


Cieszymy się mianem ekspertów i znawców kawy. Jednak o wiele bardziej cieszy 

nas smak doskonałej kawy z Papui Nowej Gwinei, którą dzielimy się z jej miłośnikami 

w całej Europie.

Podczas licznych podróży poznaliśmy jej historię od korzeni po aromatyczny czar zapachu 

unoszącego się znad filiżanki. Zgłębiliśmy tajniki wytwarzania i receptury mieszania 

składników – czyniących każdy smak kawy wyjątkową i niepowtarzalną przygodą. 

Wyprawą w nieznane.

Z radością oddajemy w ręce wielbicieli kawy wiedzę zdobywaną przez lata wojaży 

i eksperymentów, doskonalenia metod jej uprawy i palenia. Wiemy bowiem, że w kawie 

najcenniejsza jest jakość czarnego trunku i obfitość doznań, które budzi w każdym 

jej miłośniku.

WYRUSZ Z NAMI 
W INSPIRUJĄCĄ PODRÓŻ

Poczuj smak przygody, unikalny bukiet 
aromatów i wykwintną gamę doznań 
z najlepszymi kawami na świecie.
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POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea

REGION UPRAWY Baroida, Eastern Highlands, PNG

PL ANTACJA/STACJA OBRÓBKI Colbran, Baroida

SMAK cytrusowy, lekkie body

KWASOWOŚĆ wysoka

AROMAT bardzo intensywny, owocowy, cytrusowy

ZAWARTOŚĆ KOFEINY niska

POLECANA metody alternatywne oraz espresso

ZASTOSOWANIE zaparzanie metodami alternatywnymi oraz ekspres ciśnieniowy

WYSOKOŚĆ UPRAW 2200 m n.p.m.

METODA OBRÓBKI mokra

METODA ZBIORU ręczna

ODMIANY BOTANICZNE Typica, Bourbon, Arusha, Mundo Novo

OKRES ZBIORU od maja do sierpnia

Trafi a w najbardziej wyrafi nowane gusta znawców 

i miłośników czarnego trunku. Każdy jej ton, każda 

nuta – współtworzą harmonię wrażeń, w której 

delikatność spleciona jest z intensywnym smakiem, 

a pełnia aromatu sąsiaduje z nutą cytrusowej 

przyjemności: energicznym zapachem limonki, 

skórki cytrynowej, orzeźwiającą pomarańczą 

i słodyczą klementynek.

Najdoskonalsza w kompozycji z deserami 

i słodyczami. Perfekcyjnie podkreśla ich smak i pełnię 

aromatu cukierniczych dzieł sztuki. Dedykowana 

osobom poszukującym wykwintnych doznań 

smakowych i aromatów przywołujących świeżość 

górskich szczytów (uprawiana jest na wysokości 

2200 m n.p.m. w Papui Nowej Gwinei).

BAROIDA
kawa dla poszukiwaczy pełni smaku i doznań 

otwierających wrota tajemnicy

limitowana edycja 100-procentowej Arabiki 
z jednorodnych ziaren

kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1000 g

Trafi a w najbardziej wyrafi nowane gusta znawców 

i miłośników czarnego trunku. Każdy jej ton, każda 

nuta – współtworzą harmonię wrażeń, w której 

delikatność spleciona jest z intensywnym smakiem, 

a pełnia aromatu sąsiaduje z nutą cytrusowej 

przyjemności: energicznym zapachem limonki, 

skórki cytrynowej, orzeźwiającą pomarańczą 

Najdoskonalsza w kompozycji z deserami 

i słodyczami. Perfekcyjnie podkreśla ich smak i pełnię 

aromatu cukierniczych dzieł sztuki. Dedykowana 

osobom poszukującym wykwintnych doznań 

smakowych i aromatów przywołujących świeżość 

górskich szczytów (uprawiana jest na wysokości 
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Uprawiana jest w przydomowych plantacjach, 

w ukrytych wioskach prowincji Eastern Highlands 

w Papui Nowej Gwinei. Tajniki tradycyjnych metod 

przekazywane są z pokolenia na pokolenie, czyniąc 

wiedzę przeszłości bogactwem współczesności. 

Zapewne dlatego kawa Lamari pomaga pielęgnować 

więzi rodzinne, ogrzewając atmosferę spotkań 

z bliskimi.

Lamari ma wyjątkowy aromat. Kusi zapachem 

olejku migdałowego i marcepanu, wzmocnionego 

delikatną nutą przypraw korzennych i pomarańczy.

Olśniewa słodyczą stonowaną smakiem cytrusów 

i subtelną barwą dojrzałych wiśni.

Perfekcyjnie komponuje się z posiłkami spożywanymi 

w słoneczne południe czy późny, mżysty poranek. 

Orzeźwia, inspiruje i nastraja pozytywnie. Dodaje 

energii, pobudzając do działania ciało, umysł i duszę.

LAMARI
kawa dla miłośników soczyście owocowego 

orzeźwienia i mocnego aromatu

limitowana edycja 100-procentowej Arabiki 
z jednorodnych ziaren

POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea

REGION UPRAWY Dolina Lamari, Eastern Highlands, PNG

PL ANTACJA/STACJA OBRÓBKI małe gospodarstwa rolne / Colbran, Baroida

SMAK słodycz połączona z cytrusami i wiśnią, średniowysokie body

KWASOWOŚĆ średniowysoka, soczysta

AROMAT olejek migdałowy, marcepan – z nutą przypraw korzennych 

i pomarańczy

ZAWARTOŚĆ KOFEINY średnia

POLECANA espresso, kawy mleczne

ZASTOSOWANIE ekspres ciśnieniowy

WYSOKOŚĆ UPRAW 1600-2200 m n.p.m.

METODA OBRÓBKI mokra

METODA ZBIORU ręczna

ODMIANY BOTANICZNE Typica, Bourbon, Arusha, Mundo Novo

OKRES ZBIORU od maja do sierpnia

kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1000 g

Uprawiana jest w przydomowych plantacjach, 

w ukrytych wioskach prowincji Eastern Highlands 

w Papui Nowej Gwinei. Tajniki tradycyjnych metod 

przekazywane są z pokolenia na pokolenie, czyniąc 

wiedzę przeszłości bogactwem współczesności. 

Zapewne dlatego kawa Lamari pomaga pielęgnować 

więzi rodzinne, ogrzewając atmosferę spotkań 

Lamari ma wyjątkowy aromat. Kusi zapachem 

olejku migdałowego i marcepanu, wzmocnionego 

delikatną nutą przypraw korzennych i pomarańczy.

Olśniewa słodyczą stonowaną smakiem cytrusów 

Perfekcyjnie komponuje się z posiłkami spożywanymi 

w słoneczne południe czy późny, mżysty poranek. 

Orzeźwia, inspiruje i nastraja pozytywnie. Dodaje 

energii, pobudzając do działania ciało, umysł i duszę.
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Jej głęboki smak oraz aromat to kwintesencja mocy. 

Kawa Lae uwodzi i rozgrzewa. Lekką cierpką nutą 

dodaje energii, pobudza do życia i przyspiesza 

krążenie. Orzechową dynamiką oczyszcza myśli, 

słodkim aromatem pomarańczy oraz delikatną barwą 

marcepanu budzi nieposkromiony apetyt na życie!

Lae perfekcyjnie wzmaga też apetyt bardziej  

przyziemny, choć równie istotny – dzięki temu  

rekomendowana jest głównie do posiłków. Pełnia  

smaku, wzmocniona orzeźwiającym aromatem,  

doskonale komponuje się z każdą potrawą, której 

smak jest dla nas równie ważny jak walory odżywcze. 

Doskonale sprawdza się o każdej porze dnia (i nocy…).

LAE
kawa dla tych, którzy kochają tradycję, wzmocnioną 

dyskretnym posmakiem współczesności

POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea

REGION UPRAWY Eastern Highlands, PNG

PL ANTACJA/STACJA OBRÓBKI małe gospodarstwa rolne / Colbran

SMAK pełny, cytrusowy; ciężkie body, charakterystyczna kwasowość, 

wyraźny aftertaste

KWASOWOŚĆ średnio wysoka

AROMAT bardzo intensywny, owocowy

ZAWARTOŚĆ KOFEINY średnia

POLECANA espresso, kawy mleczne

ZASTOSOWANIE ekspres ciśnieniowy, automatyczny

WYSOKOŚĆ UPRAW 1000 m n.p.m.

METODA OBRÓBKI mokra

METODA ZBIORU ręczna

ODMIANY BOTANICZNE Typica, Bourbon, Arusha, Mundo Novo

OKRES ZBIORU od maja do sierpnia

kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1000 g

Jej głęboki smak oraz aromat to kwintesencja mocy. 

Kawa Lae uwodzi i rozgrzewa. Lekką cierpką nutą 

dodaje energii, pobudza do życia i przyspiesza 

krążenie. Orzechową dynamiką oczyszcza myśli, 

słodkim aromatem pomarańczy oraz delikatną barwą 

marcepanu budzi nieposkromiony apetyt na życie!

Lae perfekcyjnie wzmaga też apetyt bardziej  

przyziemny, choć równie istotny – dzięki temu  

rekomendowana jest głównie do posiłków. Pełnia  

smaku, wzmocniona orzeźwiającym aromatem,  

doskonale komponuje się z każdą potrawą, której 

smak jest dla nas równie ważny jak walory odżywcze. 

Doskonale sprawdza się o każdej porze dnia (i nocy…).



SKOSZTUJ
POCZUJ
POZNAJ

Unikalny rys smakowy i mocny aromat, który 
cieszy zmysły bogatą, pełną gamą doznań.



Wyjątkowa i rzadko spotykana kawa z plantacji w Papui Nowej Gwinei. Na polskim 

rynku trudna do zdobycia, choć cieszy się zasłużoną popularnością. Charakteryzuje 

ją wykwintny bukiet smaków i aromatów, poruszających do głębi zmysły każdego 

miłośnika czarnego trunku.

JEDYNIE U NAS

Dostarczamy ją z dumą i radością do słynących z wyrafinowania kawiarni i najlepszych 

punktów handlowych w Anglii, Francji, Austrii oraz w wielu innych krajach europejskich. 

Będąc jedynym europejskim dystrybutorem papuańskiej kawy, dbamy o jej doskonałość 

we własnej profesjonalnej palarni kawy, dzięki czemu zachowuje wybitne walory jakości, 

świeżości i aromatu.

W KAŻDEJ ILOŚCI

Nasza praca jest naszą pasją. Naszą misją jest upowszechnianie doskonałej kawy wśród 

wszystkich jej miłośników na kontynencie europejskim. Posiadamy własną plantację kawy 

w Papui Nowej Gwinei, która pozwala nam spełniać wszelkie stawiane nam wymagania –  

od tych indywidualnych i precyzyjnie sprofilowanych, po bardzo duże zamówienia hurtowe.

Inspirująca podróż
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POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea, Indie

REGION UPRAWY Eastern Highlands, PNG; Mysore, Coorg, Hassan, Indie

SMAK czekolada, kakao, bardzo wysokie body, dobrze zbalansowana

KWASOWOŚĆ bardzo niska

AROMAT czekolada z marcepanem, orzechy

ZAWARTOŚĆ KOFEINY wysoka

POLECANA espresso oraz kawy mleczne

ZASTOSOWANIE ekspres ciśnieniowy, automatyczny, kawiarka

Idealne włoskie espresso. Kompozycja dobrze 

zbalansowanych proporcji Arabiki z Papui 

Nowej Gwinei oraz azjatyckiej Robusty, rodem 

z kolorowych i pachnących przyprawami Indii. Smak 

czekolady i kakao, w kawach mlecznych doskonale 

zbalansowana słodycz mleka i wyraźnie wyczuwalnej 

kawy. Aromat charakterystyczny dla doskonałych 

kaw o naturalnym smaku, łączący słodycz czekolady 

ze wzmocnionym zapachem marcepanu i orzechów.

Kawa Vannimo ma wyjątkowo wyrazisty, mocny 

smak. Pobłyskują w nim nuty szlachetnego drewna, 

słynącego z aromatu i mocy pozwalającej zmagać 

się z najsilniejszymi żywiołami. Miłośnik kawy 

wyczuje także leśną świeżość, skroploną rosą 

i owianą chłodem świtu. Vannimo bowiem jest kawą 

wschodzącego słońca – najlepszą na pobudzenie 

o poranku.

VANNIMO
kawa dla miłośników orientalnej oryginalności, 

słodkich aromatów oraz szlachetnego posmaku 

orzechów i marcepanu kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1000 g

Idealne włoskie espresso. Kompozycja dobrze 

zbalansowanych proporcji Arabiki z Papui 

Nowej Gwinei oraz azjatyckiej Robusty, rodem 

z kolorowych i pachnących przyprawami Indii. Smak 

czekolady i kakao, w kawach mlecznych doskonale 

zbalansowana słodycz mleka i wyraźnie wyczuwalnej 

kawy. Aromat charakterystyczny dla doskonałych 

kaw o naturalnym smaku, łączący słodycz czekolady 

ze wzmocnionym zapachem marcepanu i orzechów.

Kawa Vannimo ma wyjątkowo wyrazisty, mocny 

smak. Pobłyskują w nim nuty szlachetnego drewna, 

słynącego z aromatu i mocy pozwalającej zmagać 

się z najsilniejszymi żywiołami. Miłośnik kawy 

wyczuje także leśną świeżość, skroploną rosą 

i owianą chłodem świtu. Vannimo bowiem jest kawą 

wschodzącego słońca – najlepszą na pobudzenie 
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Intensywnie goryczkowy smak, wyraźnie wyczuwalny 

w połączeniu z gęstym mlekiem. Aromat ciemnego 

kakao. Posmak gorzkiej czekolady i orzechów. 

Cappuccino tworzone na bazie kawy Wewack ma 

gęstość miodu i barwę żywicznego bursztynu. 

Dedykowane jest miłośnikom kaw wzbogacanych 

słodkim smakiem mleka. Odczucia kawowe dominują 

jednak nad mleczną słodyczą.

Najwyższa zawartość kofeiny wśród innych kaw czyni 

Wewack idealnym źródłem energii i pobudzenia. 

Posmak czekolady i orzechów dodaje jej unikalnego 

charakteru. 

Wewack to wulkan energii, gorące źródło radości 

i doskonałego nastroju! Najlepiej smakuje w trakcie 

żmudnego dnia pracy lub przed wieczornym 

wypadem z przyjaciółmi.

WEWACK
kawa dla zwolenników mocnych wrażeń, 

łagodzonych delikatnym mlekiem

POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea, Indie

REGION UPRAWY Eastern Highlands, PNG; Mysore, Coorg, Hassan, Indie

SMAK gorzka czekolada, orzechy, bardzo wysokie body

KWASOWOŚĆ bardzo niska

AROMAT ciemne kakao, chlebowość, paloność

ZAWARTOŚĆ KOFEINY bardzo wysoka

POLECANA kawy mleczne, włoskie espresso

ZASTOSOWANIE ekspres ciśnieniowy, automatyczny, kawiarka, po turecku

kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1000 g

Intensywnie goryczkowy smak, wyraźnie wyczuwalny 

w połączeniu z gęstym mlekiem. Aromat ciemnego 

kakao. Posmak gorzkiej czekolady i orzechów. 

Cappuccino tworzone na bazie kawy Wewack ma 

gęstość miodu i barwę żywicznego bursztynu. 

Dedykowane jest miłośnikom kaw wzbogacanych 

słodkim smakiem mleka. Odczucia kawowe dominują 

Najwyższa zawartość kofeiny wśród innych kaw czyni 

Wewack idealnym źródłem energii i pobudzenia. 

Posmak czekolady i orzechów dodaje jej unikalnego 

Wewack to wulkan energii, gorące źródło radości 

i doskonałego nastroju! Najlepiej smakuje w trakcie 

żmudnego dnia pracy lub przed wieczornym 
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Z mistrzostwem zmieszana z ziaren Arabiki z Papui 

Nowej Gwinei oraz Arabiki z Ameryki Południowej.

Łączy smaki charakterystyczne dla różnych obszarów 

kulturowych, stanowiąc niezwykłą kompozycję 

wrażeń i smaków z dalekiego świata.

Dedykowana jest kulinarnym podróżnikom 

i odkrywcom, poszukującym inspiracji w niebanalnych 

połączeniach smakowych.

Cytrusowe nuty czynią ją kawą bogatą w aromaty 

odległych krajów i kontynentów. Ton czekoladowej 

słodyczy i amaretto dodaje charakteru bliskości, 

znanego doskonale z rodzinnych spotkań 

i przyjacielskich wędrówek od wspomnienia 

do wspomnienia. Sprawdza się doskonale na dobry 

początek dnia i pomyślne jego zwieńczenie. Jedna 

jej fi liżanka potrafi  zaczarować każdą przestrzeń.

BUKA
kawa dla poszukiwaczy niecodziennych wrażeń 

i kulinarnych podróżników

POCHODZENIE ZIARNA Papua Nowa Gwinea, Brazylia

REGION UPRAWY Eastern Highlands, PNG; Sao Paulo, Brazylia

SMAK słodycz czekolady, orzeźwiająca goryczka i cierpkość orzechów 

włoskich, bardzo wysokie body

KWASOWOŚĆ średnio wysoka

AROMAT nuta cytrusowa, czekolada, amaretto

ZAWARTOŚĆ KOFEINY średnia

POLECANA espresso oraz kawy mleczne

ZASTOSOWANIE ekspres ciśnieniowy, automatyczny

kg
DOSTĘPNE OPAKOWANIE

1000 g

Z mistrzostwem zmieszana z ziaren Arabiki z Papui 

Nowej Gwinei oraz Arabiki z Ameryki Południowej.

Łączy smaki charakterystyczne dla różnych obszarów 

kulturowych, stanowiąc niezwykłą kompozycję 

Dedykowana jest kulinarnym podróżnikom 

i odkrywcom, poszukującym inspiracji w niebanalnych 

Cytrusowe nuty czynią ją kawą bogatą w aromaty 

odległych krajów i kontynentów. Ton czekoladowej 

słodyczy i amaretto dodaje charakteru bliskości, 

znanego doskonale z rodzinnych spotkań 

i przyjacielskich wędrówek od wspomnienia 

do wspomnienia. Sprawdza się doskonale na dobry 

początek dnia i pomyślne jego zwieńczenie. Jedna 



MixCoffee

ul. Forteczna 12d

32-086 Węgrzce

kontakt@mixcoffee.pl

tel. +48 600 367 500


