
Moja kava je ta prava.



Mon Caffè je izraz vrhunske kakovosti

kave, namenjene gostinstvu.

Skrbno izbrane kavne sorte s počasnim,

nizkotemperaturnim praženjem sprostijo

očarljiv vonj, razkošno aromo ter bogat in popoln

okus.

Sproščujoča skodelica kave tako izpolni

tudi pričakovanja najzahtevnejših ljubiteljev

kratke kave ali espressa.



Okus.
Čas je za kavo.

Temperatura kave v skodelici je padla na približno 65° C in je

zdaj idealna za zaznavanje okusa. Sladkorja ne potrebuje, saj

najboljša kava za pripravo espressa že nudi pravo razmerje

sladkobe in grenkobe. Sicer pa – po želji, … Kratek požirek, le

nekaj mililitrov, nato se kava razlije po ustih. Brbončice

zvedavo iščejo harmonijo popolnega okusa, ... Ti osnovni

koraki degustiranja razkrijejo lastnosti, po katerih bomo

ocenili, ali nam je kava všeč.

Na te lastnosti vpliva veliko dejavnikov, najprej pa sorta kave

ali vrsta mešanice. Arabico odlikuje uravnoteženo razmerje

med kislim in grenkim okusom, Robusta pa značilno zagreni,

… Z obsežnim znanjem in izkušnjami s pripravo kavnih

mešanic ustvarjamo razkošne harmonije arome in okusa. Z

užitkom, ki ga pričara, Mon Caffè zlahka postane tudi vaša

kava.

spoznavanje užitka

Moja kava je ta prava.



Vonj in aroma. 
Dva momenta zaznavanja popolnosti. 

Pri zaznavanju vonja sta pomebna dva momenta. 

Prvi moment nastopi pri temperaturi okoli 80 °C. Kavo rahlo 

pomešamo, da kremna pena sprosti vonj, nato približamo nos 

mirujoči skodelici. Nekaj sekund intenzivno vdihavamo, da 

lahko hlapi ponesejo v nosnici celotni splet aromatičnih not. 

Zdaj se lahko čutila osredotočijo na raznolikost arome, ki jo 

sestavljajo sveže in blage note cvetja, agrumov, sadja, plodov 

ter začimb – od jasmina do mandljev.

Nato je na vrsti spomin – vonje oz. arome prepoznavamo po 

izkušnjah z njihovim zaznavanjem. Gre za prijetno vadbo, pri 

kateri vsakič urimo zaznavno občutljivost. Aromo kave 

sestavlja približno 700 kemijskih spojin, možnosti kombinacij 

med njimi pa so neskončne. Naša čutila nezavedno stremijo 

za plemenito in pristno aromo s popolnim ravnovesjem 

okusa. Te lastnosti povezuje rdeča nit – blaga nota praženja, ki 

ne prekrije ostalih sestavin arome. 

Drugi moment zaznavanja nastopi po zaužitju. Med izdihom, 

pri nekoliko odprtih ustih, nam retronazalno zaznavanje vrača 

nove komponente arome. Kot odločnejše, hkrati pa zelo 

prijetne zaznamo note masla, sveže pečenega kruha, 

listnatega testa in kakava. Pookus odličnega espressa za nekaj 

časa podaljša edinstveni užitek kave.

spoznavanje užitka



Mon Caffè Espresso 

AR O M ATIC O

Mešanica izbranih kavnih sort z bogato aromo

Pražena kava v zrnu, pakiranje: 1000 g

Bogata in znatno sladka aroma, 

ki spominja na zrelo sadje.

Z blagim priokusom začimb in 

čokolade dopolnjuje grenkobo 

kakava  ter noti piškotov in lešnika. 

Zaznati je prijetno kislost. 

Moja kava je ta prava.



Mon Caffè Espresso 

F O R TE

Mešanica izbranih kav z intenzivnim okusom

Pražena kava v zrnu, pakiranje: 1000 g

Značilno polno aromo po sveže 

pečenem kruhu in pecivu ter intenziven 

okus bogatijo lešnikove note z blagimi 

odtenki orehove grenkobe. 

Prefinjena kislost očara v nežnem 

ravnovesju s sladkobo.

Moja kava je ta prava.



Rahlo kiselkasta mešanica s prijetno

sladko aromo. Robusta pričara čvrsto

kremno peno, v okusu pa izstopajo 

grenkaste note kakava. 

Kava ohrani svojo odlično kakovost 

po pripravi napitkov s samopostrežnimi 

avtomati.

Mon Caffè Espresso 

Coffee to go

Mešanica izbranih kav 

za samopostrežne aparate

Pražena kava v zrnu, pakiranje: 1000 g

Moja kava je ta prava.



Dobra kava je kot umetnost, ki pritegne 

s harmonijo oblik in barvnih odtenkov.

Za njeno popolno pripravo je potreben navdih,

ki se odraža v čvrsti peni lešnikove barve ter v

neštetih odtenkih opojne arome in bogatega okusa,

ki spremljajo zaužitje odlične kave.

S kavo Mon Caffè bodo pričakovanja vaših strank

vedno izpolnjena. Z mešanicami vrhunske kakovosti,

strokovnim usposabljanjem za pripravo kave in

skrbnim vzdrževanjem kavnih aparatov

bo skodelica vaše kave vedno najboljša.

priprava dobre kave



priprava dobre kave

Espresso

Kratka kava Mon Caffè ohrani
na površini kompaktno 

kremno peno 
temno lešnikove barve. 

Bogato aromo in popoln 
okus espressa z eteričnimi 

olji zaokroža razkošje 
aromatičnih not, 

značilna je nižja vsebnost 
kofeina in kisline.

Macchiato

Espressu dolijemo čisto 
malo segretega mleka z 

gosto peno, ki
harmonično zaokroži okus 

in aromo kave. 
Odlično uravnotežen kavni 
napitek pričara vedno več 

sproščujočih užitkov.

Capuccino

Espressu dolijemo nekoliko 
več segretega mleka z 

gosto peno, ki
odločni espresso spremeni 

v obilni kapučino.
Pri pripravi je pomembno,

da mleko ni prevroče ali 
prevečkrat pogreto, saj 

lahko tako prekrije aromo 
in okus kave.

Bela kava
Espresso nalijemo v večjo 
skodelico in jo napolnimo 
z vročim mlekom s peno.

Odlično blagi kavni 
napitek v spremstvu 
piškota ali drugega 
sladkega prigrizka

spremeni vašo skodelico 
kave v pravcato

malico za veliko lakoto 
med obroki  ali razvajanje 

telesa in duha.

Lattemacchiato
Veliki skodelici vročega 

mleka s peno
dolijemo malo espressa. 
Kremno mleko z okusom 

espressa, ki se mehko 
razliva v ustih – tudi 

stopljeno s pecivom –
razkrije novo izkušnjo 

užitka kave.

... dobro je vedeti, da:
podaljšana ali dolga kava 
izgubi del arome in okusa 

espressa, izgubi 
blagodejne učinke 

eteričnih olj in vitaminov, 
vsebuje več kislin in 

kofeina.

Naši strokovnjaki vam 
bodo z veseljem nudili še 
veliko koristnih nasvetov 

in vas naučili, kako 
postreči gostom najboljši 
kavni napitek iz odlične 

kave Mon Caffè.



EMONEC KAFE d.o.o. 
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