
Cold brew = a tökéletes termék 
nemcsak egy új célközönségnek

Érvényes: 2019 júliustól visszavonásig



Manapság az emberek szívesen áldoznak többet az egészséges ételekre és italokra. Különösen a 
fiatalabb generáció nagyon fogékony erre. Szívesen fogyasztanak olyan friss, minőségi, 
szomjoltó italokat cukor hozzáadása nélkül, melyeknek alacsony a kalória tartalma. Ezeknek a 
kritériumoknak mind megfelel az Illy által is kifejlesztett Cold Brew.  A cold brew egy 
kávékészítési eljárás, amikor a kávét hosszú időn keresztül (6-14 óra) hő nélkül vízben áztatják. 
A hideg víz hatására a kávéból kiáznak ugyanazok az aromák, savak mint egy espresso-nál, 
vagyis „hideg espresso”-nak is hívhatnánk. A kiegyensúlyozott ízvilág, az aszalt gyümölcs- és 
gabonajegyek, egy természetes, szinezékmentes, igazán frissítő és szomjoltó italt 
eredményeznek. Egy adag (120 ml) koffeintartalma 1,5 espresso-nak felel meg. A cold brew a 
nap bármely időszakában szervírozható, elsősorban délután ajánljuk: csak jégkockával, vagy 
koktél alapanyagként, tejjel, tejszínhabbal, tonikkal, ízlés szerint.
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Cold brew bag-in-box
Mivel maga az elkészítési folyamat elég hosszú, 12 óra áztatás, az illy kitalálta a bag-in-box-ba
csomagolt cold brewt, mely már egy késztermék. 

Előnyei:

• Felbontás után azonnal szervírozható

• hozzáadott cukor, tartósítószer, szinezék és adalékanyag mentes 100% arabica kávé 

• Kalóriaszegény

• Frissítő és szomjoltó

• Minőségét megőrzi: 8 hónapig, felbontás után hűtve 5 napig használható fel

• A dobozon található kis csap segítségével egyszerű az adagolás. Felbontás után azonnal 
használható

• Praktikus megoldás a nagy melegben forgalmas helyeken mint pld: turista látványosságok 
közelében, nagy városok kávézóiban, egyetemek környékén, strandokon

• Jelentős haszon mellett növelheti forgalmát

• Már napi kevesebb mint 10 adag értékesítése esetén is profitábilis

• Tökéletes alap az alkoholos és alkoholmentes kávékoktélokhoz



Cold brew bag-in-box

Szervírozási és recept javaslatok:  

• Flat cold brew = cold brew + 4 jégkocka

• Sweet cold brew = cold brew +vanília fagylalt + tejszínhab

• Fresco veg = cold brew + növényi tej + jég

• Cold brew tonic = cold brew + tonic + jég + citrom

• Kókuszos cold brew = cold brew + kókusz szirup + menta + zúzott jég

A cold brew felszolgálásához/elvitelhez cold brew műanyag poharakat, a bevezetéshez
marketing eszközöket biztosítunk: pl. befűzhető itallap.
A doboz mérete: 10,5 x 16,5 x 22 cm

Keresse területi képviselőnket:

• Buda és Északnyugat-Magyarország.: Boros Gábor – 20/555 3339,

• Pest és Északkelet-Magyarország.: Trida Ermes Giovanni - 20/8011412

• Délkelet-Délnyugat-Magyarország: Gál Zoltán- 20/2030369

Központi irodánk: Espresso Kft. E-mail: info@espressokft.hu, www.espresshop.hu


