
PalarniaKawy
w Bochni

Świeżo palona kawa z różnych za-
kątków świata • Duży wybór herbat 
liściastych • Czekolada na gorąco 
i w tabliczkach • Akcesoria do parze- 
nia kawy i herbaty • i wiele więcej
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ul. Partyzantów 3A 
32-700 Bochnia
tel. 14 611 65 99 
kom. +48 600 085 782
kontakt@planetakawy.pl
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9.00-17.00, Sob: 9.00-14.00

Zapraszamy na zakupy stacjonarne i przez sklep internetowy

Co „Planeta Kawy” oferuje swoim Klientom?
JAKOŚĆ – tajemnica wysokiej jakości kawy tkwi w wolnym procesie wypalania. 
Wypalanie jej w małych ilościach pozwala nam na zaoferowanie klientowi świe-
żo palonej kawy (pod zamówienie)

ŚWIEŻOŚĆ – im krótszy jest czas pomiędzy wypaleniem kawy, a jej spożyciem, 
tym jest ona smaczniejsza. „Planeta kawy” wypala wyłącznie ograniczoną ilość 
kawy pod bieżące potrzeby klientów. 

MOŻLIWOŚĆ KOMPONOWANIA WŁASNYCH MIESZANEK – u nas każdy 
klient może skomponować samodzielnie mieszankę kawy, która będzie odpo-
wiadać jego gustom smakowym i indywidualnym wymaganiom.

FACHOWY SPOSÓB PAKOWANIA ŚWIEŻEJ KAWY – do pakowania kaw ziar-
nistych używamy wyłącznie opakowań z tzw. wentylem zwrotnym.

PAKOWANIE KAWY W AUTORSKIE OPAKOWANIA KLIENTÓW – jesteśmy 
w stanie zaproponować klientowi, aby opakowanie, z jego wybraną mieszanką, 
zaopatrzone było w jego prywatną, autorską naklejkę

www.planetakawy.pl

Od samego początku stawiamy przede wszystkim na jakość. Propo-
nujemy naszym Klientom mieszanki CAFETE produkowanej na bazie 
wyjątkowej cascary z Kolumbii, przebadanej pod każdym względem 
przez poważne laboratoria w ramach projektu zrealizowanego przy 
pomocy dofinansowania z Unii Europejskiej. Przebadaliśmy w ramach 
wspomnianego projektu kilka cascar z pięciu różnych krajów i na tej 
podstawie wyselekcjonowaliśmy tę, która spełnia wszystkie nasze 
oczekiwania jakościowe. Ponadto każdą partię towaru poddajemy we-
wnętrznej kontroli laboratoryjnej.

Mieczysław Marcinkiewicz
Właściciel Planeta Kawy



CAFETE PURE
herbata kawowa z suszonej pulpy owocu 
kawowca 100% BIO

Składniki: suszony miąższ z owoców  
kawowca (100% cascara Kolumbia) 

Opakowanie: 50 g

CAFETE Z DODATKIEM TRUSKAWKI
herbata kawowa z suszonej pulpy owocu 
kawowca 100% BIO z dodatkiem truskawki

Składniki: suszony miąższ z owoców  
kawowca (cascara Kolumbia), truskawka  
liofilizowana 

Opakowanie: 50 g

CAFETE Z DODATKIEM PIGWY 
I JARZĘBINY
herbata kawowa z suszonej pulpy owocu 
kawowca 100% BIO z dodatkiem pigwy  
i jarzębiny

Składniki: suszony miąższ z owoców  
kawowca (cascara Kolumbia), kawałki  
suszonej pigwy i suszonej jarzębiny 

Opakowanie: 50 g

CAFETE Z DODATKIEM ZIARNA 
KAKAOWCA, IMBIRU I GOŹDZIKA
herbata kawowa z suszonej pulpy owocu 
kawowca 100% BIO z dodatkiem ziarna  
kakaowca, imbiru i goździka

Składniki: suszony miąższ z owoców  
kawowca (cascara Kolumbia), prażone ziarno 
kakaowca, kawałki imbiru, goździki 

Opakowanie: 50 g

CAFETE HERBATA KAWOWA to nowa linia produktów stworzonych 
na bazie cascary – suszonego miąższu owoców kawowca. 

Owoc ziarno kakaowca przypomi-
na owoc czereśni. W środku takiej 
czereśni znajduje się ziarno kawy 
i otoczone ono jest miąższem tzw. 
pulpą. W celu odzyskania ziarna ka-
wowca należy oddzielić w sposób 
mechaniczny ziarno od pulpy. Ta 
właśnie pulpa (skórka) nazwana jest 
z języka hiszpańskiego cascara.

Naparu z cascary nie można na-
zwać kawą, ponieważ nie jest za-
parzany z wypalonego ziarna kawy 
i nie ma jej smaku. Napar przy-
pomina herbatę owocową, lekko 
słodką z nutką suszonej śliwki, wi-
śni, wanilii, jabłka, jeżyny, truskawki 
czy tez kakao. Posiada bursztyno-
wy kolor.

Korzyści płynące z picia naparu z cascary są mnogie i wielorakie. 
Cascara to doskonały naturalny stymulator ze względu na zawartość 
kofeiny. Kofeina może wspierać funkcjonowanie układu sercowo- 
-naczyniowego, działając bezpośrednio na częstotliwość akcji serca  
i ciśnienie krwi. Ma pozytywny wpływ na natlenianie krwi, wzmac-
nia koncentrację i sprawia, że odruchy są bardziej aktywne. Cascara 
posiada łagodne działanie przeciwbólowe. Jest bardzo skuteczna  
w gaszeniu pragnienia. Ma również właściwości przeciwutleniające – 
zawiera antyoksydianty (np. kwas chlorogenowy). Jest bogatym źró-
dłem polifenoli. Polifenole to grupa ponad pięciu tysięcy organicznych 
związków chemicznych, które występują w roślinach. Główna funkcja 
polifenoli to nadanie barwy roślinie oraz ochrona przed szkodliwymi 
związkami z zewnątrz, promieniowaniem ultrafioletowym i patogena-
mi. Spożyte polifenole wykazują działanie przeciwzakrzepowe, prze-
ciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz wzmacniają-
ce naczynia krwionośne. Chronią organizm przed działaniem stresu  
oksydacyjnego. Niektóre z nich przyczyniają się do zmniejszenia  
insulinooporności, poprawie wrażliwości insulinowej. Warto wiedzieć, 

że mają wpływ na aktywność wielu 
enzymów: np. katalazy, peroksy- 
dazy i reduktazy glutationowej, 
biorąc udział w procesach antyok-
sydacyjnych, przyczyniają się do 
regulacji procesu utleniania chole-
sterolu LDL. Niektóre z nich hamu-
ją wytwarzanie histaminy, noradre-
naliny, mają działanie diuretyczne, 
a także mogą wpływać na poziom 
hormonów (m.in. estrogen).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA / 100 g produktu

Kofeina: 0,2 g

Tłuszcze: < 1 g

Węglowodany: < 1 g

Białko: < 6 g

Cujry: 0,9 g

Sód: < 5 mg

Potas: 110-115 mg

Wartość energetyczna: 10 cal / 41 kj

www.planetakawy.pl www.planetakawy.pl


