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Gruppo Industriale Filicori Zecchini s.p.a
Via Lombardia, 55 - 40024 Osteria Grande
Bologna - Italia



AISTRA KOKYBEI NUO 1919

Aldo Filicori ir Luigi Zecchini 1919 m. įkūrė nedidelę kavos parduotuvę 
Bolonijos miesto centre. Jie sudėjo visą savo meilę ir aistrą kokybiškai 
kavai, ieškojo geriausių žaliavų ir pradedant nuo žalios pupelės 
tyrinėjo tobulo skrudinimo paslaptį. Taip jie pradėjo gaminti 
nepaprastą ir unikalią kavą, tenkindami aistrą kokybei. Šiandien su tuo 
pačiu entuziazmu, norėdami patenkinti mūsų aistrą kokybei, Filicori 
Zecchini specialistai atrenka geriausias pasaulio kavos pupeles, 
skrudinamą pagal italų tradicijas.
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GURMANŲ 
LINIJA

Passion for quality since 1919

Filicori Zecchini | Gourmet Line

UNIKALI KOKYBĖ NAMUOSE
KAVOS MYLĖTOJAMS

Gurmaniškų produktų pasirinkimas kyla iš mūsų aistros kavai. Iš tiesų, 
pastaruosius 100 metų mus vedė noras savo kavos gėrėjams pasiūlyti 

geriausią įmanomą kokybę, „kokybę be kompromisų“. 
Gausus kavos pupelėse pasirinkimas, puikiai tinka mokai, espreso 
kavai arba plikyti, suteikia malonumą kavos mėgėjams bet kuriuo 

paros metu.
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ITALIŠKA 
KAVA

UNIKALAUS GYVENIMO BŪDO IKONA

Jau šimtą metų Filicori Zecchini ieško itališkos kavos tobulumo, 
nepakartojamo aromato ir ypatingo skonio. Štai kodėl ir toliau Filicori 
Zecchini atsirenka tik geriausios kokybės žaliąją kavą, užmegzdamas 

ilgalaikius santykius su tiekėjais, remdamiesi abipuse pagarba ir 
pasitikėjimu. Skrudinimo procesas ir dėmesys kartu su ilgamete patirtimi 
yra pagrindiniai elementai, stiprinantys „Filicori Zecchini“ mišinių skonį ir 

aromatą. Kiekviena kavos rūšis skrudinama atskirai, kad išryškintų 
geriausias skirtingų kavos pupelių savybes.
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AROMATAS IR 
ŠVIEŽUMAS

NAUJA PAKUOTĖ

Šios kavos pupelių pasirinkimas yra supakuotas į apsaugotą 
atmosferą, pridėjus azoto. Azotas pakeičia kavos pakelyje esantį 

deguonį, sulaiko lakias medžiagas ir ilgiau išsaugo aromatus. 
Atidarius pakuotę, azotas išsisklaido ir po trumpo prisotinimo 

deguonimi galima sumalti kavą, kuri tokiu būdu išsaugos visas savo 
organoleptines savybes.
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Vožtuvas padeda išleisti 
oksiduojančias dujas.

Išsaugomos juslinės kavos 
pupelių savybės.

Mūsų kavos pupelės yra 
supakuotos apsaugotoje 
atmosferoje naudojant 

azotą, kuris užtikrina puikų 
skrudintos kavos išsilaikymą.

Ekologiškiau: mūsų 
pakuotė pagaminta iš 

perdirbamų medžiagų ir 
gali būti išmesta į 
plastiko atliekas.
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KAVOS 
PUPELĖS

Mūsų procesas prasideda ieškant geriausių žalių kavos pupelių, 
atrinktų iš geriausių rūšių. Tai leidžia užtikrinti maksimalią 

kiekvienos pupelės kokybės kontrolę kiekviename apdorojimo 
etape: nuo skynimo ir džiovinimo, iki skrudinimo. Taigi žaliavų 

pasirinkimas ir skrudinimas yra pagrindiniai etapai, tačiau negalima 
pamiršti ir malimo fazės. Mūsų sezonines kavos pupeles galima 
sumalti namuose. Be senų tradicijų malonumo, kavos malimas 

namuose – prieš pat gaminimą – leidžia išsaugoti visas aromatines 
savybes.
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BRANGŪS AMATAI



GUATEMALA
GRAND CRU

100% Arabica

PAKUOTĖ
340G

Rūšinė kava (Single Origin) – tai kava, kilusi iš konkrečios geografinės 
zonos, šalies kurioje ji auga. Paprastai tokia kava ir pavadinta tos šalies 

pavadinimu. Kiekvienas "Single Origin" produktas turi unikalių 
organoleptinių savybių, susijusių su ypatingomis žemės bei klimato 

savybėmis, kuriame augalas auga. Visi kintami veiksniai, būdingi zonai, 
turi įtakos galutiniam kavos skoniui. "Single-origin" kavos žinovui 

prilygsta vynuogių kilmės svarbai vyno žinovui.

Guatemala yra kokybiška rūšinė “Bourbon” veislės arabika, kuri 
auga Fraijanes mieste – Santa Rosa regione, 1200-1600 m 
aukštyje. Tai kava, nuplauta ir džiovinta saulėje, pasižyminti 
subalansuotu rūgštingumu, stipriu skoniu ir geru pojūčiu 
burnoje. Kakavos ir tabako poskonis labai malonus gomuriui.

RŪŠINĖ 
KAVA
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Ši kavos rūšis, kilusi iš nepaprasto grožio Indijos 
aukštumų, puikiai parodo, kodėl šalis yra žinoma kaip 
pirmaujanti kokybiškos „Robusta“ gamintoja pasaulyje. 
Aromatas yra stiprus, gilus ir sudėtinis, malonaus 
saldumo, tirštas kavos kremas ir itin sodrus poskonis.

Una Single-origin è una varietà di caffè che arriva da una specifica zona 

geografica di cui di solito porta il nome. Ogni Single-origin ha caratteristiche 

organolettiche uniche, legate alle peculiarità del terreno e del clima in cui la 

pianta è cresciuta; tutte variabili che influenzano il sapore finale del caffè. La 

Single-origin, per un intenditore di caffè, è l’equivalente della regione di 

provenienza di un’uva per un amante del vino.

INDIA

MESSICO

GRAND CRU

GRAND CRU

100% Robusta

100% Arabica

100% Arabica

„Single Origin kava leidžia mums 
geriau kontroliuoti kiekvienos 
pupelės specifines savybes. 

Intensyvus ir vertingas grynos 
Indijos Robusta kavos skonis."

PAKUOTĖ
340G

Ši kava yra kilusi iš vienos iš labiausiai žinomų pasaulyje „Arabica“ 
kavos gamybos vietovių. Natūralus, saulėje džiovintas gamybos 
procesas daro suteikia šiai rūšiai gerai suapvalintos ir subalansuotos 
kavos savybes. Skonis, nors patvarus, subtilus, vaisių rūgštumo ir 
perpildytų karčių natų. Išsiskiria migdolų natos.

Iš Chiapas aukštumų stipraus skonio kava su nepamirštamu 
aromatu. Išsiskiria subtilios kakavos natos ir lengvas šviežio tabako 
pojūtis. Galiausiai išsiskiria cukranendrių cukraus užuominos ir 
lengvas cinamono poskonis.

Passion for quality since 1919Filicori Zecchini | Gourmet Line
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MACHINE

MOKA

BRASILE
GRAND CRU

FRENCH 
PRESS

FRENCH 
PRESS

ESPRESSO 
MACHINE

V60

V60

CHEMEX

CHEMEX

FILTER
MACHINE

FILTER
MACHINE
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Šio mišinio pavadinimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į graikų 
Arkadiją regioną, kuriame, pagal literatūros tradiciją, žmogus gyveno 
laimingai paprastume ir visiškoje harmonijoje su gamta. Nostalgiškai 

primena apie intymų žmogaus santykį su gamta, nepaisant visų 
patogumų ir civilizuoto bei urbanizuoto gyvenimo privilegijų.

ARCADIA 
ORGANIC

PAKUOTĖ
340G

CERTIFIEDCERTIFIED
BiologicoUSDA

ARCADIA
ORGANIC

Subalansuota harmonija tarp Brazilijos arabikos skonio, 
puikių Indijos Robusta veislių natų ir geriausių Meksikos 
pupelių. Kava turi tankią lazdyno riešutų spalvos tekstūrą ir 
lengvą skrudintą aromatą su vanilės natomis. Subalansuotas 
“kūnas” (body) su puikiu “apvalumu” (roundness). Vaisių 
rūgščios natos ir džiovintų vaisių tonai. Rūgštingumo natos 
vyrauja prieš karčias natas. Puikus skonio išlaikymas su puikiu 
putelės (crema) sluoksniu.

„Teisingai darydami pačius 
paprasčiausius dalykus įgyjame 
didesnį supratimą apie mūsų 
produktų poveikį aplinkai ir 
apie tai, kaip klesti kavos 

augintojai, su kuriais dirbame“
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DELICATO

FORTE

CLASSIC

CLASSIC

PAKUOTĖ
340G

“Delicato” tai subtilus, sudėtingas aromatas pasižymi tamsaus 
šokolado natomis, vanilės užuominomis ir skrudintų grūdų 
prisilietimu. Vidutiniškai skrudinant išsaugomi natūralūs skoniai ir 
geras “kūnas” (body), pastovus “apvalumas” (roundness). 
Aukščiausią jo delikatumą užbaigia maloni rūgštis. Puikiai tinka 
saldžiai dienos pradžiai.

„Forte“ yra ryžtingo ir sudėtingo charakterio mišinys. Kava, kupina 
intensyvumo ir aromato, labai sodraus, “apvalaus” ir subalansuoto 
skonio, su aiškiai juntamu kartumo lygiu ir vidutiniškai mažu 
rūgštingumu. Ji turi sodrų aromatą, kuriam būdingos skrudintų 
grūdų natos ir švelnus, subalansuotas poskonis. Puikus aukščiausios 
kokybės espreso mišinys, skirtas stiprios kavos mėgėjams, pilniems 
galingų emocijų.
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PAKUOTĖ
340G

ARABICA
100 PER CENTO

“100 Percento Arabica” yra pirmasis Filicori Zecchini grynos 
arabikos mišinys. Pavadinime esantis 100 yra nuoroda į du 
dalykus – procentinę „Arabica“ ir 100 metų įmonės 
gyvavimo sukaktį. Kiekviena iš naudojamos kavos rūšių 
skrudinama atskirai ir skirtingu skrudinimo lygiu, kad 
suteiktų modernesnį skonį mišiniui, išlaikant puikų putos 
(crema) lygį.

„Profesionalus grynos arabikos 
mišinys subalansuoja įvairias mūsų 

atrinktos rūšinės kavos savybes.
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Kompleksinė kava su subtiliomis karamelės natomis. Mišinys 
yra vidutiniškai subalansuotas. Aromatas intensyvus, o 
“kūnas” (body) tvirtas ir gerai “suapvalintas” (rounded). 

Stipri, labai aromatinga ir kvapni kava.

GRYNA 
ARABIKA

FILTER
MACHINE

ESPRESSO 
MACHINE

FRENCH 
PRESS

MOKA



Filicori Zecchini
Via Lombardia, 55 40024 
Osteria Grande Bologna - Italia
www.filicorizecchini.it

Oficialus atstovas Baltijos šalyse
UAB Fizeco
+370 687 44133
info@fizeco.com
www.fizeco.com

@Filicorizecchini_baltics

@Fizeco




