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CAFEA CULTIVATĂ ÎN MOD SUSTENABIL
Pentru a oferi cafea de cea mai bună calitate, Tchibo se angajează să
protejeze mediul înconjurător şi să îmbunătăţească condiţiile de trai
ale cultivatorilor de cafea.
Pentru a continua să le oferim clienţilor noştri cafea de înaltă calitate şi în
viitor, ne axăm pe mai mult decât aromă şi gust. Totodată, suntem
angajaţi în a proteja mediul şi în a îmbunătăţi condiţiile de trai ale
cultivatorilor şi familiilor acestora.
Cooperare cu organizaţii de standardizare

• Pentru a ne atinge obiectivul lucrăm împreună cu organizaţii de
standardizare recunoscute la nivel internaţional. În momentul de faţă
acestea includ Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified precum
şi organizaţiile ce activează în domeniul etichetelor organice conform
legislaţiei UE (Bio-Siegel). Aplicăm standardul de bază 4C (Codul
Comun pentru Comunitatea de Cafea) pentru a organiza fermierii de
cafea şi pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la cultivarea
sustenabilă a cafelei în viitor.

CERTIFICARI PRODUSE CAFEA - TCHIBO
Suntem un business 100% sustenabil!

Certificare Bio sub controlul si in
conformitate cu cerintele din
art. 29 alin. (1) din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007
și al Regulamentului (CE) nr.
889/2008.

Certificare de comerț echitabil
- este o certificare de produs
în cadrul comerțului echitabil
de mișcare bazat pe piață.

Certificare in conformitate cu
standardele Retelei de
Agricultura
Sustenabila (SAN).

Responsabilitate socială: Acționăm în țările producătoare și de creștere cafea și suntem alături
de partenerii nostri pentru a ajuta oamenii din aceste regiuni. Din 2007, ne-am asociat
programului de calificare WE (Worldwide Enhancement of Social Quality).

Certificare în privinţa unei
producţii agricole responsabile
şi achiziţiei responsabile de
cafea, cacao şi ceai.

TCHIBO ESPRESSO MILANO
SEGMENT PREMIUM

Cafea boabe

Tchibo Espresso Milano Style

O cafea cu un caracter usor fructat, specific unui espresso
din Nordul Italiei, elegant, cu o crema fina, catifelata. Este
o compozitie din cele mai bune boabe 100% Arabica,
respectand idealul italian, rafinata de procesul lent de
prajire specific Tchibo.

1kg
Cafea certificata Fairtrade

TCHIBO ESPRESSO CAFFE CREMA INTENSE
SEGMENT PREMIUM

Cafea boabe

Tchibo Caffe Crema Intense
Caffe Crema vine sa completeze segmental de espresso
boabe cu o cafea cu un gust bogat dar in acelasi timp fin si cu
caracter echilibrat.

1kg

Cafea certificata Fairtrade

TCHIBO ESPRESSO PACKAGING
UPGDRADE
INOVATIE in segmentul cafea boabe.

- Pachet prevazut cu sistem de inchidere adresat nevoii consumatorilor
din segmentul de boabe care doresc pastrarea aromei si prospetimii
cafelei o perioada mai indelungata.
- Pachetul permite o dozare mai buna a cafelei.
- Usor resigilabil.
AMBALAJ PREMIUM, care va atrage atentia la raft, singurul de acest tip
din piata.

GAMA TCHIBO EXCLUSIVE
SEGMENT MAINSTREAM
Pentru a crea Tchibo Exclusive, expertii nostri aleg doar cele mai bune boabe, care se coc pe indelete in regiuni de cultivare selectate.
Apoi, prajim separat fiecare varietate de cafea, pentru a ne asigura ca fiecare dintre ele atinge nivelul perfect de prajire. Expertii Tchibo
combina apoi boabele atent prajite pentru a obtine gustul bogat si armonios al Tchibo Exclusive. Toate acestea transforma fiecare
ceasca de cafea Tchibo Exclusive intr-o experienta de care te vei bucura alaturi de cei dragi.
Tchibo Exclusive - Fina si Armonioasa

Rasfata-te pe tine si pe cei dragi cu gustul rafinat al cafelei Tchibo Exclusive – o experienta unica. Aroma sa delicata si gustul armonios
transforma fiecare ceasca de cafea intr-o adevarata delectare. Pentru a crea acest amestec deosebit, expertii Tchibo aleg cu grija cele
mai bune boabe de cafea Arabica si le completeaza cu boabe Robusta, cu un corp plin. Fiecare varietate de cafea este prajita separat,
scotand in evidenta aromele distincte, pentru momentele in care te bucuri de cafeaua ta preferata Tchibo Exclusive.
Cafea boabe

Cafea prajita si macinata

100g
1kg

250g

500g

GAMA GOLD SELECTION
Cafea instant

SEGMENT ECONOMIC

Cafea Instant Gold Selection Crema cu un gust intens si o
spuma catifelata.
Cafea instant tip Spray uscata prin puverizare*

*Uscarea prin pulverizare implica presarea extractului de cafea
prin duze la presiune inalta intr-un turn de pulverizare, un
curent de aer fierbinte, evapora apa din extract, rezultand
cafeaua instanta in forma de pulbere fina care imbunatateste
solubilitatea cafelei instant.

90g

GAMA DAVIDOFF CAFÉ
SEGMENT SUPER PREMIUM

Cafea prajita
si macinata

Cafea
instant

Cafea boabe

250g

100g

500g

Davidoff Café Rich Aroma
Pentru a obtine reteta desavarsita si a crea o compozitie unica,
cu o savoare intensa si aciditate placuta, sunt special
selectionate cele mai bune boabe de cafea din America de Sud
si din Africa de Est. Davidoff Rich Aroma este visul oricarui
iubitor de cafea.
O cafea ispititoare, plina de savoare, care iti va trezi simturile si
iti va invita papilele gustative intr-o experienta captivanta

Rich Aroma este o combinatie armonioasa si delicioasa,
inspirata de pofta noastra de viata. Ceea ce ne confirma faptul
ca echilibrul este cheia multumirii. Gustul sau deosebit de
puternic este marcat de o nota usor acida. Fiecare inghititura
este o invitatie de a descoperi compozitia subtila de arome
surprinzatoare si note delicate de final.
https://www.zinodavidoff.com/ro/cafea

