
Nutritia familiei premium 

BIO LEBENSBAUM Cafea macinata KOLUMBIEN KAFFE, Ecologica 

Ideala pentru toate retetele de cafea preparate la Presa Franceza sau Filtru . Gust luminos si fin iar intensitatea aromei este 
medie. 

Ingrediente: boabe macinate de cafea ARABICA culese manual de pe Culturi Agricole Certificate Organic din regiunea montana 
Sierra Nevada din Santa Marta/ Nordul Columbiei. Prajita si finisata in Germania in prajitorul Tambur al Prajitoriei noastre, cu o 
experienta de peste 75 de ani in finisarea cafelelor superioare. 

Net 250g   Lot:   A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj 

Producator: Ulrich Walter Gmbh – Germania. 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sauwww.depozitbio.ro). ACTIVITATE 
INSPECTATA SI CERTIFICATA DE AUSTRIA BIO GARANTIE, RO-ECO-018 

O Cafea cu aroma multuplu fatetata si cu o aciditate consistenta parca concordand cu peisajul luxuriant al inaltelor zone de coasta 
montana unde o cultivam. In muntii Sierra Nevada de Santa Marta din nordul Columbiei se gaseste Hacienda Cincinnati, aflata intr-un 
lung parteneriat cu noi. Aici se cultiva cafeaua de peste 100 de ani in armonie si respect pentru natura. Încet si sigur, fructele cafelei 
noastre columbiene sunt lasate sa se coacă nefortate sub copaci umbroși și să-și dezvolte treptat aroma deosebită. Fermierii așteaptă 
coacerea lor completa înainte de a le culege și a le sorta cu grijă. 
LEBENSBAUM-CopaculVietii… probabil cu cea mai sanatoasa dintre cafele! O cafea rafinata, de inalta tinut a careia nu-i sta prea bine 
in rafturile supermarket-urilor dar se simte in largul ei garnsind boutiques-urile si cafenelele indreptate catre multa calitate si putin 
marketing. Dulapiorul Dumneavoastra de caféa tanjeste dupa ea! In nici o varianta, ea nu va dezamageste! Dedicata exclusiv finilor 
degustatori si fiind total lipsita de adaosuri potentiatoare si conservanti de aroma, ea este intru-totul certificata Bio si obtinuta numai 
prin comert FairTrade. 


