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Kawa palona mielona Rene Dolce Gusto Grande Caramel 112
g (16 kapsułek)
 

Cena: 13,64 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

8 sztuk

Producent RENE

Opis produktu
 

Kawa palona mielona Rene Dolce Gusto Grande Caramel 112 g (16 kapsułek)

 

Kawa palona mielona aromatyzowana w kapsułkach.

Składniki: kawa naturalna, aromat karmelowy 5%, Produkt kompatybilny z ekspresami Nescafe Dolce Gusto. Przygotować zgodnie z
objętościami podanymi na kapsułkach.

 

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez tak zwanej "małej czarnej". W ostatnich latach kultura picia kawy w naszym kraju znacząco
wzrosła i wielu ludzi zwraca większą uwagę na jej jakość. Poza swoimi powszechnie znanymi właściwościami pobudzającymi, kawa
powinna cechować się cieszącym podniebienie smakiem i pełnym aromatem.

 

Doskonała aromatyczna kawa w domowym zaciszu przygotowywana bezpiecznie i szybko w urządzeniu dolce gusto, to zaufani
partnerzy każdego amatora kaw

Aby delektować się wysokiej jakości naparem kawy, nie musimy już wychodzić z domu, by raczyć się nią w kawiarni. Dostępne na rynku
ekspresy ciśnieniowe do kawy Nescafe Dolce Gusto * pozwolą nam cieszyć się pyszną, aromatyczną kawą w domowym zaciszu.
Dodatkowo, dzięki swojemu ciekawemu designowi ekspres będzie cieszył oko i stanowił oryginalną ozdobę każdej kuchni. Dedykowane
do ekspresu kapsułki dolce gusto gwarantują szybkość i wygodę użytkowania.
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Moc zaklęta w kapsułkach jeżeli mocna czarna kawa jest tym czego szukasz to dolce gusto espresso* to kwintesencja zaspokojenia
twoich potrzeb

Kapsułki Dolce Gusto *to jakość kawiarnianej kawy zamknięta w małym, niepozornym opakowaniu. Ich specjalny projekt oraz
innowacyjna technologia gwarantują, że za każdym razem otrzymamy perfekcyjnie wykonany napój. W większości z nich dominuje
ceniona za swe wysokie walory smakowe Arabica. Każdy typ kawy zamknięty w kapsułce zawiera indywidualną mieszankę ziaren, która
w najlepszy sposób wydobędzie pełnię cech danej kawy. Zarówno fani mocnego, czarnego espresso jak i miłośnicy delikatnego,
trójwarstwowego latte mogą liczyć na kawę najwyższej jakości, która sprosta ich wymaganiom.

 

Wygoda bez fusów kapsułka do ekspresów działa cuda. Mała czarna, flat white, pyszna gorąca czekolada, kakao czy inne napoje dla
dzieci na bazie mleka przyrządzisz z łatwością.

Kapsułki Nescafe Dolce Gusto *to również wygoda użytkowania. Po przyrządzeniu kawy wystarczy wyjąć zużytą kapsułkę. Nie ma
potrzeby czyścić cały ekspres. Dzięki temu możemy delektować się ulubioną kawą o każdej porze, nie martwiąc się o czas, który
mielibyśmy poświęcić na sprzątanie. Dodatkowo w ofercie kapsułek znajdziemy również kawy aromatyzowane, mleko w kapsułkach czy
gorącą czekoladę. Dostępne w mniejszych i większych opakowaniach, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki dedykowanym
do ekspresu kapsułkom każdy może cieszyć się kawiarnianym standardem w domowym zaciszu.

 

Korzyści płynące z wyboru kapsułek

Istnieją pewne i niezaprzeczalne korzyści dla kapsułek, które sprawiły, że są one tak niezwykłym sukcesem. Przede wszystkim jedną z
kluczowych zalet używania kapsułek z kawą jest sposób jej przygotowania. Oferowane kapsułki są w pełni kompatybilne z każdym
urządzeniem Dolce Gusto. To oznacza, że każdy posiadacz markowego ekspresu może cieszyć się smakiem wybornej kawy dzięki:

- szybkiemu zaparzaniu – wystarczy włożyć kapsułkę i poczekać chwilę na nawet najwymyślniejszą kawę np. espresso macchiato,

- szczelnemu zamknięciu kapsułek, dzięki czemu kawa znajdująca się w ich wnętrzu jest wyjątkowo świeża,

- optymalnemu porcjowaniu – jedna kapsułka zawiera odpowiednio skomponowane składniki, które pozwalają na przygotowanie
wyśmienitej kawy bez martwienia się o odpowiednie proporcje.

 

Oznacza to, że każda filiżanka kawy, niezależnie od wybranego rodzaju, jest tak samo świeża i smaczna jak kolejna. Wybór produktu
jakim są kapsułki, daje nie tylko gwarancję niezmiennie pysznej kawy, ale także minimalizowanie ilości odpadów i łatwiejsze utrzymanie
porządku. Po prostu wszystko jest już dokładnie zmierzone i gotowe do użycia. Urządzenie jest małe i łatwo je przenieść w wybrane
przez siebie miejsce. Kapsułki są kompaktowe i estetyczne, zapakowane starannie w opakowania o określonym kolorze - przypisanym
do gatunku kawy i grafiką przedstawiającą prawidłowe podanie konkretnego rodzaju kawy - może być ono dla niektórych osób
inspiracją. Mała filiżanka esspresso, czy może szersza przeznaczona do espresso macchiato z aromatyczną pianką z mleka?

 

Prosta metoda parzenia? Dolce Gusto kapsułki!

Oczywiście posiadacze urządzeń Dolce Gusto wiele mogą powiedzieć na temat prostoty ich użytkowania. Chociaż na rynku istnieje wiele
sposobów i środków, za pomocą których można przygotować niesamowitą filiżankę kawy, większość z nich ma tendencję do bycia
nieco chaotycznych, czasochłonnych i  skomplikowanych. Tak naprawdę każdy rodzaj kawy przygotowanej w inny sposób jest
skomplikowany w porównaniu z prostym użyciem kapsułki. Znakomita kawa w ciągu kilku sekund, bez bałaganu i konieczności
sprzątania. Kapsułki są również znacznie wydajniejsze – odpowiednia doza kawy i dodatków zamknięta jest w jednej, małej kapsułce
oznaczonej określonym kolorem  zależnym od jej rodzaju. W ten sposób, można mieć pewność, że uniknie się rozsypania lub dodania za
dużej ilości któregoś ze składników.
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Oto 3 powody, dla których warto wybrać kapsułki:

Idealne espresso - tradycyjna metoda przygotowania espresso składa się z wielu elementów, które na każdym etapie można zepsuć - na
przykład mielenie ziaren, dozowanie i ubijanie mielonej kawy. Kolejnym krokiem jest poprawne obsłużenie ekspresu ciśnieniowego do
kawy. Osoby nie posiadające wiedzy i praktyki w tym zakresie, mimo posiadania dobrej jakości ziaren, mogą przygotować słabej jakości
kawę. Natomiast kawa w kapsułce została już zmielona, odmierzona i ubita w celu uzyskania optymalnej ekstrakcji. Wystarczy włożyć ją
do urządzenia i wcisnąć przycisk.

 

Kawa pozostaje dłużej świeża – każde opakowanie kawy jest hermetycznie zamykane. Kapsułki z kawą znajdują w pojedynczych
foliowych woreczkach, a następnie są dokładnie przepłukiwane. To oznacza zachowanie smaku i aromatu świeżo zmielonych ziaren,
które utrzymują się do momentu otwarcia torebki i użycia kapsułki. Jest to przeciwieństwo zwykłej kawy, której wartości i walory
zapachowe i smakowe zaczynają się powoli ulatniać gdy tylko zostanie zmielona i otwarta. Można kupić wiele rodzajów kapsułek o
różnych smakach, nie martwiąc się, że zestarzeją się przed użyciem.

 

Maszyny na kapsułki na kawę są prostsze w użyciu. Większość urządzeń do parzenia kawy przeznaczona jest dla osób, które nie
posiadają certyfikatu baristy. Są to ekspresy półautomatyczne lub w pełni automatyczne, zwykle wymagające mniej konserwacji i
czyszczenia niż tradycyjne urządzenia do espresso. Urządzenia na kapsułki Dolce Gusto mają ogromną nad nimi przewagę, ponieważ są
wyjątkowo proste w obsłudze. Trzeba tylko umieścić wybraną kapsułkę w maszynie i nacisnąć przycisk, aby w efekcie końcowym
otrzymać nawet najbardziej wymyślny rodzaj kawy. Korzystanie z kapsułek jest także ogólnodostępne. Nawet dziecko może
samodzielnie przygotować swój ulubiony rodzaj dolce gusto nesquik*. Kapsułki są również niezwodne – za każdym razem dzięki nim
można otrzymać ten sam rodzaj wyśmienitej, wysokiej jakości 100 arabica kawy.

 

Dla kogo dedykowane są kapsułki Dolce Gusto?

Urządzenia do parzenia kawy w kapsułkach umożliwiają różnym firmom, takim jak restauracje i hotele, dostarczanie klientom najwyższej
jakości espresso i innych, dowolnych rodzajów, ulubionej kawy gości, bez konieczności przeszkolenia personelu pod kątem baristy. To
rozwiązanie dobrze przyjmuje się również w biurach, strefach obsługi klienta (banki, przychodnie, zakłady kosmetyczne) oraz na salach
konferencyjnych podczas spotkań biznesowych i szkoleń służbowych. Wystarczy włożyć wybrany rodzaj kapsułki i zaoferować swoim
pracownikom i klientom najwyższej jakości espresso, latte i cappucino szybko i bez bałaganu.

 

To również świetne rozwiązanie w domu. Każdy z domowników – o różnych preferencjach smakowych może szybko i bez wysiłku
otrzymać swój ulubiony napój i zaserwować innym – ich ulubiony. Kapsułki przewidują również wersję dla dzieci. Dolce gusto nesqiuck*
to przepyszne kakao, które można w prosty i wygodny sposób przygotować swojemu dziecku. Jeszcze większą frajdę będzie miało
kiedy pozwoli mu się na samodzielne przygotowanie.

 

Kompatybilność i atrakcyjna cena produktu

Kapsułki znajdujące się w ofercie sklepu są w 100% kompatybilne z każdym rodzajem urządzenia do parzenia kawy dolce gusto.
Korzystanie z kapsułek zamieszczonych w ofercie nie uszkodzi mechanizmów ekspresu ani nie spowoduje jego awarii. Atutem jest
również to, że otrzymują Państwo wyśmienitą, starannie skomponowaną kawę w atrakcyjnej i konkurencyjnej cenie. Złożenie
zamówienia na ulubiona kawę przez internet to czysta wygoda.
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