
Több mint 60 év  
tapasztalata  

egyetlen csészében.



Élvezze kávéját nyugodt lelkiismerettel – a teljes Cremesso termékcsalád UTZ 

minősítéssel rendelkezik, azaz szigorú ökológiai, gazdasági és társadalmi feltéte-

leknek felel meg. Az UTZ minősítés a fenntartható kávétermesztés programja és 

minősítési rendszere. Az „UTZ” név a maja nyelvből származik, jelentése „jó”. Az 

UTZ program részeként az adott termelő ország gazdálkodói először elsajátítják 

a jobb termelési módszereket. Ez lehetővé teszi számukra, hogy növeljék a hoza-

mot és kávébetakarításuk minőségét. Mindennek pedig jótékony következményei 

vannak: a szüretek bőségesebbek, a bevételeik növekednek, a lehetőségeik bővül-

nek, és a környezetvédelem is kiemelt figyelmet kap. A minősítési 

programnak köszönhetően a kávészemeket a származási helyükig 

vissza lehet követni. 

Jó kávé.
Jól elkészítve.

Az Ön lelkiismerete tiszta.

A mi ízeink színtiszták.



JOBB TERMELÉSI 
MÓDSZEREK JOBB

TERMÉSHOZAM

KEDvEZőBB 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

HATÉKONYABB gAZDáLKODáS
JOBB JÖvőKÉp

MAgASABB 
JÖvEDELEM

JOBB  
KÖRNYEZET

JOBB ÉLET

JOBB gONDOSKODáS
A JÖvő gENERáCIÓIRÓL

HATÉKONYABB
KÖRNYEZETvÉDELEM

Az Ön lelkiismerete tiszta.

A mi ízeink színtiszták.



A Cremesso weboldalán található UTZ kereső segítségével mindig megtudhatja, 

hogy kávéja honnan származik. A kereső segítségével minden kapszula kávéjának 

útját visszakövetheti egészen az ültetvényig, ahol termett. Tudjon meg többet a 

www.cremesso.hu/sustainability oldalon. Annak érdekében, hogy az ügyfeleink 

mindig a legkiemelkedőbb minőségre számíthassanak, a Cremesso folyamatosan 

keresi a legjobb kávétermesztő területeket. A fő brazil és etióp beszállítóink mellett a 

Cremesso egyes kávéfajtáit olyan különleges mezőgazdasági területekről szerzi be, 

mint Tanzánia.

Fenntartható források - 

csészérôl csészére.





Forte
A sötét pörkölés erőtel-
jes aromát szabadít fel.

AlbA
Friss aroma és élvezetes, 
élénk savasság.

ClAssiCo
Klasszikus eszpresszó 
hosszan tartó aromával.

Fortissimo
Intenzív íz, 
nagyobb csészé-
ben is tökéletes.

CremA
Kiváló íz enyhe 
diós aromával.

leggero
Lágy és 
kiegyensúlyozott.

Per mACChiAto
A tökéletes  
eszpresszó tejes 
kávékészítményekhez.
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DeCAFFeiNAto
Koffeinmentes lungo. 
Ízből minden,  
koffeinből semmi.

ristretto
Az olasz kávé-
zókra jellemző 
ristretto.

esPresso
Tipikus olasz 
eszpresszó 
karakteres 
pörköléssel.

VANigliA
Kifinomult lungo 
elegáns, elbűvölő 
vaníliaízzel.

CArAmello
Csábító lungo lendületes 
karamell aromával.

irish CoFFee 
Harmonikus, az ír kávé kifi-
nomult aromájával.

limitÁlt KiADÁsoK
Tudjon meg többet a 
kávékészítményeinkről a 
"különlegességek" sor 
alatt a www.cremesso.hu 
oldalon.

 Ristretto

 Espresso

 Lungo

 Latte macchiato
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ristretto 
Forte 

Intenzív és erőteljes kávéél-

mény arabica és robusta 

kávészemekkel. A visszafo-

gott savasság az erőteljes 

pörkölt aromában és észre-

vehetően malátás jegyek-

ben oldódik fel. Egy lehelet-

nyi tölggyel kiegyensúlyozva 

a telt testes íz hosszan 

megmarad.

esPresso 
AlbA

Ez a kiváló eszpresszó a 

prémium minőségű arabica 

kávészemeknek köszönheti 

friss és komplex savasságát.

Ennek a különleges eszp-

resszónak a titka a sötét 

pörkölés és a közepesen 

finom őrlés – mindezek 

együtt adják az alapját az 

élénk savainak és az ele-

gáns testességének.

esPresso 
ClAssiCo

A válogatott arabica kávé-

szemek adják a tiszta, virá-

gos jegyekkel rendelkező 

aroma alapját. Ez a lenyű-

göző, elegáns eszpresszó 

komplex és gazdag savainak 

köszönhetően kiemelkedő 

élményt nyújt. Tökéletesen 

egészítik ki a nemes arabica 

kávészemek, amelyek egye-

di jelleget kölcsönöznek 

neki.



lUNgo 
Fortissimo

A különleges arabica kávé-

szemek finoman savassá 

teszik ezt a kávét. A robusta 

kávészemek testessége 

segít megteremteni a finom 

és intenzív ízélményt 

nagyobb csészékben is.

A kávé gazdag ízét a pörkö-

lés hosszan tartó zamata és 

egy csipetnyi dohány aro-

mája egészíti ki.

lUNgo 
CremA

Ez a tisztán arabica szemek-

ből álló keverék különleges 

ízélményt ad, enyhe diós 

zárással. Lágy teste és friss 

savai tökéletes alapot adnak 

ennek az elegáns kávénak, 

amelyet édes aromák tesz-

nek még teljesebbé.

lUNgo 
leggero

válogatott arabica szemek 

adják ennél a kávénál az 

egyedülállóan visszafogott 

íz alapját. A tiszta arabica 

könnyed, légies íze harmo-

nikusan egyesül a visszafo-

gott savassággal, az enyhe 

gabonás jelleggel és diós 

ízekkel.



esPresso 
Per mACChiAto

válogatott arabica szemek 

keveréke teszi teljessé ennek 

az eszpresszónak az ízét.

Ezt a fajtát különösen arra 

fejlesztettük ki, hogy tejjel 

készült kávéitalokban hasz-

náljuk. Az erőteljes pörkölés 

és a tej egyesülése harmoni-

kus és élvezetes kávét ad, a 

csokoládé és a karamell csi-

petnyi ízével.

lUNgo 
DeCAFFeiNAto 

Ez a különleges Decaffeinato 

enyhe malátaízét a gondosan 

válogatott arabica fajtáknak 

köszönheti. Az arabica és 

robusta keveréket egzotikus 

aromák megjelenése teszi 

teljessé. Az alaposan meg-

tisztított robusta fajták töké-

letes egységet alkotnak visz-

szafogott pörkölésükkel és 

friss savaikkal, amelyek 

együtt alkotják az ízélményt.



limiteD

eDitioN

ristretto 
eDizioNe itAliANA

A különlegesen intenzív 

Ristretto Edizione Italia jel-

lemzője az erőteljes, füstös 

és fás pörkölés, amely tes-

tes, hosszan tartó ízt hagy a 

szájban. Mogyorós aromák 

jellemzik feketeborsos 

zárással, amely tökéletesen 

harmonizál a visszafogott 

savassággal és édességgel.

esPresso 
eDizioNe itAliANA

A krémes Espresso Edizione 

Italiana kellemes pörkölésével, 

valamint csodás diós és csoko-

ládés ízével tűnik ki, amely a 

gianduja csokoládét juttatja 

eszünkbe. Az eszpresszót 

bogyós gyümölcsökre emlé-

keztető intenzív savasság jel-

lemzi és egy enyhén édes, 

olyan szárított gyümölcsökre 

jellemző íz, mint a füge és a 

szilva.

limiteD  
eDitioNs

A Cremesso „Limitált Kiadá-

sai” a világ legkiemelkedőbb 

kávétermelő régióiból érke-

ző, exkluzív kávéfajtákat 

kínálnak. Ezek a limitált 

kiadású kávéfajták újra és 

újra felpezsdítik a kávé 

szerelmeseit.



lUNgo
CArAmello

válogatott arabica szemek-

ből álló összeállítás teszi 

igazán kiegyensúlyozottá 

ennek az lungónak az ízét.  

A visszafogott karamellíz 

együtt bontakozik ki az ele-

gáns kávépörköléssel, hogy 

együtt nyújtsanak élvezetes 

élményt.

lUNgo
irish CoFFee

válogatott arabica szemek-

ből álló összeállítás teszi 

különösen kiegyensúlyo-

zottá ennek az lungónak az 

ízét. Tökéletes alapot nyújt 

ennek a kávénak az ízbeli 

jellemzőihez. átfogó ír 

kávés aromája már készítés 

közben rabul ejti az 

érzékeket.

lUNgo
VANigliA

Ennek a lungónak a vissza-

fogott savait a 100%-ban 

arabica kávészemek teszik 

jellegzetessé. Enyhén édes 

ízt keltenek a szájpadláson, 

amelyet tökéletesen egészí-

tenek ki a vaníliás aromák.

Az elegáns lungo és a visz-

szafogott vaníliaíz tökéletes 

szimbiózisa kifinomult kávé-

élményt eredményez.



borsmeNtA

A borsmenta teát 

évszázadok óta szá-

mos kultúrában ked-

velik mint frissítő italt.

A tökéletes bors-

menta levelek garan-

tálják az egyedi 

élményt – csészéről 

csészére.

CeyloN PeKoe 

Az ízgazdag és aro-

más Ceylon pekoe 

teaültetvényei Srí 

Lanka legjobb elhe-

lyezkedésű hegyol-

dalaiban fekszenek.

A legtökéletesebb 

levelek gondos 

válogatása garan-

tálja a karakteres és 

intenzív, Ceylonra 

jellemző ízt.

FrUit teA 

A gazdag ízű teake-

verékben megtalál-

ható a piros gyü-

mölcsök édes íze, 

amelyet finom aro-

mák tesznek még 

kifinomultabbá.

Kényeztesse magát 

ezzel harmonikusan 

gyümölcsös, frissítő 

teával – legyen az 

hideg vagy forró.

rooibos VANillA 

A rooibos tea 

Dél-Afrika nemzeti 

itala. Ez a különle-

gesen visszafogott, 

mégis aromákban 

gazdag, a „vörös 

bokorból” és az 

édes vaníliás ízből 

álló kompozíció a 

tea élvezetének 

különösen csábító 

pillanatát teremti 

meg.



FrUit teA
Intenzíven gyümölcsös 
teakeverék a piros gyü-
mölcsök édes ízével.

PePPermiNt 
Karakteresen gazdag, 
aromás, hűsítő mentolos íz.

CeyloN PeKoe
Klasszikusan gazdag ízű, enyhén 
keserű feketetea-keverék.rooibos VANillA

A rooibos tea gazdag zamatá-
nak és a vanília édes ízének 
kifinomult kombinációja.

Élvezze teáját  

a Cremessóval.

Cremesso Viva B6



A Cremesso viva B6 technológiája és formaterve a tökéletes kávéélménnyel 
hozza lázba a vásárlóinkat.

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•   Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•  Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•  Öt egyedileg programozható gomb kávéhoz vagy teához
•   Jelzőfény mutatja a víztartály szintjét
•  Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•  Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer

2015 győztese

Cremesso Viva B6



Az új Cremesso Una lenyűgöző, kecses formával és már előáztatási funkcióval. 
 
elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•    Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•     Két egyedileg programozható gomb ristretto, eszpresszó, lungo vagy tea 

készítéséhez
•     Magasságában állítható tálca a különböző méretű csészékhez
•    Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•     Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer

Cremesso Una



Kiemelkedő minőségű

formatervért

Egyszerű 

használhatóságért

2017-ben kitüntették:

Hatékony és csendes: a díjnyertes Cremesso Compact One II 
még több ízt csalogat elő a kávékapszulákból.

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•    Az előáztatási funkció a még intenzívebb  

ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•    Három egyedileg programozható gomb ristretto,  

eszpresszó, lungo vagy tea készítéséhez
•     Különösen nagy, 1,1 l-es víztartály
•    Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•     Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer 

Cremesso Compact One II



KiCsi, oKos, stÍlUsos

Kiemelkedő minőségű kávézás visszafogott költségek mellett. Ne hagyja, hogy a 
kompakt, elegáns formaterv félrevezesse – a stílusos kapszulás gép kiemelkedően 
sok funkciót tudhat büszkén a magáénak. Az előáztatási funkciójának köszönhető-
en a ristretto és az eszpresszó rövid előfőzést kap, hogy még gazdagabb íze lehes-
sen. Egyedi szivattyúvezérlésének köszönhetően a Cremesso Easy tökéletes ízvi-
lággal készíti el az Ön lungóját. Egy további gomb segítségével kitisztíthatja a 
gépet a főzetek között, biztosítva, hogy a tea és a kávé ugyanolyan fantasztikus ízű 
legyen akkor is, ha egymás után készíti őket. Még a legkisebb konyhákban is jut 
hely ennek a kompakt kávégépnek. A magasságában állítható tálcájának köszön-
hetően mindig a kedvenc csészéjében élvezheti kávéját és teáját. A kis méretű és 
mégis erős Cremesso Easy nagyszerű választás a kávérajongóknak, de kiváló 
lehetőség arra is, hogy újoncok csatlakozhassanak a kávéfogyasztók csapatához.

Cremesso
           Easy



Az új Cremesso Easy ragyogó kompakt, mégis elegáns belépőmodell.
A tökéletes lakótárs – csendes, és erős főzetet készít. 

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•  Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•    Két egyedileg programozható gomb a kávéhoz és teához egy további 

tisztítógombbal
•   Magasságában állítható tálca a különböző méretű csészékhez
•   Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•    Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer



Csak egy jól karbantartott kávégép képes kiemelkedő minőségű kávét készíteni. 
Éppen ezért azt javasoljuk, hogy minden második hónapban végezzen vízkőtle-
nítést a Cremesso gépén. A speciális, használatra kész Cremesso vízkő-eltávolító 
megoldás segítségével gépének karbantartása gyerekjáték, hiszen azonnal, 
hígítás nélkül használhatja. Alkalmazhatja más háztartási eszközeinek gyors víz-
kőtelenítésére is. Tartalom: 2 × 250 ml.

Úgy marad tiszta, hogy  

a kezét sem kell bekoszolnia.


