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chutnástudenávdoprovodusvěžíchovocnýchtónů.

připravila:redakce

DÁTE SI KÁVU?

Tropické ozvěny
Modelka Alessandra Ambrosio se stala múzou letní

kolekce Nespresso2022, která odráží nespoutaný
brazilský temperament a národní nápoj caipirinha. Prim

hraje limeta a máta, které zahánějí pocit horka. Kromě
exotických ochucených káv zahrnuje limitovaná edice

příslušenství a kávovary Vertuo.
Vybírat můžete na nespresso.com

Ledová vzpruha
Oblíbený cold brew, tedy namletá kávová

zrna louhovaná ve studené vodě, vyladili
baristé z Costa Coffee mangovým pyré.

Pohráli si také s přípravou rostlinného
mléka a výsledkem je pestrý výběr

kofeinových drinků.
Vybírejte na costa-coffee.cz

Ovocná jízda
Mango, pomeranč, kokos, jahody
a plody acai, to jsou suroviny, na které
letos vsadili při přípravě letních
kávových drinků ve Starbucksu.
Sladká chuť zralých třešní pak
potěší milovníky ledových čajů.
Více na starbuckscoffee.cz

Osobité kapsle
Výběrová káva nemusí znamenat

složitou přípravu. Vyhlášená
pražírna Doubleshot nabízí

espresso kapsle s ovocnými,
karamelovými a oříškovými tóny.

Kapsle Funky/Start,
190Kč/10ks, doubleshot.cz

Pro dobrou věc
Směs dvou druhů arabiky
z Brazílie byla namíchaná

první pražskou kavárnou
s neslyšící obsluhou. Podle

preferovaného způsobu mletí
ji lze připravovat téměř

libovolnou metodou.
Láska na první šálek,
185Kč/150g,
nakupnadobro.cz

S limonádou
Neobvyklé spojení kávy

a citrusů schované
v plechovce, to je perlivé

Mazagrande. Staví na nápoji,
jímž zaháněli žízeň francouzští

legionáři v Alžírsku a který je
pojmenován po pevnosti,

kterou obléhali.
Mazagrande, Tchibo,

359Kč/12ks

Espresso tonik
Úplnounáhodou tentooblíbený
nápoj objevil jeden švédskýbarista
v roce2007. Poskytujedokonalou

rovnováhuhořkosti a kyselosti, proto
si jej zamilovali lidépocelémsvětě.
„Vdnešní doběkaždá kavárnanabízí
svouvlastní verzi nápoje.My jsme
připravili orientální coldbrew tonic
se sladkouaplnouchutí,“ říkáValeria

Basalaeva, hlavní baristka sítě
kavárenTheMiners.

DÁTE SI KÁVU? 

exotických ochucených káv zahrnuje limitovaná edice 

Vybírat můžete na nespresso.com
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