KATALOG KAW
HOME EDITION

ROZWÓJ PORTFOLIO
COCA-COLA HBC POLSKA
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Zgodnie ze strategią biznesową 24/7 Coca-Cola HBC Polska, chcemy oferować
naszym konsumentom napoje na każdą okazję i porę dnia. Od śniadania i wspólnych
posiłków, przez dzień w pracy i aktywność fizyczną, aż po czas wolny.
Tym

bardziej

cieszymy

się,

że

do

naszego

portfolio

dołączyła

kawa.

To COSTA COFFEE, która idealnie wpisuje się w naszą strategię oferując kawę
w kawiarniach, kawomatach, puszce, a teraz także kawę w wariancie do domu –
Home Edition.

6:00 poranne śniadanie

12:00 inspiracja w pracy

16:00 zawsze po drodze

19:00 spotkanie z przyjaciółmi

HISTORIA POWSTANIA
COSTA COFFEE
Gdy w 1971 r. bracia Sergio i Bruno Costa otwierali pierwszą palarnię kawy na
londyńskiej Fenchurch Street, nikt nie dałby wiary, że już wkrótce ich nazwisko będzie
symbolem spełnionego marzenia o stworzeniu kawy, która stanie się światową ikoną.
Z pasji braci Costa, niestrudzonych w swym dążeniu do absolutnej perfekcji, powstała
idealna mieszanka ziaren, która jest podstawą do stworzenia zawsze doskonałej kawy.
COSTA COFFEE podbiła serca Brytyjczyków i od blisko 50 lat jest ich ulubioną kawą.

PERFEKC JA TO NASZA PASJA
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Poznajcie Gennaro Pelliccia,
Mistrza Kawy COSTA COFFEE,
który odpowiada za perfekcyjny smak
kaw COSTA na całym świecie.
Każda partia ziaren wypalonych w naszej palarni w Basildon, Essex poddana jest
próbie smaku. Perfekcja i prawdziwa pasja sprawiają, że Gennaro testuje i smakuje
rocznie 5000 filiżanek kawy. A wszystko po to, byśmy wszyscy mogli cieszyć się
zawsze idealną i perfekcyjnie dobraną mieszanką ziaren w każdym łyku.

SIŁA MARKI
COSTA COFFEE

50 lat

Tak długo trwa historia marki
COSTA COFFEE.

COSTA COFFEE to wiodąca
sieć kawiarni w Polsce i na świecie.

COSTA COFFEE w 2010 roku
wkracza na rynek polski.
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160

Tyle jest kawiarni COSTA COFFEE
w Polsce. Jesteśmy obecni
w 26 miastach. Naszej kawy
możecie również spróbować w 500
kawomatach COSTA EXPRESS.

2019

W tym roku COSTA COFFEE
stała się częścią The Coca-Cola
Company.

5%

Tylko
światowych upraw
kawy odpowiada standardom
marki COSTA COFFEE.

100%

ziaren pochodzi z upraw posiadających
certyfikat Rainforest Alliance
przyznawany plantacjom
odpowiedzialnym społecznie.
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Bracia Costa podjęli aż
prób,
by stworzyć perfekcyjną mieszankę
ziaren Signature Blend.
PASJA
COSTA COFFEE to kawa stworzona przez
pasjonatów dla pasjonatów. Najwyższa dbałość
o każdy szczegół sprawia, że jej smak pokochali
miłośnicy kawy na całym świecie.

ODWAGA
COSTA COFFEE to coś więcej niż doświadczenie
wyjątkowego smaku. To kawa, która zachęca
do odkrywania świata niezwykłych doznań
sensorycznych – i wracania po więcej!

RADOŚĆ
COSTA COFFEE to radość płynąca z pasji
i wyśmienity smak, który inspiruje do cieszenia się każdą chwilą. To ulubiony wybór tych,
którzy na co dzień oczekują czegoś więcej.

PORTFOLIO KAW
COSTA COFFEE HOME EDITION
W COSTA COFFEE szczycimy się 50 latami doświadczenia w pozyskiwaniu oraz komponowaniu wysokiej jakości kawy.
W naszej ofercie znajdują się zarówno blendy, jak i kawy o stuprocentowej zawartości arabiki. Wszystkie cechują się
wyjątkowym smakiem i aromatem, a każda z nich pozwoli zaspokoić potrzeby najbardziej wyrafinowanych smakoszy.

BLEND

SINGLE ORIGIN

To po prostu mieszanka ziaren kawy. Mogą to być mieszanki arabiki i robusty
(najpopularniejsze w przypadku włoskiego espresso), ale również mieszanki
arabik. Blend tworzy się w celu uzyskania pożądanego profilu smakowego,
aromatu, odpowiedniej cremy, aftertaste’u i zawartości kofeiny.

Single Origin to stuprocentowa arabika pochodząca tylko i wyłącznie z jednego kraju lub regionu. W COSTA COFFEE jesteśmy dumni, że możemy
oferować starannie wyselekcjonowaną kawę z Kolumbii, od lat bardzo dobrze
rozpoznawaną jako kawa wysokiej jakości.
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Teraz Twoje wyjątkowe doświadczenie z ulubionej kawiarni
znajdziesz w każdym opakowaniu kawy COSTA COFFEE HOME EDITION.

ZASMAKUJ GO WE WŁASNYM DOMU.

SIGNATURE BLEND
ŁAGODNA,
ORZECHOWA

ŚREDNI

STOPIEŃ
WYPALENIA

8/12

MOC

Wyjątkowa mieszanka ziaren arabiki i robusty w połączeniu z mlekiem daje
ciasteczkowy smak. W przypadku espresso oraz kaw czarnych charakteryzuje się
nutami karmelu i orzechów.
Wolno palona w celu uzyskania łagodnego orzechowego smaku i bogatego aromatu.
Idealna do codziennej konsumpcji.

PROFIL SMAKOWY

FORMATY WAGOWE

karmel,
orzechy,
ciasteczka.

200 g,
500 g,
1 kg.

DOSTĘPNE RODZAJE
kawa
ziarnista

10

kawa
mielona

kawa
w kapsułkach

SIGNATURE BLEND, CIEMNO PALONA
INTENSYWNA,
CZEKOLADOWA

CIEMNY

STOPIEŃ
WYPALENIA

10/12

MOC

Wyjątkowa mieszanka ziaren arabiki i robusty w połączeniu z mlekiem
daje mocny czekoladowy smak. W przypadku espresso oraz kaw czarnych
charakteryzuje się intensywnym smakiem ciemnej czekolady
oraz nutami orzechowymi.
Ciemno palona w celu uzyskania espresso perfekcyjnie komponującego
się z kawami mlecznymi. Idealna do codziennej konsumpcji dla
osób ceniących sobie intensywny smak kawy.

PROFIL SMAKOWY

FORMATY WAGOWE

czekolada,
prażone orzechy,
karmel.

200 g,
500 g,
1 kg.

DOSTĘPNE RODZAJE
kawa
ziarnista

kawa
mielona

kawa
w kapsułkach

100% Arabika

THE BRIGHT BLEND
Z NUTĄ
MIODU

ŚREDNI

STOPIEŃ
WYPALENIA

6/12

MOC

Bright blend jest pociągający i wszechstronny. Charakteryzuje się ciekawym
połączeniem delikatnie owocowych i słodkich smaków w espresso, a w kawach
mlecznych przebija się smak miodowy i ciasteczkowy.
Dla poszukiwaczy subtelnych doznań zarówno w kawach mlecznych, jak i czarnych.

PROFIL SMAKOWY

FORMATY WAGOWE

czekolada,
cytrusy,
karmel.

200 g,
500 g,
1 kg.

DOSTĘPNE RODZAJE
kawa
ziarnista
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kawa
mielona

kawa
w kapsułkach

100% Arabika

COLOMBIAN ROAST
PEŁNA SMAKU,
KARMELOWA

ŚREDNI

STOPIEŃ
WYPALENIA

7/12

MOC

Stopień wypalenia tej kawy pozwolił na podkreślenie karmelowego aromatu
zarówno w espresso, jak i kawach mlecznych. W przypadku kaw czarnych
pojawiają się nuty miodu i pomarańczy.
Idealna dla koneserów kawy oraz osób szukających odmiany.
Najlepiej uwydatnia swoje walory w espresso.

PROFIL SMAKOWY

FORMATY WAGOWE

miód,
karmel,
jagody.

200 g,
500 g.

DOSTĘPNE RODZAJE

kawa
ziarnista

kawa
mielona

kawa
w kapsułkach

KAWA ZIARNISTA
SIGNATURE BLEND
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
1 KG

KAWA ZIARNISTA
SIGNATURE BLEND
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
500 G
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opakowania 1 kg
SIGNATURE BLEND CIEMNO PALONA
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
1 KG

THE BRIGHT BLEND
100% ARABIKA
1 KG

opakowania 500 g
SIGNATURE BLEND CIEMNO PALONA
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
500 G

THE BRIGHT BLEND
100% ARABIKA
500 G

COLOMBIAN ROAST
100% ARABIKA
500 G

KAWA ZIARNISTA

SIGNATURE BLEND
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
200 G

KAWA MIELONA
SIGNATURE BLEND
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
200 G

opakowania 200 g

THE BRIGHT BLEND
100% ARABIKA
200 G

opakowania 200 g
SIGNATURE BLEND CIEMNO PALONA
MIESZANKAARABIKA & ROBUSTA
200 G

THE BRIGHT BLEND
100% ARABIKA
200 G

COLOMBIAN ROAST
100% ARABIKA
200 G

