
www.matkanatura.eu

Vergnano
Caffe Tradycja to sekret doskonałej, jakości Caffe 

Vergnano polega na starannej selekcji ziarna 
od najlepszych producentów kawy na pozio-
mie światowym. Vergnano i jego syn Pietro 
osobiście odwiedzają plantacje i dostawców. 
Wybór wysokiej, jakości mieszanek łączy 
skonsolidowane doświadczenie w przetwar-
zaniu kawy, które nadal odbywa się w trady-
cyjny sposób, za pomocą powolnego palenia. 
Cykle są wykonywane z różnych czasach i na 
różnych temperatur w zależności od 
pochodzenie kawy, dzięki czemu można 
osiągnąć tylko odpowiedni poziom pieczenia. 
Wysoka jakość czyli standardy i restryktcyjne 
przepisy certyfikacyjne regulują cały proces 
produkcji.

Caffe Vergnano gwarantuje wysoką jakość 
organoleptyczną, od ziarna do kawy w 
filiżance.

129 lat historii nierozerwalnie związanych z 
Kawą

Caffe Vergnano to najstarsza firma 
produkująca kawę we Włoszech przez rodz-
iny biznes. Od 1882 roku działa z powodze-
niem, czyli od 129 lat, w imię tradycji i 
innowacji, promuje kulturę kawy we Włoszech 
i na świecie. Obecnie firma prowadzona jest 
przez prezesa Carlo Vergnano i Dyrektora 
Zarządzającego Franco Vergnano.

Dziś jest to solidny biznes, zdolny do pokony-
wania nowych wyzwań rynkowych w dynam-
iczny i umiejętny sposób, który ugruntował 
swoją pozycję na rynku włoskim i zyskał 
nowe, ważne miejsca na scenie 
międzynarodowej. Caffè Vergnano eksportuje 
się do ponad 60 krajów świata. Sukces firmy 
jest wynikiem stałego wysiłku w celu 
osiągnięcia, jakości doskonałej, którą 
prawdziwi koneserzy kawy doceniają i uznają 
w Caffe Vergnano od ponad wieku. Misja wyk-
onywana z pasją, entuzjazmem i duchem 
inicjatywy przez cztery pokolenia rodziny.
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Esspresso Classico ’600
Bardzo charakterystyczna od pierwszego kontaktu. Pełna, intensywna i 
okrągła w smaku. Mieszanka ta ma najwyższą zawartość ziaren robusty 
spośród wszystkich kaw w ofercie Casa del Cafe Vergnano. 1opak: 1 kg 

67.74 PLN

Esspresso Ricco ’700
To mieszanka o intensywnym, pełnym smaku i wyjątkowej, kremowej konsys-
tencji. Stworzona z najlepszych, częściowo płukanych ziaren brazylijskiej 
arabiki i indyjskiej robusty, co daje tej mieszance wyjątkową gęstość. Lekko 
gorzkawy smak i długo utrzymująca się crema. 1opak: 1 kg

76.78 PLN

Espresso Crema ’800
Łagodna i z delikatnym aromatem, słodki smak zawdzięcza ziarnom arabiki z 
Ameryki Środkowej, a intensywny czekoladowy aromat azjatyckiej robuście. 
1opak: 1 kg 

85.81 PLN

Esspresso Dolce ‘900
Stworzona aby zaspokoić koneserów. Owocowy i lekko kwaskowy aromat 
płukanych arabik z Ameryki Środkowej i Centralnej . Dopełnieniem jest, 
dająca idealną gęstość, indyjska robusta, co owocuje piękną, aksamitną 
cremą. 1opak: 1 kg

99.36 PLN

Miscela 1882 Espresso

Aby uczcić 120 lat tradycji, Jest to najwyższej jakości mieszanka, w skład 
której wchodzi sześć najlepszych odmian arabiki, stworzona dla koneserów 
poszukujących wyjątkowo długiego smaku i satysfakcji w kawie. 1opak: 3 kg

379.39 PLN

Classic Linea

Kawa mielona Caffe Vergnano Classic 59,05 PLN1kg /
Caffe Vergnano Dark 59,05 PLN1kg /

Caffe Vergnano Espresso saszetka 1,20 PLN1szt /
Caffe Vergnano Arabica saszetka 1,20 PLN1szt /
Caffe Vergnano Decaffeinato saszetka 1,20 PLN1szt /

Caffe Vergnano Espresso Crema kapsułka 1,25 PLN1szt /
Caffe Vergnano Espresso 1882 kapsułka 1,25 PLN1szt /
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