
Marrone 
Marrone je směsí různých druhů kávových zrn Arabica a Robusta a je jasným 
zástupcem kultury káv espresso. Káva s řádně okořeněným jižanským 
temperamentem má intenzivní tělo, ale zachovává si příjemně plnou chuť, a je tak 
ideální směsí na přípravu espressa i kávových nápojů s mlékem. 

 
Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny hořké čokolády, pražených mandlí, perníku a pečených jablíček 

 

Chuť Výraznější nasládlost, nízká kyselost 

Konzistence Intenzivní, příjemně kulatá 
 

Složení 70 % Arabica / 30 % Robusta 

Původ Brazílie, Honduras, Indie, Indonésie 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino 

Balení Zrna 250 g / 1 kg | E.S.E. pody 
 
 
 
 

 
MARRONE 
Kávová směs Marrone se řadí mezi kávy nejvyšší kvality. Mají ji 
rádi mladí restauratéři i tradiční kávoví znalci. Exklusivní výběr 
zelených kávových zrn  Arabica a Robusta spolu s intenzivnějším 
pražením vytváří chuť s výjimečně nízkou kyselostí, což ještě víc 
zdůrazňuje její přirozenou sladkost. 

 



Lussuria 
Lussuria je zkrátka vášeň. Nepřekonatelná směs na espresso je tou správnou 
volbou pro všechny milovníky tradičního italského espressa. Ale zároveň zaujme i 
v nápojích, jako je cappuccino nebo café latté, v nichž si zachová své vlastnosti a 
rozvine příjemné podtóny čokolády a oříšků. 

 
 

Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny oříšků, nugátu, lékořice a čokolády s lehce kouřovým a 
dřevitým nádechem 

 

Chuť S elegantní kyselinkou a výrazně hořkými tóny, výrazná sladkost 

Konzistence Velmi plná a intenzivní 
 

Složení 60 % Arabica / 40 % Robusta 

Původ Brazílie, Indie, Indonésie, Uganda 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino 

Balení Zrna 250 g / 1 kg 
 
 

Rosso & Nero 
Na konci roku 2017 byl Blasercafé jako první švýcarský podnik přijatý do Caffè 
Speciali Certificati, italské organizace s těmi nejpřísnějšími kritérii pro kvalitu. Káva 
Rosso & Nero hrdě nese etiketu organizace CSC a vyznačuje se dokonale vyváženou 
chutí. 

 
Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny hořké čokolády, vlašských ořechů, ostružin a crème 
fraîche s nádechem karamelu 

 

Chuť Plná, velmi vyvážená kyselost s tóny hořkosti, charakteristická 
sladkost s velmi jemným nádechem slanosti 

Konzistence Síla a intenzita 
 

Složení 80 % Arabica / 20 % Robusta 

Původ Brazílie, Indie, Indonésie 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino 

Balení Zrna 250 g / 1 kg | E.S.E. pody (jedna porce/ volně balené, 20 ks.) 

 
 

Caffè Speciali Certificati 
Pod touto známkou se v roce 1996 v italském Livornu spojilo 
několik pražíren kávy se závazkem zajistit nejvyšší možnou 
kvalitu výrobků. Normy kvality se vztahují na všechny fáze 
zpracování kávy od sklizně, zpracování zelených zrn, přes 
dopravu a především skladování a práci s těmito kávami nejvyšší 
kvality. Všechny postupy mají certifikaci ISO a jsou pod 
dohledem nezávislých orgánů. 

 
LINEA NERA 
Dvě směsi v řadě Linea Nera věrné tradici italského espressa. 
Lussuria a Rosso & Nero mají intenzivní chuť a jsou velmi 
aromatické. Zrna se pomalu praží od povrchu až k jádru. V obou 
směsích jsou nejlepší zrna kávy Arabica s přidáním vysoce 
kvalitních zrn kávy Robusta. 



Verde 
Verde je směs na espresso vyrobená ze 100% organicky pěstované kávy s certifikací 
Fairtrade v Hondurasu a Tanzánii. V Hondurasu zastupuje družstvo Cooperativa 
Agropecuaria Regional Unión Chinacla na 445 pěstitelů kávy s certifikací Fairtrade. 
V Tanzánii je pod svazem družstev Kagera ze západního pobřeží jezera Victoria 
sdruženo 126 družstev s celkem více než 60 000 drobnými zemědělci. Díky 
podmínkám Fairtrade mohou zemědělci i další pracovníci investovat do udržitelné 
budoucnosti. 

 
Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny bylinek, hřebíčku, pepře a zralých peckovin 
 

Chuť Jemná kyselinka a výrazně hořké tóny, převládající sladkost 

Konzistence Plná chuť 
 

Složení 70 % Arabica / 30 % Robusta 

Původ Honduras, Tanzánie 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino 

Balení Zrna 250 g / 1 kg | E.S.E. pody 
 
 

Pura Vida 
Organicky pěstovaná káva z družstva La Florida v oblasti Chanchamayo v peruánském 
deštném pralese. Družstvo bylo založeno v roce 1965 a v roce 1993 získalo certifikaci 
Fairtrade Max Havelaar. La Florida se účastnila řady Fairtrade projektů, které podporují 
pěstitele kávy v různých oblastech, jako je vzdělání, zdravotnictví a ekologické pěstování.  

 
 

Stupeň pražení Střední 

Aroma Tóny tropického ovoce, medu, bílého pečiva a kakaa 
 

Chuť Jemné tóny kyselosti a jemná hořkost, lehce nasládlá s trochou slanosti 

Konzistence Osvěžující, kulatá a bohatá s jemnou svíravostí 
 

Složení 100 % Arabica 

Původ Peru 
 

Optimální použití Café crema, filtrovaná káva 

Balení Zrna 250 g / 1 kg 
 

 

Fairtrade 
Nadace Max Havelaar  
Nadace Max Havelaar založily v roce 1992 švýcarské humanitární 
organizace Brot für alle, Caritas, Fastenopfer, HEKS, Helvetas a 
Swissaid. Jedná se o neziskovou organizaci se sídlem v Curychu, 
která je od roku 2001 financována z vlastních zdrojů. Švýcarská 
nadace Max Havelaar usiluje o zlepšování životních i pracovních 
podmínek pěstitelů i pracovníků v hospodářsky znevýhodněných 
oblastech jihu. 

 
 
 

bio.inspecta AG 
bio.inspecta podporuje společnosti v potravinářském průmyslu 
v oblasti udržitelnosti. Nabízí uznávané certifikace organických 
produktů a produktů se speciální známkou i certifikaci podle 
norem ISO a norem zdravotní nezávadnosti. Vydané certifikáty 
jsou k dispozici na internetu. 

ORGANICKÁ / 
FAIRTRADE KÁVA 

 
 

Všechna zelená káva používaná v této řadě pochází z družstev, 
která mají příslušnou certifikaci a jsou pravidelně kontrolována 
místními orgány. Díky přístupu Fairtrade je možné trvale 
podporovat drobné zemědělce v oblasti ekologie, vzdělání i 
zdravotnictví. 



 
 

 

  
 
 
 

Lilla e Rose 
Lilla e Rose má nebývale bohaté aroma a dokonale vyváženou chuť s výraznější 
sladkostí. Střední pražení a přidání odrůdy Robusta dodává této směsi plnost a hustou 
cremu. Káva Lilla e Rose je oblíbená především pro přípravu Café crema. 

 
Stupeň pražení Střední 

Aroma Tóny šeříků a růží, med, karamel a vlašské ořechy s nádechem 
vanilky, citrusů a jemnou zemitostí 

 

Chuť Vyvážené tóny hořkosti a kyselosti, výrazná nasládlost a jemná slanost 

Konzistence Výrazná a příjemná plnost 
 

Původ Etiopie, Brazílie, Kolumbie, Indie, Indonésie 

Složení 80 % Arabica / 20 % Robusta 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino, Café crema, filtrovaná káva 

Balení Zrna 250 g / 1 kg | E.S.E. pody (jedna porce/ volně balené, 20 ks.) 
 
 
 
 

 
LILLA E ROSE 

Název „Lilla e Rose“ dokonale popisuje jedinečnou chuť, kterou 
vám tato káva nabízí. Střední pražení spolu s intenzivním 
květinovo-ovocným a kořeněným aroma dodává této směsi velice 
různorodý charakter. Zrna odrůdy Arabica nejvyšší kvality jsou 
v této směsi doplněna vynikajícími zrny Robusty z indonéského 
ostrova Jáva a z Indie. 



Classico 
Směs Classico pochází ze zrn odrůdy Arabica z různých zemí. Káva má bohaté 
aroma a dokonale vyváženou chuť s výraznou sladkostí. Její silný charakter nejlépe 
vynikne při přípravě Café crema. 

 
 

Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny karamelu, jablek a sušenek s květinovými podtóny 
 

Chuť Výrazná sladkost, vyvážená kyselost 

Konzistence Krémová, plná 
 

Složení 100 % Arabica 

Původ Brazílie, Etiopie, Indie, Indonésie, Kolumbie 
 

Optimální použití Espresso, cappuccino 

Balení Zrna 250 g / 1 kg | E.S.E. pody (jedna porce/ volně balené, 20 ks.) 
 
 
 
 

 
CLASSICO 
Káva Classico patří k nejnovějším kávám Blasercafé. Obsahuje 
prémiová kávová zrna 100% Arabica z vybraných světových 
plantáží, která společně se středním stupněm pražení dávají 
vzniknout bohatému aroma a dokonale harmonické chuti této 
kávy.  



Sera bez kofeinu 

Sera je jemná káva vyrobená v obvyklém standardu kvality značky Blasercafé, ale 
bez kofeinu. Odstranění kofeinu pro tuto kávovou směs provádí naši vybraní partneři. 
Různá zrna odrůdy Arabica se zrny odrůdy Robusta vytváří příjemnou a výjimečně 
jemnou směs. 

 
 

Stupeň pražení Střední 

Aroma Tóny chleba a sladu 
 

Chuť Velmi jemné vyvážené tóny kyselosti a hořkosti, jemně nasládlá 

Konzistence Velmi plná, hladká a příjemná 
 

Složení 66 % Arabica / 34 % Robusta 

Původ Různý 
 

Optimální použití Espresso, Café crema, cappuccino 

Balení Zrna 250 g | mletá 250 g | E.S.E. pody (jedna porce) 
 
 
 

 
 

 
SERA 

 
BEZKOFEIKOVÁ 

Sera je optimálním řešením pro milovníky kávy s intolerancí na 
kofein. Tato směs je také ideální před spaním nebo pro těhotné 
ženy. 



Forte Bio Fairtrade 
Mletá káva Forte Bio Fairtrade nadchne milovníky kávy silnou chutí s tóny zralých 
peckovin, hřebíčků a pepře. Káva Forte je ze 100% organicky vypěstovaných káv 
s certifikací Fairtrade z Hondurasu a Tanzánie. Faitrade podmínky umožňují 
zemědělcům i ostatním pracovníkům investovat do udržitelné budoucnosti. 

 
 
 

Stupeň pražení Tmavý 

Aroma Tóny bylinek, hřebíčku, pepře a zralých peckovin 
 

Chuť Jemná kyselinka a jasné hořké tóny, výrazně nasládlá 

Konzistence Plná chuť 
 

Složení 70 % Arabica / 30 % Robusta 

Původ Honduras, Tanzánie 
 

Optimální použití Moka konvička, French press 

Balení mletá káva 250 g (stupeň hrubosti mletí 2.20 jemné) 
 
 

Leggero 
Mletá káva Leggero má dokonale vyváženou chuť s jasně rozpoznatelnou nasládlostí. 
Jemná směs zrn 100% odrůdy Arabica potěší milovníky kávy tóny karamelových 
bonbónů a sušenek. 

 
 

Stupeň pražení Střední 

Aroma Tóny karamelu, jablek a sušenek s květinovým nádechem 
 

Chuť Výrazná nasládlost, vyvážená kyselost 

Konzistence Krémová, robustní 
 

Složení 100% Arabica 

Původ Etiopie, Brazílie, Indie, Indonésie, Kolumbie 
 

Optimální použití French press, filtrovaná káva, ručně spařovaná 

Balení mletá káva 250 g (stupeň hrubosti mletí 4.30 střední) 
 

 
Sera Bezkofeinová 

Sera je synonymem příjemného požitku z kávy bez kofeinu, ale ve vysokém standardu 
kvality, který byste očekávali od společnosti Blasercafé. Odstranění kofeinu z odrůd 
Arabica i Robusta mají na starosti naši vybraní partneři. Výsledkem je příjemný a plný 
šálek. Tato káva je optimální i pro ty, kteří nemají dobrou snášenlivost kofeinu. 

 
Stupeň pražení Střední 

Aroma Tóny čerstvého pečiva a sladu 
 

Chuť Vyvážená chuť s lehkou kyselinkou a nahořklými tóny, jemně nasládlá 

Konzistence Velice robustní, hladká a příjemná 
 

Složení 66 % Arabica / 34 % Robusta 

Původ Různý 
 

Optimální použití Moka konvička 

Balení mletá káva 250 g (stupeň hrubosti mletí 2.20 jemné a 5.20 hrubé) 

 
MLETÁ KÁVA 
Naše mleté kávy jsou s láskou pražené, a šíří jemné aroma a vůni 
vybraných kávových zrn. Z kávové směsi namleté s maximální 
pečlivostí připravíte rychle a jednoduše lahodný nápoj. Díky různým 
stupňům umletí se mleté kávy hodí pro různé typy přípravy, 
například pro bialetti, french press nebo filtrovanou kávu. Značka 
Sera hýčká chuťové pohárky milovníků bezkofeinové kávy.  


