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Özel Sınıf Kahve Çekirdekleri
La Salvaje coldbrew Coffee özenle seçilmiş, 8 farklı bölgenin yüksek kaliteli kahve çekirdekleri ile harmanlanmıştır. Her bölgenin farklı 
karakter ve aromasını içeriğinde bulundurarak dengeli, cesur ve kadifemsi dokusu ile mükemmel bir içime sahiptir. İçeriğinde yer alan bazı 
bölgelerin kahve çekirdeklerinde;

Ethiopia / Sidamo ile, hafif bir içim oluşturmasının yanı sıra karışık çiçek ve turunçgil tadım notalarını ön plana çıkarır.

Colombia / Supremo ile, gövde yoğunluğu oluşturarak kahve aromasını en üst seviyelerde hissetmenizi sağlamaktadır. Aynı zamanda 
Kakao ve karamel notaları eşliğinde keyifli bir içim sunmaktadır.

Guatemala / Antigua ile, asiditesi yüksek ve dengeli tat profilleri oluşturulmaktadır. Gövdesinin sert olması ve bitter profilleri ile damakta 
uzun süre kalıcılığı sağlamaktadır.

Kenya / AA ile, Güçlü bir gövde ve güzel kokulu asidite oluşturarak aynı zamanda parlak doku ve kadifemsi bitiş sunmaktadır.

Ve içeriğinde bulunan diğer çeşitler ile mükemmel oranlarda karışımlar hazırlanarak La Salvaje ColdBrew Coffee lezzeti oluşturulmaktadır.

Ustalıkla Demleme

La Salvaje Coldbrew Coffee, Özenle harmanlanmış kahve çekirdeklerinin, 18 saat serin suda ustalıkla demlenmesiyle hazırlanmaktadır. 
Demlemenin her aşamasında büyük bir titizlikle ürün değerleri analizi yapılmaktadır. Özel tasarım tanklarda demlenen kahve el değmeden 
şişelenerek üretimi sağlanmaktadır. Özenle sterilize edilmiş şişelere doldurulan La Salvaje ColdBrew kahvelerin içeriğinde katkı maddesi, 
koruyucu bulunmamaktadır. Coldbrew lezzetini ve dokusunu bozmadan kısmi pastörizasyon işlemi uygulanarak son kullanma tarihi 
belirlenmektedir. Her yudumda taze coldbrew lezzetini hissedebileceğiniz şekilde üretimi yapılmaktadır.

Kadifemsi Doku – Güçlü Bitiş

La Salvaje ColdBrew Coffee, 8 farklı bölgenin karakteristik özelliğini taşımaktadır. Özenle oluşturulmuş demleme tekniği ve karışımında yer 
alan Colombia, Guatemala, Kenya gibi kahve çeşitleri ile içiminde kadifemsi bir doku oluşturmaktadır. Bu sayede eşsiz bir deneyim 
sunmaktadır. İlk yudumundan son anına kadar hissedebileceğiniz yumuşak ve aromatik geçişler, damakta bıraktığı uzun süreli yoğun kahve 
lezzeti ile tamamlanmaktadır.

Special Grade Coffee Beans
La Salvaje coldbrew Coffee is carefully selected and blended with high quality coffee beans from 8 different regions. It has a perfect 
drink with its balanced, bold and velvety texture by containing the different character and aroma of each region. In the coffee beans of 
some regions in its content;

With Ethiopia / Sidamo, it creates a light flavor and highlights the flavor notes of mixed flowers and citrus.

With Colombia / Supremo, it creates a body density and allows you to feel the coffee aroma at the highest levels. At the same time, it 
offers a pleasant drink accompanied by cocoa and caramel notes.

With Guatemala / Antigua, high acidity and balanced taste profiles are created. With its hard body and bitter profiles, it provides 
long-term permanence on the palate.

With Kenya / AA, it creates a strong body and fragrant acidity and also offers a shiny texture and velvety finish.

And the flavor of La Salvaje ColdBrew Coffee is created by preparing mixtures in perfect proportions with other varieties in its content.

Expertly Brewing

La Salvaje Coldbrew Coffee is prepared by expertly brewing carefully blended coffee beans in cool water for 18 hours. At every stage 
of brewing, product values are analyzed with great care. Coffee brewed in specially designed tanks is bottled and produced untouched 
by human hands. La Salvaje ColdBrew coffees, which are filled in carefully sterilized bottles, do not contain additives or preservatives. 
The expiry date is determined by applying a partial pasteurization process without spoiling the flavor and texture of Coldbrew. It is 
produced in such a way that you can feel the fresh coldbrew flavor in every sip.

Velvety Texture – Strong Finish

La Salvaje ColdBrew Coffee has the characteristics of 8 different regions. It creates a velvety texture with coffee varieties such as 
Colombia, Guatemala and Kenya, which are included in the carefully created brewing technique and mixture. In this way, it offers a 
unique experience. The soft and aromatic transitions that you can feel from the first sip to the last are complemented by the long-lasting 
intense coffee flavor left on the palate.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / Teknik Özellikler
Net Weight (net ağırlık) : 250 g
Pieces in Box (koli içi adet) : 30
Gross weight (brüt ağırlık) : 450 g
Box Gross Weight (koli brüt ağırlığı) : 11 kg
Package Dimension (koli ölçüsü) : 27*17*37
Pallet Gross Weight (palet brüt ağırlığı) : 850 kg
Pallet Dimension (palet ölçüsü): 80*120 cm
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