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Starbucks Corporation je mezinárodní výrobce kávy a největší obchodní řetězec kaváren na světě. Na začátku, v roce 

1871, tvořila společnost Starbucks jediná kavárna na historickém trhu Pike Place Market v Seattlu. V té byly nabízeny 

jedny z nejlepších čerstvě pražených zrnkových káv na světě. Jméno společnosti bylo inspirované knihou Moby Dick 

(Bílá velryba) a její postavou prvního důstojníka a evokovalo romantiku širokých oceánů a námořnickou tradici prvních 

obchodníků s kávou. V roce 1981 Starbucks poprvé navštívil Howard Schultz. Společnost Starbucks si oblíbil hned 

poté, co poprvé ochutnal její kávovou směs Sumatra.  Dokonce tak, že se o rok později stal jejím zaměstnancem. 

V roce 1983 odcestoval do Itálie, kde ho uchvátily místní kavárny a romantické zážitky z kávy. Tradici italských kaváren 

se rozhodl přinést do Spojených států a vytvořit místo setkávání mezi prací a domovem. Na krátkou dobu společnost 

opustil, založil vlastní kavárny Il Giornale, v srpnu roku 1987 se vrátil a s pomocí místních investorů Starbucks koupil.

Starbucks je od samého začátku jiným typem společnosti. Nejenže oslavuje kávu a její bohatou tradici, ale také 

přináší pocit propojení. Společnost nakupuje a praží vysoce kvalitní kávová zrna. Je to základ veškerého jejího 

podnikání – není to však vše. Hlavním posláním Starbucks je inspirovat a podporovat lidského ducha – každého 

člověka, každým šálkem a v každé čtvrti.

Starbucks káva je pěstována podle nejvyšších standardů kvality a s etickým přístupem. Kávová zrna pocházejí 

z nejznámějších plantáží v Latinské Americe, Africe a Asii. Společnost má vlastní způsob pražení káv, který podporuje 

a rozvíjí její výsledný chuťový profil. V minulých letech Starbucks také založil program Starbucks™ Shared Planet™, 

který má za cíl podnikat způsobem, jenž je dobrý pro planetu i její obyvatelstvo.

Od svého založení se kavárenský řetězec velice rychle rozšířil po celých Spojených státech a poté do dalších více než 

60 zemí světa. V České republice byla první kavárna Starbucks otevřena v roce 2008.

Nyní vám společnost Nestlé přináší kávu Starbucks až domů. Vyzkoušejte různé druhy pražení pro každou chuť.

SPOLECNOST STARBUCKS



SPOLECNOST NESTLÉ

Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává  

328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti.  

Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, 

od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie 

rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před více než 150 lety ve švýcarském 

Vevey, kde dodnes sídlí.

V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, 

Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě TIVALL Krupka chlazené a mražené vegetariánské pokrmy pod značkou Garden 

Gourmet.

Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi 

a Carpathia. Více na www.nestle.cz.

http://www.nestle.cz


NOVÉ PORTFOLIO KÁV 
DOSTUPNÉ V CESKÝCH 
OBCHODECH OD ZÁRÍ 2019

Nové portfolio značky 

Starbucks v retailu zahrnuje 

řadu prémiové zrnkové, 

mleté i porcované kávy, 

obsahující 100% kávu 

Arabica, která se eticky 

získává od pěstitelů 

z vybraných oblastí po 

celém světě. Nabídka se 

skládá z jednodruhových 

káv i kávových směsí, ve 

třech unikátních variantách 

pražení – Blonde, Medium 

a Dark Roast, které jsou pro 

Starbucks kávy typické.

BLONDE ROAST

MEDIUM ROAST

D A R K  R O A S T



BLONDE ROAST

BLONDE ESPRESSO ROAST

Stupeň pražení 
BLONDE ROAST 
zajišťuje jemnou 
chuť i tělo. Zrna 
mají světlejší 
barvu, jelikož jsou 
pražena nejkratší 
dobu.

Světle pražená káva pro espresso s jemnou lahodnou chutí  
a sladkými tóny.

Tato speciální směs kávových zrn z Latinské Ameriky je pečlivě  
upražena tak, aby nechala vyniknout výrazným sladkým tónům.  
Je jemná a vyvážená, výborná s mlékem, bez hořké pražené příchuti.

Dostupná v níže uvedených variantách:

Kapslová káva 
BLONDE ESPRESSO ROAST

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

Zrnková káva 
BLONDE ESPRESSO ROAST

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Zrnková káva



Stupeň pražení 
BLONDE ROAST 
zajišťuje jemnou 
chuť i tělo. Zrna 
mají světlejší 
barvu, jelikož jsou 
pražena nejkratší 
dobu.

Kapslová káva
ESPRESSO BLONDE

• Balení: 10× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: Nespresso

BLONDE ROAST

VERANDA BLEND

Kapslová káva 
VERANDA BLEND

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

Mletá káva 
VERANDA BLEND

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Mletá káva

Jemná káva s lehkými tóny kakaa a zlehka pražených oříšků.

Vznik i název této kávy byl inspirován chutí jemně pražené kávy,  
kterou si farmáři vychutnávají po práci na svých verandách.  
Jedná se o lahodnou kávu plnou chuti s mimořádnou jemností.

Dostupná v níže uvedených variantách:



MEDIUM ROAST

PIKE PLACE ROAST

Kávy pražené
na stupeň
MEDIUM ROAST 
mají jemnou až 
výraznější  
a plnější chuť.

Káva s příjemnou chutí kombinující jemné tóny kakaa a pražených 
oříšků.

Už od otevření první prodejny v Pike Place Market v Seattlu si zákazníci 
v kavárnách Starbucks po celém světě žádají čerstvě praženou kávu, 
kterou si mohou vychutnávat po celý den. Tou je jemně vyvážená směs 
káv z Latinské Ameriky s lehkou příchutí čokolády a pražených oříšků.

Dostupná v níže uvedených variantách:

Kapslová káva 
PIKE PLACE

• Balení: 1O× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: Nespresso

Zrnková káva 
PIKE PLACE ROAST

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Zrnková káva



MEDIUM ROAST

Kávy pražené
na stupeň
MEDIUM ROAST 
mají jemnou až 
výraznější  
a plnější chuť.

Kapslová káva 
SINGLE-ORIGIN COLOMBIA

• Balení: 10× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: Nespresso

SINGLE-ORIGIN COLOMBIA

Kapslová káva 
SINGLE-ORIGIN COLOMBIA

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

Mletá káva 
SINGLE-ORIGIN COLOMBIA

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Mletá káva

Mimořádně vyvážená káva s oříškovo-květinovými tóny.

Colombia je 100% kolumbijská káva se zaobleným tělem,  
šťavnatou chutí a typickým oříškovým dozvukem.

Dostupná v níže uvedených variantách:



MEDIUM ROAST

HOUSE BLEND

Kávy pražené
na stupeň
MEDIUM ROAST 
mají jemnou až 
výraznější  
a plnější chuť.

House Blend je káva, která vyniká svým aroma, plností a chutí 
s náznakem oříšků a kakaa zvýrazněnou pražením.

Káva představuje směs latinskoamerických kávových zrn upražených  
do lesklé, tmavě kaštanové barvy. Je plná chuti, s vyváženými tóny 
oříšků a kakaa, jen se špetkou sladkosti z pražení. Jedná se o úplně 
první směs, kterou Starbucks vytvořil v roce 1971.

Dostupná v níže uvedených variantách:

Kapslová káva 
HOUSE BLEND

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto



DARK ROAST

ESPRESSO ROAST

Na stupeň 
DARK ROAST 
jsou kávová zrna 
pražena nejdéle. 
Jejich tmavá 
barva zajišťuje 
plnou a výraznou 
chuť.

Tato intenzivní a karamelově sladká káva tvoří základ našeho ručně 
připravovaného latte.

Každý nápoj z espressa, který je připravován v kavárnách Starbucks, 
pochází z této směsi. Ta je charakteristická svou karamelovou sladkostí.

Dostupná v níže uvedených variantách:

Zrnková káva 
ESPRESSO ROAST

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Zrnková káva

Kapslová káva 
ESPRESSO ROAST

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

Kapslová káva 
ESPRESSO ROAST

• Balení: 10× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: Nespresso



DARK ROAST

CAFFÉ VERONA

Na stupeň 
DARK ROAST 
jsou kávová zrna 
pražena nejdéle. 
Jejich tmavá 
barva zajišťuje 
plnou a výraznou 
chuť.

Mletá káva 
CAFFÉ VERONA

• Balení: 200 g
• Trvanlivost: 8 měsíců
• Mletá káva

Vyvážená a bohatá káva s tóny tmavé čokolády.

Káva jedné opravdové lásky a tří názvů. Původně byla namíchána  
v roce 1975 pro restauraci v Seattlu pod názvem Jake’s Blend  
(Jakeova směs). Lidé si ji natolik oblíbili, že byla následně nabízena  
ve Starbucks prodejnách jako 80/20 Blend, odkazující na složení směsi. 
Tato láska byla tak silná, že na konec byla směs pojmenována Verona – 
po městě, které inspiruje tolik lidí.

Dostupná v níže uvedených variantách:



MLÉCNÉ ŠÁLKY
CAPPUCCINO
Bohatá a krémová chuť 

Inspirovaná oblíbenou kávou Starbucks Cappuccino, vyvážená, bohatá 
a neodolatelná. Nyní si ji můžete připravit doma  
v kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

CARAMEL MACCHIATO
Klasická karamelová chuť 

Krémovou pěnu s mléčnou a karamelovou chutí si nyní můžete připravit  
doma v kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto

LATTE MACCHIATO
Jemná a krémová chuť 

Klasické Starbucks Latte Macchiato se sametovou, bohatou a vyváženou chutí. 
I tuto kávu si nyní můžete připravit doma  
v kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

• Balení: 12× kapsle
• Trvanlivost: 12 měsíců
• Kávovar: NESCAFÉ Dolce Gusto



NESCAFÉ  
Dolce Gusto 
KAPSLE

Kávová kapsle je navržena tak, aby ve spojení s kávovarem NESCAFÉ® Dolce 
Gusto® zajistila dokonalý zážitek z každého šálku. Aroma a chuť výběrové kávy 
jsou hermeticky uzavřeny v každé kapsli, zůstávají tak uchovány v neměnné 
kvalitě pro přípravu vašeho bezchybného šálku. Z neporušené kapsle tedy nikdy 
neucítíte kávu.

SLOZENÍ KAPSLE

vrchní membrána

káva

pyramidový disk

tělo kapsle

hliníková fólie

perforovaná fólie

Vrchní membrána kapsle vše uzavírá tak, aby z kapsle neunikalo aroma, 
a naopak, aby se dovnitř nedostal kyslík nebo voda.

Perforovaná fólie udržuje kávu pohromadě. Zároveň pomáhá rovnoměrnému 
průtoku vody kávou.

Káva prvotřídní kvality nebo mléčná směs.

Pyramidový disk a hliníková fólie zajišťují, že se tlak kávovaru vždy správně 
přizpůsobí konkrétnímu nápoji.

Tělo kapsle udržuje celý mechanismus kapsle pohromadě.


