
 

Zrnková káva vydrží dlouho, pokud ji skladujete na chladném a suchém místě. Díky používání 

zrnkové kávy si vždy můžete umlít přesně takové množství kávy, jaké právě potřebujete. Zrnkovou kávu si 
můžete umlít na různou hrubost podle potřeby, protože různé metody přípravy kávy vyžadují odlišnou 
konzistenci. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít na paměti, že čím delší způsob přípravy, tím více 
nahrubo je třeba kávu namlít. 

 Vyrobeno výhradně z kávových zrn arabica. 

 Tato kávová zrna mají speciální jemnou chuť (nejsou silně pražená). 

 Káva je balená pomocí jednocestného ventilu, díky čemuž si zachovává čerstvost  právě upražených zrn. 

 Kávu lze umlít najemno či nahrubo, abyste dosáhli ideální konzistence a zrnitosti pro svůj oblíbený způsob 

přípravy kávy. 

 Vhodné pro přípravu kávy v pákovém i filtrovém kávovaru. 
 

Obj. č.: 100181 Velikost: 4 x 250 g 

Doporučená maloobchodní cena 700,00 CZK     www.amway.cz/user/trois  

Espresso mletá káva 

 

http://www.amway.cz/user/trois


Příprava dobrého espressa ve speciálním přístroji, kde přes jemně mletou kávu pod vysokým tlakem protéká 
horká voda, by měla trvat pouhých 15-20 sekund. 
Espresso není jen silnou kávou, ale má i jedinečnou chuť. Zrna pro tuto kávu byla speciálně pražena. Na přípravu 
jednoho šálku kávy espresso je potřeba více než 40 kávových zrn. 

 Vyrobeno výhradně z kávových zrn arabica. 

 Díky jemnému mletí je káva rychle hotova a vyznačuje se konsistentní hustotou. 

 Vakuové balení uchovává plné aroma. 

 Espresso je základem mnoha dalších kávových nápojů, jako jsou cappucino, latté, moka a mnohé další. 
 

• Káva zůstává čerstvá a zachovává si plné aroma, barvu, chuť a vůni. 

• Stálá kvalita zajišťuje vyváženou chuť, barvu a aroma. 

• Nejkvalitnější kávová zrna. 

• Uspokojí i nejnáročnější fajnšmekry. Zážitky z kavárny si můžete vychutnat doma. 

• Dokáže zvýšit bdělost a koncentraci, ideální povzbuzení v libovolný okamžik. 

• Ideální nápoj pro ty, kdo dodržují dietu. 

• Více příležitostí pro různé způsoby konzumace kávy. 

• Používá se pro přípravu kávových nápojů – cappuccino, latte, mocha a dalších. 

• Stálá hustota a rychlá příprava. 

Espresso mletá káva 

Obj. č.: 100209 Velikost: 4 x 250 g 

Doporučená maloobchodní cena 650,00 CZK  www.amway.cz/user/trois  

Instantní káva 

  

Sušení kávy ze zmrazeného stavu (lyofilizace) je považováno za nejlepší způsob výroby instantní kávy. Káva se 

uvaří, poté zmrazí do kostek a umele na částečky, které se umístí do vakua s teplem. Led se tím přemění přímo 

na páru a umleté částečky zůstávají suché, hrudkovité a připravené k použití. 

Na přípravu hrnku vynikající kávy použijte jednu vrchovatou lžičku granulí instantní kávy a přelijte ji horkou vodou.  

 

 Vyrábí se výhradně ze zrn kávy arabica. 

http://www.amway.cz/user/trois


 Čistá kolumbijská směs. 

 Granule instantní kávy vzniklé sušením ze zmrazeného stavu si uchovávají původní chuť kávy. 

 Instantní káva je rozpustná v horké vodě, což umožňuje snadnou a okamžitou přípravu. 

 Snadno a rychle si připravíte jeden šálek kávy bez zbytečného plýtvání. 

 Ideální k uspokojení individuálních požadavků – připravíte různě silnou kávu pro každého. 
 

• Káva zůstává čerstvá a zachovává si plné aroma, barvu, chuť a vůni. 
• Stálá kvalita zajišťuje vyváženou chuť, barvu a aroma. 
• Nejkvalitnější kávová zrna. 
• Uspokojí i nejnáročnější fajnšmekry. Zážitky z kavárny si můžete vychutnat doma. 
• Dokáže zvýšit bdělost a koncentraci, ideální povzbuzení v libovolný okamžik. 
• Ideální nápoj pro ty, kdo dodržují dietu. 
• Více příležitostí pro různé způsoby konzumace kávy. 
Pro různé situace a k různým jídlům použijte různé druhy kávy. 
• Okamžitá příprava – během několika vteřin si snadno a rychle připravíte jeden šálek kávy. Káva je vhodná pro 
použití v řadě receptů, kde je zapotřebí kávová chuť, ale ne nezbytně káva v tekutém stavu. 
• Snadno odměříte dávku pro jednoho, dva a více lidí bez zbytečného plýtvání. Každému můžete dle chuti 
připravit různě silnou kávu. 
• Káva se stává rychlou alternativou čaje. 

Příprava 

K přípravě jednoho šálku lahodné kávy použijte jednu vrchovatou lžičku granulované instantní kávy a zalijte 

horkou vodou. 

Další možnosti použití 

Káva je vhodná pro použití v řadě receptů, kde je zapotřebí kávová chuť, ale ne nezbytně káva v tekutém stavu. 
 

 
Instantní káva 

Obj. č.: 100257 Velikost: 4 x 100 g 

• Doporučená maloobchodní cena715,00 CZK         www.amway.cz/user/trois  
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