي يتم
 اختيارھا وتحميصها بعناية تامة، لكي
 نوّفر لكم قهوة غنية في دسمها ونكهتا

المحبوبة

 خليط برائحة عطرية ومتوازن؛ قهوة
حلوة مصحوبة بعبير الفاكهة

.قهوة ذات نكهة ممّيزة ودسامة دافئة
 خليط عطري متوازن يترك في الفم

 طعم الفاكهة نتيجة الحتوائھ على نسبة
عالية من القهوة العربية

 قهوة بنكهة حلوة ولذيذة تترك في الفم
.طعم الفاكهة

 خلطات ثمينة مختارة من القهوة العربية
 التي يتم زراعها في أمريكا الوسطى

 والجنوبية، بحيث تتحد مع بعضها
 وتكون قهوة عطرية ناعمة وممّيزة
قهوة ناعمة لمحّبي قهوة اإلسبريسو

 قهوة بنكهة حلوة ولذيذة تترك في الفم
.طعم الفاكهة

3kg • 6,6 lb : صفيحة

حبوب

التحميص: التحميص: التحميص:

التحميص: التحميص:

أرابيكا أرابيكا

1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :كيس 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb :كيس

 خلطات ثمينة مختارة من القهوة العربية
 التي يتم زراعها في أمريكا الوسطى

 والجنوبية، بحيث تتحد مع بعضها
 وتكون قهوة عطرية ناعمة وممّيزة
قهوة ناعمة لمحّبي قهوة اإلسبريسو
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INTENSO
250g • 0,55 lb :
500g • 1,1 lb :

ELITECREMOSO

 خليط ذات بنية ثمينة ونكهة غنّية.
 اندماج تام بين خلطات مشكلة من

 القهوة العربية وقهوة الروبوستا التي يتم
 اختيارھا وتحميصها بعناية تامة، لكي
 نوّفر لكم قهوة غنية في دسمها ونكهتا

المحبوبة

قهوة ذات نكهة ممّيزة ودسامة دافئة
 خليط عطري متوازن يترك في الفم

 طعم الفاكهة نتيجة الحتوائھ على نسبة
عالية من القهوة العربية

قهوة مطحونة

طوبة
طوبة

التحميص: التحميص:

250g • 0,55 lb :
500g • 1,1 lb :

طوبة
طوبة

250g • 0,55 lb :
500g • 1,1 lb :

طوبة
طوبة

التحميص:
 قهوة بنكهة حلوة ولذيذة تترك في الفم

.طعم الفاكهة
 خلطات ثمينة مختارة من القهوة العربية

 التي يتم زراعها في أمريكا الوسطى
 والجنوبية، بحيث تتحد مع بعضها

.وتكون قهوة عطرية ناعمة وممّيزة
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كبسوالت وأقراص
 مختارة لتفجير النكهة 



DECAFFEINATO

NESPRESSO®*

INTENSO ELITECREMOSODECISOINTENSO LUNGO

 خليط جريء ذات نكهة مكثفة لمن يريد
 الحصول على قهوة عطرية قوية

 .وروبوستا
 يضمن االختيار الحريص لألنواع

 الثمينة من القهوة القادمة من أمريكا
 الوسطى والبرازيل والهند وأندونيسيا

 الحصول على قهوة إكبسريسو إيطالية
ممتازة

العلبة: 10-100 كبسولة العلبة: 10-100 كبسولة العلبة: 10-100 كبسولة العلبة: 10-100 كبسولة العلبة: 10-100 كبسولة العلبة: 10-100 كبسولة
 يتم الحصول على الخليط من خالل 
 خلط أفضل أنواع القهوة القادمة من

 أمريكا الوسطى والبرازيل والهند
وأندونيسيا

قهوة ذات بنية متوازنة وذات
نكهة قوية 

 خليط يتم انتاجھ من خالل القهوة
 المختارة والقادمة من أمريكا الوسطى

 والجنوبية والهند. خلطة ذات رائحة
 عطرية قوية ودافئة. نكهة قوية ومستمّر

 ة يتم الحصول عليها عن طريق خلط
القهوة العربية مع قهوة روبوستا بمهارة

 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات
 من يريد األفضل من فنجان من القهوة:
 كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية ناعمة

ورائحة عطرية قوية ونكهة كاملة

 ق  قهوة عربية. كبسولة منتجة 
 من القهوة   الكولومبية المختارة، حيث

 تعتبر كولومبيا أرض القهوة العربية
 “اللذيذة”. بنيتها ناعمة ومتوازنة مع

نكهة خلفية بطعم الفاكهة ودافئة

 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
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CORTADODECISO CREMOSO ELITEINTENSO DECAFFEINATO

DOLCEGUSTO®*

 قهوة بنكهة قوية وحيوية ذات بنية كاملة
،ودسمة. نكهة خلفية لذيذة

والقهوة تمنح رحلة إحساس ال مثيل لھ

العلبة: 16 كبسولة
 التحميص الطويل يجعل ھذا الخليط

غني وثقيل. نكهة خلفية بطعم
 الفاكهة المجّففة والكاكاو، وھذه القهوة

تبقى نكهتها لفترة طويلة من
الوقت

العلبة: 16 كبسولة
 يتم الحصول على الخلطة من خالل

الجمع بي أفضل أنواع القهوة
 القادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية

والهند
 قهوة ذات رائحة عطرية كاملة

ومستمّرة، تصبح في الفنجان دسمة
ومتماسكة

العلبة: 16 كبسولة
 خلطة فريدة وثمينة مكّونة من أفضل

أنواع القهوة العربية المحّمصة
 ببطء من أجل إبراز قيمتها ورائحتها

العطرية القوية. قهوة ذات نكهة
حلوة ولذيذة

العلبة: 16 كبسولة
 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة

الروبوستا القادمة من أفضل
 الزراعات في العالم. نسبة الكافيين التي

ال تزيد عن 0,10 % تسمح
 في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت

.من النهار
 نكهة متوازنة ما بين الرغبة في

إرتشاق القهوة والحفاظ على
الصحة

العلبة: 16 كبسولة
 قهوة غنية بدسم الحليب الناعم من أجل

الحصول على نوع لطيف
ولذيذ من قهوة اإلسبريسو التقليدية

العلبة: 16 كبسولة
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GINSENGORZOCAFFELATTE CAPPUCCINO HOT CHOCOLATE

DOLCEGUSTO®*

العلبة: 16 كبسولة العلبة: 16 كبسولة العلبة: 16 كبسولة العلبة: 16 كبسولة العلبة: 16 كبسولة
 مشروب يجمع في كبسولة واحدة
الرائحة المستمّرة للقهوة ونعومة

 الحليب من أجل خلق مشروب لذيذ
مناسب ألي وقت من النهار

 حليب وقهوة: خليط إيطالي ممتع من
أجل الحصول على مشروب

 ساخن منتشر في جميع أنحاء العالم.
دسم وكثيف، كبوتشينو حقيقي

مثل الكبوتشينو الذي تتناولھ في المقهى

 مشروب بنكهة الشوكوالتة الحقيقية،
ذات نكهة مكثفة وفريدة. مناسب

 لفترة الراحة واستعادة النشاط
واالستمتاع بمشروب ساخن

 مشروب مكّون من الشعير الناعم ذات
رائحة عطرية، وھو مناسب

 في أي وقت من النهار ومناسب لمن
يريد الحصول على استراحة

طبيعية ومتوازنة

 مشروب مكّون من الجنسنغ ذات طعم
حلو وعطري مع قليل من

.الكرمي لّة
 منّشط ومناسب في أي وقت من النهار.

دفعة من الطاقة دائما في
متناول اليد
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CREMOSO DECAFFEINATOINTENSO ELITE

LAVAZZA

ESPRESSO POINT®*

العلبة: 100 كبسولة العلبة: 100 كبسولة العلبة: 100 كبسولة
 خلطة مكّونة من قهوة الروبوستا

والقهوة العربية من أجل الحصول
 على قهوة ذات جودة عالية وقوية. قهوة

ذات رائحة عطرية قوية
وبنكهة محبوبة للحلق

 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان

 قهوة: كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية

ونكهة كاملة

 خليط ثمين مكّون 100 % من القهوة
العربية الممتازة التي تتمّيز

 برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
خلفية بطعم الشوكوالتة

 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل

 الزراعات في العالم. نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن 0,10 %، تسمح

 في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار

 نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على

الصحة

العلبة: 100 كبسولة
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ELITE DECAFFEINATOCREMOSOINTENSO

BLUE®*

 خلطة مكّونة من قهوة الروبوستا
والقهوة العربية من أجل الحصول

 على قهوة ذات جودة عالية وقوية. قهوة
ذات رائحة عطرية قوية

وبنكهة محبوبة للحلق

 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان

 قهوة: كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية

ونكهة كاملة

 خليط ثمين مكّون 100 % من القهوة
العربية الممتازة التي تتمّيز

 برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
.خلفية بطعم الشوكوالتة

 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل

 الزراعات في العالم. نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن 0,10 %، تسمح

 في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار

 نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على

.الصحة

العلبة: 100 كبسولة العلبة: 100 كبسولة العلبة: 100 كبسولة العلبة: 100 كبسولة

LAVAZZA
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ELITE DECAFFEINATOCREMOSOINTENSO

A MODO MIO®*

العلبة: 70 كبسولة العلبة: 70 كبسولة العلبة: 70 كبسولة العلبة: 70 كبسولة

LAVAZZA

 خلطة مكّونة من قهوة الروبوستا
والقهوة العربية من أجل الحصول

 على قهوة ذات جودة عالية وقوية. قهوة
ذات رائحة عطرية قوية

.وبنكهة محبوبة للحلق

 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان

 قهوة: كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية

.ونكهة كاملة

 خليط ثمين مكّون 100 % من القهوة
العربية الممتازة التي تتمّيز

 برائحتها الناعمة والمستمرة مع نكهة
.خلفية بطعم الشوكوالتة

 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل

 الزراعات في العالم. نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن 0,10 %، تسمح

 في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار

 نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على

.الصحة
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DECAFFEINATOINTENSO CREMOSO ELITE

:
Sistema Caffitaly®*

Caffitaly®* Professional
K-Fee®*

CAFFITALY®*

العلبة: 10 كبسولة العلبة: 10 كبسولة العلبة: 10 كبسولة العلبة: 10 كبسولة
 خليط مكّون من أنواع نفسة من قهوة

الروبوستا والقهوة العربية، مما
 يسمح بالحصول على تركيبة رائعة

وقوية. قهوة ذات رائحة عطرية
.قوية ونكهة محبوبة للحلق

 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات
من يريد األفضل من فنجان من

 القهوة: كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية
ناعمة ورائحة عطرية قوية

ونكهة كاملة

 قهوة عربية. خليط من النوعية 
 الممتازة ذات رائحة ناعمة ومستمرة 

 ونكهة غنية تميل قلياًل إلى طعم
الشوكوالتة والفواكھ االستوائية

 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
الروبوستا القادمة من أفضل

 الزراعات في العالم. نسبة الكافيين التي
ال تزيد عن 0,10 %، تسمح

 في االستمتاع بهذه القهوة في أي وقت
.من النهار

 نكهة متوازنة ما بين الرغبة في
إرتشاق القهوة والحفاظ على

الصحة
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BREAKFAST BLENDITALIAN BLEND

K-CUP KEURIG®*

INTENSO CREMOSO DECAFFEINATO

MILANO PRESTIGE

 خليط مكّو ن من أنواع نفسة من قهوة
 الروبوستا والقهوة العربية، مما يسمح
 بالحصول على تركيبة رائعة وقوية.
 قهوة ذات رائحة عطرية قوية ونكهة

محبوبة للحلق

أقراصالعلبة: 50
 خلطة فريدة مصّممة لتلبية احتياجات

 من يريد األفضل من فنجان من القهوة:
 كريم مكّثف ودافئ ونكهة خلفية ناعمة

ورائحة عطرية قوية ونكهة كاملة

 خلطة بارعة من القهوة العربية وقهوة
 الروبوستا القادمة من أفضل الزراعات

 في العالم. يتم نزع الكافيين من خالل
 عمليات دقيقة، مما يعطي ھذه الخلطة

 توازناً صحيحاً ما بين الرغبة في
 إرتشاق القهوة والحفاظ على الصحة

 خلطات ثمينة مختارة من القهوة العربية
 التي يتم زراعها في أمريكا الوسطى

 والجنوبية، بحيث تتحد مع بعضها
 وتكون قهوة ذات نكهة حلوة ولذيذة، مع

نكهة خلفية بطعم الفاكهة

أقراصالعلبة: 50 أقراصالعلبة: 50

أقراصالعلبة: 50

العلبة: 18 كبسولة العلبة: 18 كبسولة

 خلطة مكّونة من حبوب القهوة الثمينة
التي يتم اختيارھا وتحميصها

 بعناية من أجل االستمتاع بنكهة
االسبريسو الحقيقية اإليطالية

 غني ومكّثف. 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
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 نكهو حلوة ودافئة مع نكهة خلفية من.مشروب ساخن بالفواكه الحمراء
.البندق والحمضيات

قوي وحاّد. رائحة البندق والكاكاوشاي أسود فخم

COLOMBIAN DECAF RED FRUITS
ENGLISH 

BREAKFAST TEA100% COLOMBIANFRENCH ROAST GREEN TEA

K-CUP KEURIG®*

العلبة: 18 كبسولة العلبة: 18 كبسولةالعلبة: 18 كبسولةالعلبة: 18 كبسولةالعلبة: 18 كبسولةالعلبة: 18 كبسولة
 نكهة ناعمة وكاملة مع نكهة خفيفة

من الحمضيات وسكرالقصب
مشروب شاي أخضر

 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
المجّففة

 مشروب ساخن لذيذ وصحي مع
مرّكبات طبيعية، مثل: الخطمي

 وقشر البرتقال والورد وقطع التفاح
ونكهة طبيعية والهندباء

 وجذور عرق السوس وحامض
الستريك وقطع الفراولة وقطع

 التوت. المشروب الساخن بالفواكھ
الحمراء غني بالعناصر

المقاومة للتأكسد

 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

 مشروب لذيذ من الشاي األخضر،
والذي يوجد عليھ دائما إقبال كبير

لكونھ ُمدّر للبول ومضاد لاللتهابات
 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

 شاي تقليدي يمتاز برائحتھ العطرية
الناعمة. مشروب ممتاز لبدء

اليوم بشكل جيد
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 تعرض الشركة على زبائنها مجموعة من
 األشياء المخصصة من أجل دعم ھو ّية العالمة

.و    التجارية واكتمال خبرة القهوة 

 تشكيلة حديثة من األكسسوارات التي تشتمل
 على: فناجين من السيراميك لقهوة االسبريسو

 والكّبوتشينو ومراييل للنادل وساعات وصواني
 وإشارات ومناديل وحامل مناديل وصحون

للفناجين وأكياس سكر

 شعارنا ھو التخصيص. القهوة المناسبة على
 شكل حبوب أو مطحونة ولكافة أنواع

  .الكبسوالت المتوافقة

 من خالل أكثر من 100 شراكة في قطاع
 القهوة، تعتبر شركة  شريك

 موثوق وقادر على إنتاج القهوة بشكل يتناسب
  .مع احتياجات كل سوق

 يمكننا عرض خدمة خاصة وكاملة بدًء من
 الطحن والتحميص وتشكيل خلطات القهوة

وانتهاًء بعملية التعليب



قهوة اإلكسبريسو اإليطالية في العالم
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