Каталог продукції ТОВ «Українська Кавова Компанія ЛТД»

ЯК ВИЗНАЧИТИ
ЯКІСТЬ КАВИ
ТА ЧАЮ?
ОРЕНДА
КАВОМАШИНИ?
ЯК ЗАОЩАДИТИ
10000 ГРН?
КОЛЕКТИВНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ
ВИГІДНО
ДЛЯ ПОКУПЦЯ
ЦІЛЮЩІ
ВЛАСТИВОСТІ
НАТУРАЛЬНОЇ
КАВИ ТА ЧАЮ
Ціна виробника!
Кава свіжосмажена
70 сортів
Чай плантацiйний
84 сорти

... додай романтик у
в буденнiсть!

Зміст каталогу
Асортимент кави
Смакові характеристики кави
Кава натуральна ароматизована
Як заощадити 10 000 грн на оренді кавомашини
Супутні товари від УКК ЛТД
Асортимент чаю
Контакти офісу. Як зробити замовлення
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Замовлення кави та чаю
1

На сайті компанії: соffее-uсс.соm, на e-mail: order@ucc-ltd.ua.
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В офісі: м. Київ. вул. Михайла Максимовича, 6. оф. 10, Ⓜ Васильківська.
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(044) 225-29-12,
За телефонами:
(099) 153-12-22, (098) 122-68-44,
(093) 581-33-44, (044) 362-24-52.

coffee.in.ucc

coffee_in_ucc

+coffee-ucc

На нашому сайті www.соffее-uсс.соm
•
•
•
•
•
•
•
•

Рецепти приготування напоїв
Відкриття власної кав’ярні
Секрети створення сумішей
Безкоштовна
Ступені обсмажування кави
дегустація кави
Ступені ферментації чаю
та чаю у Вашому
Правила дегустації
офісі!
Традиції кави та чаю у світі
Неординарні способи
використання кави та чаю
• Опис сортів кави та чаю
• Обробка та зберігання кави та чаю
• Сертифікати відповідності і висновки СЕС
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КАВА
СВІЖОСМАЖЕНА

ЧАЙ
ПЛАНТАЦІЙНИЙ

70 СОРТІВ

84 СОРТИ

Ціна виробника.
Без посередників, без переплат.

ВИГІДНО

1

ШИРОКИЙ ВИБІР

2

ПЕРЕВІРЕНО

3

ШВИДКО

4

Доставка по всій Україні.
По м. Києву – безкоштовно!

УСЕ Й ОДРАЗУ
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Супутні товари для приготування та
зберігання кави і чаю: стакани, цукор,
мішалки і т.д. (див. стор. 19).

УСІ РАЗОМ
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Замовляйте разом з колегами, друзями
та родичами.

70 сортів кави та 84 сорти чаю.
Власне сертифіковане виробництво.
Постійний контроль виробництва
органами СЕС та Держспоживстандарту
(сертифікати див. на стор. 31).

Вигоди колективного замовлення

Збираєтесь
утрьох-учотирьох

Кожен замовляє
чай від 100 грамів
та каву від 250 грамів

Оформлюєте
замовлення
від 1 кг

Отримуєте товар за ціною виробника
Маєте безкоштовну доставку по м. Києву від 1 кг
Колективне замовлення невеликими порціями кави та чаю для кожного —
це оптові ціни та можливість спробувати різні сорти високоякісної кави та чаю.
На точках роздрібної торгівлі ціна на каву і чай аналогічної якості вища в 1,5–2 рази.
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Опис видів кавових дерев
Арабіка

Робуста

Висота
вирощування
800-2100 м
над рівнем моря

30%

70%

Висота
вирощування 600 м
над рівнем моря

Вимоглива до
умов вирощування,
ґрунтів, клімату.
Вразлива до шкідників.

Невибаглива до
умов вирощування.
Стійка до дії шкідників.
Коштує в декілька разів
дешевше ніж Арабіка.

Вміст кофеїну 1-2%

Вміст кофеїну 2-4 %.

Кава з зерен Арабіки –
це насолода, почуття, емоції.
Вона має насичений смак
з безліччю яскравих відтінків.

Кава з зерен Робусти, на відміну
від Арабіки, має посередній аромат
і небагатий смак. Їй притаманні
гірчинка або відчутна кислинка.

Для справжніх поціновувачів
ароматної кави.

Використовують для виготовлення
розчинної кави та в еспресо-сумішах.
Дає стійку піну та здешевлює каву.

Класифікація сортів кави
PB (Peaberry)

PB (Peaberry) – це унікальний вид кави. Майже всі ягоди

кавових дерев містять дві зернини. Але трапляється, коли
кавова вишня містить лише одне зерно. Такі зерна вручну
відбирають, маркують РВ (Peaberry – з англ. горох)
і продають як окремі різновиди кави. Зерна Peaberry
становлять лише 5% врожаю та мають подвійну міцність.
Кава РВ надзвичайно смачна, густа та ароматна.
Наприклад, Арабіка Бразилія РВ, Арабіка Колумбія РВ тощо.

Класика
Пакамара
Марагоджип

Основною в назві сорту кави є його країна походження: Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, Непал і т.д.

За якістю кавові зерна класифікують так:
За висотою
кавових плантацій

За твердістю зерна
(SHB є краще, ніж HB)

SHB (Strictly Hard Bean) кава з
SHG (Strictly High Grown) вирощена в
горах, вважається найякіснішою. Арабіка дуже твердим зерном, вважається
найякіснішою. Арабіка Гватемала
Нікарагуа SHG, Арабіка Сальвадор SHG
HG (High Grown) вирощена в передгір’ях, якісна кава. Арабіка Гондурас HG

Антигуа SHB, Арабіка Панама SHB

HB (Hard Bean) кава з твердим
зерном, якісна кава. Перу HB

PB (Peaberry) —
Пакамара —
Марагоджипи —

В асортименті
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За маркуванням
різних країн
AA кава найвищої якості.
Арабіка Кенія АА,
Арабіка Нікарагуа ААА

A кава високої якості

Арабіка Індія Плантейшн А

AB хороша кава

Робуста Індія Парчмент АВ

13 сортів
5
3

сортів
сорти

Свіжосмажена натуральна кава

70
сортів

з

30

країн

ТОВ «Українська кавова компанія ЛТД» імпортує зелену каву з кращих плантацій світу.

Власне сертифіковане виробництво
Каву вирощують
на плантаціях

Зерна
відбирають
вручну

Перевірка та реалізація
кави на біржах Лондона
та Нью-Йорка

УКК ЛТД імпортує
зелені кавові
зерна через біржу

Власне
сертифіковане
обсмаження зерен

Проходить
контроль якості

Продукція
сертифікована

Cвіжосмажена
кава завжди!
Ціна виробника!

Доставка
по Україні

Смачно!
Корисно!

Чому обирають каву
ШИРОКИЙ ВИБІР

1

Свіжосмажена кава — 70 сортів.

ЕКОНОМІЯ

2

Ви заощаджуєте гроші, купуючи каву
без посередників у виробника.

ЗРУЧНА
ДОСТАВКА
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Безкоштовна доставка по м. Києву
від 1 кг. Доставка по всій Україні.

ДЕГУСТАЦІЯ
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СЕРТИФІКОВАНЕ
ОБСМАЖЕННЯ
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ТОВ «Українська кавова компанія ЛТД»:

ГАРАНТОВАНА
ЯКІСТЬ
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Якість чаю та кави щомісяця
перевіряють органи СЕС,
Держстандарту.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ПОДАРУНОК

7

Кава — універсальний подарунок
до всіх свят та подій.

Перед купівлею Ви можете продегустувати каву:

• у наших фірмових магазинах (адреси див. на сайті)
• замовити безкоштовну дегустацію
у Вашому офісі (для м. Києва)
• замовити по 100 гр різних сортів кави
(при першому замовленні).
ЯКІСТЬ
• самостійно імпортує необсмажені
ПЕРЕВІРЕНО!
кавові зерна через біржі;
ДСТУ 6805-97
• обсмажує каву на власному
сертифікованому виробництві згідно з ДСТУ.
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Цілющі властивості натуральної кави
Згідно з дослідженнями провідних університетів, лабораторій,
докторів наук, лікарів США, Канади, Норвегії, Великобританії, Японії та Швейцарії

натуральна кава – корисна для здоров’я!
Знижує ризик розвитку
хвороб Паркінсона,
Альцгеймера. Знижує
ризик інсульту на 21%.
Активізує роботу мозку.

Знижує ризик розвитку
раку ротової порожнини.
Зупиняє карієс
Знижує ризик
захворювань
дихальної системи

Знижує ризик
розвитку серцевих
хвороб

Знижує ризик
утворення
каменів в нирках

Знижує ризик
розвитку цирозу
та раку печінки

Знижує ризик
розвитку
діабету ІІ типу

Підвищує
пружність м’язів
Полегшує акліматизацію
у відрядженнях, відпустках
та інших поїздках

Містить антиоксиданти,
які запобігають
старінню організму

Об’єднує та згуртовує
колектив, надихає
на шлях успіху
та перемог

Допомагає подолати
стрес, покращує настрій
та загальне самопочуття

Кава

виготовлена по ГОСТ 6805-97:

безпечна для здоров’я продукція;
виготовлена відповідно до санітарних норм і правил;
відсутність сторонніх домішок, ароматизаторів і т.д.;
постійний контроль виробництва органами
CЕC та Держспоживстандарту.

Отже, якість продукції перевірено
та гарантовано!

та
вироблені по ДСТУ!
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ЯКІСТЬ
ПЕРЕВІРЕНО!
ДСТУ

Як визначити якість кави та чаю
Якісний товар

Товар сумнівної якості

Якісна продукція має відповідні
сертифікаційні документи:

Якість сумнівної продукції
не підтверджена.

• сертифікат відповідності;
• висновок санітарно-гігієнічної
експертизи.

Кава після обсмаження
зберігає стійкий аромат
протягом 3-х тижнів.
Надалі вона зберігає
свої смакові властивості
та має типовий кавовий аромат

Щоб кава не втрачала
свого природного аромату,
додають ароматизатори,
які шкодять організму.
Кава з ароматизаторами
має стійкий аромат
протягом шести місяців

Аромат якісного листового чаю
(без добавок) – свіжий, довгий.
Смак: спокійний, без гіркоти.

Аромат неякісного чаю:
затхлий, кислий.
Смак: гіркий, різкий.

Вживаючи якісну каву
або чай, Ваш організм
відчує комфорт, тепло,
гармонію.

Напій низької якості
викликає дискомфорт
в організмі, а саме
гіркоту, поколювання
в шлунку, біль у боку,
пришвидшене серцебиття.

Довіряйте своєму організму!
Саме він підкаже Вам,
наскільки якісним був напій!

Пропонуємо

70 сортів свіжосмаженої кави
84 сорти плантаційного чаю
Безкоштовна
дегустація кави та чаю
у Вашому офісі!
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(044) 225-29-12 (099) 153-12-22
(098) 122-68-44 (093) 581-33-44

Замовляйте!

Смакові характеристики кави
Власні купажі
Шляхом довгого підбору та купажування різних
сортів кави було обрано найкращі поєднання
для створення власних купажів:
1.

Accord
Гармонія смаку і насолоди.

2.

Decaf
Кава спокою і насолоди.

3.

Espresso
Кава сповнена енергією.

4.

Fortune
Успіх відчуйте на смак.

Lucky Day
5.
Вдалий день за чашкою кави!

100% арабіка. Фірмова суміш різних сортів арабіки.
Має приємний квітково-фруктовий аромат, насичений смак з
карамельними нотками та легкою кислинкою. Надзвичайно
смачна з молоком.
100% арабіка без кофеїну. Фірмова суміш різних сортів арабіки
без кофеїну. Має приємний аромат, оксамитовий смак з м’якою
шоколадною гірчинкою та легкою цитрусовою кислинкою.
50% арабіка, 50 % робуста. Фірмова суміш різних сортів арабіки
та різних сортів робусти. Має міцний, насичений, пряний смак із
шоколадною гірчинкою.
100% арабіка. Фірмова суміш різних сортів арабіки Марагоджип.
Аромат печеного хліба з нотками спецій. Смак насичений з
винною кислинкою та горіховою гірчинкою.
75% арабіка, 25 % робуста. Фірмова суміш різних сортів арабіки
та різних сортів робусти. Має тонкий аромат із цитрусовими
нотками, баланс кислинки та гірчинки. Тонізує та допомагає
сконцентруватися.

Моносорти

6.

Арабіка Болівія

Яскравий аромат з квітково-фруктовими нотками. Смак
вершковий, з соковитою кислинкою абрикоса, смородини
та винограду.

7.

Арабіка Бразилія
Жовтий Бурбон

Витончений аромат з горіховими нотками. Смак насичений,
збалансований, з легкою цитрусовою кислинкою.

8.

Арабіка Бразилія
Жовтий Бурбон РВ

Стійкий аромат з нотками свіжоспеченого хліба. Смак
збалансований, солодкуватий з вершковими нотками.

9.

Арабіка Бразилія
Пакамара

Стійкий квітково-фруктовий аромат. Смак насичений,
збалансований, м’який, з нотками молочного шоколаду та вишні.

10. Арабіка Бразилія PB

Стійкий ніжний аромат. Смак насичений, збалансований,
з фруктовими нотками та відтінками спецій.
Тривалий приємний післясмак.
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2 50

Вартість 1 чашки кави

грн

7г
кави

чашка

1 кг

5г
32

чашок

рн

1 кг

Арабіка Бразилія Ріо

11. Мінас

Арабіка Бразилія

130

х

А скільки
платите Ви

Для приготування
1 чашки кави потрібно
7 грамів кави
З 1 кг кави
можна приготувати
1000 / 7 = 130
чашок кави

За середньої вартості
1 кг кави
грн
325 грн
Вартість 1 чашки
325 грн / 130 = 2,50 грн / 1 чашка

2

50

Сорт кави з низьким вмістом кофеїну та підвищеним вмістом йоду.
Смак терпкий, збалансований, з йодистим відтінком.
Має лікувальні властивості.

12. Сантос NY19

Тонкий аромат з горіховими нотками. Смак збалансований,
насичений, з нотками сухих спецій.

13. Арабіка Бурунді АА

Яскравий аромат з винно-фруктовими нотками. Смак насичений,
з вираженою цитрусовою кислинкою, з нотками чорної смородини
та чорного чаю.

Арабіка Гватемала
Антигуа SHВ

Аромат з квітково-фруктовими нотками. Смак насичений, пряний,
кисло-солодкий з нотками фруктів та чорного шоколаду.

14.

Арабіка Гватемала

15. Пакамара

Арабіка Гондурас SHG,

16. scr 20
17.

Арабіка Гондурас
Пакамара

Велике зерно. Аромат з горіхово-квітковими нотками.
Смак насичений, збалансований, з м’якою кислинкою, з нотками
кураги та шоколаду.
Аромат з винно-горіховими нотками. Смак насичений, з гірчинкою
чорного шоколаду. Солодкуватий лікерний присмак.
Велике зерно. Яскравий аромат з винними нотками. Смак
насичений, збалансований, міцний, з гірчинкою чорного шоколаду
та горіховими нотками.

18. Арабіка Домінікана

Класичний аромат з квітковими нотками. Смак м’який, терпкий,
з легкою цитрусовою кислинкою, з нотками винограду і яблука.

19. Арабіка Еквадор

М’який аромат з квітково-карамельними нотками. Смак насичений,
збалансований, з приємною горіховою гірчинкою.
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20.

Арабіка Ефіопія
Джиммах 5

21. Арабіка Ефіопія
Йоргачіф 2

Арабіка Ефіопія

22. Йоргачіф PB
23.

Арабіка Ефіопія
Сідамо 2

Стійкий, яскравий аромат. Смак насичений, гострий,
з винно-фруктовими нотками та присмаком свіжоспеченого хліба.
Яскравий аромат з нотками жасмину та бергамоту. Смак м’який,
фруктово-шоколадний, з винною кислинкою.
Яскравий, стійкий аромат з квітково-фруктовими нотками.
Смак насичений, збалансований, з легкою винною кислинкою,
з нотками чорного чаю.
Яскравий квітково-фруктовий аромат. Смак насичений, винний,
з нотками абрикоса, ванілі та полуниці.

24. Арабіка Ефіопія Харар

Ніжний аромат з нотками чорного шоколаду та грейпфрута. Смак
насичений, злегка терпкий, з горіхово-шоколадними та винними
нотками.

25. Арабіка Замбія ААА

Яскравий цитрусовий аромат. Смак насичений, міцний, з нотками
мандарина, лимону та шоколаду.

26. Арабіка Замбія РВ

Стійкий аромат з фруктовими нотками. Смак насичений, міцний,
винний, з нотками вишні, яблука та шоколаду.

27. Арабіка Зімбабве ААА

Тонкий аромат з винно-ягідними нотками. Смак м’який,
збалансований, з нотками карамелі та мандарина.

28. Арабіка Зімбабве РВ

Яскравий аромат з фруктовими нотками. Смак насичений,
міцний, з винною кислинкою, з нотками абрикоса та чорносливу.

Арабіка Індія Монсунд

Ніжний аромат з нотками мускатного горіха та шоколаду.
Смак м’який, соковито-солодкий, з нотками спецій та какао.

Арабіка Індія

Аромат з горіхово-фруктовими нотками. Смак насичений,
з винною кислинкою, з нотками шоколаду та сухофруктів.

31. Плантейшн РВ

Арабіка Індія

Яскравий аромат з шоколадними нотками. Смак насичений,
міцний, з нотками спецій та фруктів.

32. Арабіка Індонезія Балі

Яскравий аромат з фруктовими, цитрусовими нотками.
Смак солодкуватий, збалансований, з винно-фруктовими
та горіховими нотками.

29. Малабар АА

30. Плантейшн AA

Арабіка Індонезія

Вишуканий пряний аромат. Смак збалансований, з ледь
помітною кислинкою, з нотками шоколаду та карамелі.

34. Суматра Лінгтонг

Арабіка Індонезія

Яскравий фруктовий аромат. Смак збалансований, насичений,
солодкуватий, з нотками спецій та шоколаду.

35. Арабіка Кенія АА

Яскравий стійкий аромат з нотками карамелі та цитрусів.
Смак насичений, винно-фруктовий, з соковитою кислинкою.

36. Арабіка Кенія РВ

Яскравий стійкий аромат з ягідними нотками. Смак насичений,
міцний, винно-фруктовий, з нотками спецій та цитрусів.

33. Мандхелінг

37. Супремо, screen 19

Яскравий ягідно-фруктовий аромат. Смак збалансований,
солодкуватий, з приємною, м’якою кислинкою, з нотками
смородини та шоколаду.

38. Арабіка Колумбія РВ

Яскравий фруктовий аромат. Смак насичений, міцний, з нотками
чорносливу та ківі.

Арабіка Колумбія
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39.

Арабіка Коста-Ріка
Тaрразу

Багатий винно-фруктовий аромат. Смак збалансований,
насичений, з шоколадно-горіховими нотками та кислинкою
бургундського вина.

40.

Арабіка Куба Альтура
Лавадо

Яскравий пряний аромат. Смак насичений, збалансований,
солодкуватий, з нотками мигдалю, карамелі та кубинських сигар.

41. Арабіка Малаві ААA
Арабіка Мексика Ла

42. Перла PB

Арабіка Нікарагуа SHG

43. AAA, screen19

Ніжний аромат з нотками спецій. Смак насичений,
винно-фруктовий, терпкуватий, з нотками марокканського горіху
та шоколаду.
Ніжний квітково-фруктовий аромат. Смак збалансований, м’який,
з горіховими нотками.
Яскравий стійкий аромат з цитрусовими нотками. Смак
збалансований, м’який, винний, з нотками чорного шоколаду
та коньяку.

44. Пакамара

Велике зерно. М’який аромат з квітково-фруктовими нотками.
Смак збалансований, насичений, з легкою цитрусовою
кислинкою, з нотками карамелі та чорного шоколаду.

45. Арабіка Панама SHВ

Яскравий стійкий квітковий аромат. Смак збалансований,
насичений, солодкуватий, з нотками цитрусів та чорного чаю.

Арабіка Нікарагуа

Арабіка Папуа-Нова

Ніжний ягідно-горіховий аромат. Смак збалансований, м’який,
з нотками суниці та шоколаду.

47. Гвінея PB

Aрабіка Папуа-Нова

Яскравий аромат з фруктовими нотками. Смак насичений,
терпкуватий, винний, з горіхово-шоколадними нотками.

48. Арабіка Перу HB MCM

Ніжний аромат з ванільно-горіховими нотками. Смак
збалансований, м’який, винно-фруктовий, з нотками чорного
шоколаду.

49. Арабіка Перу РВ

Яскравий багатий аромат з квітково-фруктовими нотками.
Смак насичений, винний, з шоколадно-горіховими нотками.

50. Арабіка Руанда АА

Ніжний аромат з нотками свіжоспеченого хліба. Смак насичений,
винний, з цитрусовою кислинкою, з нотками ванілі та зеленого
чаю.

51. Арабіка Сальвадор SHG

Ніжний квітково-фруктовий аромат. Смак збалансований, м’який,
з нотками шоколаду, мигдалю та фруктів.

46. Гвінея A/X (органік)

52.

Арабіка Сальвадор
Пакамара

Велике зерно. Ніжний квітковий аромат. Смак збалансований,
м’який, з цитрусовою кислинкою, з нотками шоколаду та ванілі.

53.

Арабіка Танзанія АА
Кіліманджаро

Яскравий квітково-фруктовий аромат. Смак насичений,
солодкуватий, винно-фруктовий, з нотками цитрусів
та чорного чаю.

54. Арабіка Танзанія PB

Яскравий фруктовий аромат. Смак насичений, винно-фруктовий,
з нотками абрикоса, бренді та мигдалю.

Арабіка Уганда

Тонкий пряний аромат. Смак збалансований, насичений, з легкою
винною кислинкою, з горіхово-дерев’янистими нотками.

55. Бугішу АА

Більше інформації на сайті
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Арабіка Колумбія

Тонкий пряний аромат. Смак збалансований, м’який, з легкою
цитрусовою кислинкою, з нотками чорного шоколаду.
Кава без кофеїну.

57.

Арабіка Еквадор
Галапагос

Яскравий, стійкий аромат з нотками абрикоса та шоколаду.
Смак збалансований, м’який, з приємною кислинкою, з нотками
карамелі та мигдалю. Рідкісний сорт високої якості.

58.

Арабіка Ємен Мокка
Матарі

Ніжний квітково-фруктовий аромат. Смак насичений, гоструватий,
з ледь помітною кислинкою, з винними та шоколадними нотками.
Рідкісний високогірний сорт.

56. без кофеїну

Арабіка Непал Еверест
59.
Супремо

Яскравий пряний аромат з нотками шоколаду та карамелі.
Смак збалансований, м’який, з легкою фруктовою кислинкою,
з нотками фундука та грейпфрута. Рідкісний органічний сорт
з Гімалайських передгір’їв.

60.

Арабіка Гватемала
Марагоджип

Великі зерна Марагоджип. Яскравий стійкий квітковий аромат.
Смак насичений, міцний, з шоколадною терпкістю, пряний,
з фруктовими нотками.

61.

Арабіка Мексика
Марагоджип

Великі зерна Марагоджип. Яскравий пряний аромат.
Смак насичений, збалансований, м’який, з легкою фруктовою
кислинкою, з горіховими нотками.

62.

Арабіка Нікарагуа
Марагоджип

Великі зерна Марагоджип. Ніжний фруктовий аромат.
Смак насичений, м’який, з легкою винною кислинкою,
з горіхово-шоколадними нотками.

63. Робуста Гватемала А
Робуста Індія

64. Монсунд АА

Аромат різкий, з димно-горіховими нотками. Смак насичений,
міцний, з відчутною винною кислинкою.
Аромат різкий, з деревними нотками кедра і тютюну. Смак
середньонасичений, міцний, з легкою кислинкою, з нотками
шоколаду.

Робуста Індія

Аромат тонкий, з винними нотками. Смак насичений,
з помітною гірчинкою, з нотками спецій та мигдалю.

Робуста Індія

Тонкий аромат з фруктовими нотками. Смак насичений,
з відчутною гірчинкою, з горіховими нотками.

65. Парчмент АВ
66. Парчмент PB

Робуста Індія

67. Чері ААA, scr 19
Робуста Індонезія

Аромат з шоколадно-горіховими нотками. Смак насичений,
міцний, з легкою цитрусовою кислинкою, з нотками шоколаду
та спецій.

68. Ява AAA

Стійкий аромат з нотками свіжоспеченого хліба. Смак насичений,
міцний, в’язкий, з терпкістю чорного шоколаду.

69. Робуста Танзанія A

Стійкий аромат з нотками шоколаду та цитрусів. Смак насичений,
міцний, з легкою винною кислинкою.

Робуста Уганда АА,

70. scr 18

Тонкий аромат з нотками спецій. Смак насичений, міцний,
з нотками чорного шоколаду та кедрового горіха.

ЦІНА ВИРОБНИКА!
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Кава натуральна ароматизована
За бажанням Ви можете додати до улюбленого сорту кави аромат на свій
смак. Ароматизацію кави проводимо згідно з вимогами державних стандартів, що також підтверджено висновком санепідеміологічної експертизи.
Аромати:
1. Апельсин
2. Ваніль
3. Вишня
4. Ірис вершковий
5. Ірландський крем
6. Капучино
7. Карамель
8. Кокос
9. Коньяк
10. Кориця
11. Крем-брюле
12. Лимон-лайм
13. Масло-вершки

14. Мигдаль
15. Мускат
16. Пряжене молоко
17. Прянощі
18. Ром
19. Тірамісу
20. Фундук
21. Шоколад і т.д.

Для розрахунку вартості ароматизованої кави додайте
40 грн за аромат до вартості 1 кг кави.

Наприклад:

Найменування

1 кг

0,5 кг

0,25 кг

Арабіка Індія
Плантейшн АА

300 грн

155 грн

8 0 грн

Аромат (на вибір)

40 грн

20 грн

10 грн

Вартість

340 грн

175 грн

90 грн

Створіть свій рецепт задоволення!

Як створити свою кав’ярню
Детальна інструкція відкриття власної кав’ярні у повній версії статті на сайті
www.coffee-ucc.com / Створення кав’ярні. Розпочніть власний бізнес/

Якість кави та чаю – гарантія розвитку
та успіху Вашого бізнесу!

PB (Peaberry) —
Пакамара —
Марагоджипи —

В асортименті
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13 сортів
5
3

сортів
сорти

84

Плантаційний листовий чай

сорти

13

видів

В асортименті ТОВ «Української кавової компанії ЛТД» чай з кращих плантацій світу.

Власне сертифіковане виробництво
Чай вирощують
на плантаціях

Чайне листя проходить
технологію сушіння

Сертифікація
чаю

УКК ЛТД реалізує
понад 80 сортів
чаю в Україні

Доставка
по Україні

Широкий вибір,
доступна ціна.

Смачно!
Корисно!

ЯКІСТЬ
ПЕРЕВІРЕНО!
ДСТУ

Чайне листя
вручну
відбирають

Процес створення
різних видів чаю

Якість
гарантовано

Чому обирають чай
13 видів — 84 сорти!

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

1
2
3
4
5
6

БЕЗКОШТОВНА
ДЕГУСТАЦІЯ

7

Безкоштовна дегустація у Вашому офісі.
Замовляйте.

ШИРОКИЙ ВИБІР!
ВИСОКА ЯКІСТЬ
ЦІНА ВИРОБНИКА
ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
ЗРУЧНО

Чай

Плантаційний чай, виготовлений згідно з ДСТУ.
Без посередників, без переплат.
Ви можете замовити по 50 грам.
Безкоштовна доставка по м. Києву
(від 1 кг чай і кава). Доставка по всій Україні.
Чай, каву, стакани, мішалки, упаковку
і т.д. замовляйте разом.

Чекаємо на запрошення!

виготовлений по ДСТУ:

безпечна для здоров’я продукція;
виготовлений відповідно до санітарних норм і правил;
відсутність сторонніх домішок, ароматизаторів і т.д.;
постійний контроль виробництва органами
CЕC та Держспоживстандарту.

Отже, якість продукції перевірено
та гарантовано!
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ЯКІСТЬ
ПЕРЕВІРЕНО!
ДСТУ

Цілющі властивості

чаю
Стимулює
роботу нирок,
сприяє
виведенню
токсинів

Чай бадьорить,
знімає втому,
активізує роботу мозку,
покращує пам'ять
Нормалізує
діяльність серця

Здатний
пригнічувати
ріст пухлин

Запобігає підвищенню
рівня холестерину,
запобігаючи розвитку
склерозу, гіпертонії

Запобігає
карієсу

Чайний танін
вбиває бактерії
і тому попереджує
стоматит, ангіну, ентерит
та інші кишкові інфекції

Містить цинк,
який необхідний
вагітним
Чай збільшує
рухливість
суглобів

Знижує вагу
та покращує стан шкіри

Процес виготовлення чаю
Сортування та очищення сировини
природнє
підв’ялення

зав’ялювання

зав’ялювання

зав’ялювання

витримування
на пару чи вогні

струшування
в корзинах

ручне чи машинне скручування

часткова
ферментація

повна
ферментація

скручування

скручування

сушіння

сушіння

сушіння

сушіння

БІЛИЙ

ЗЕЛЕНИЙ

ООЛОНГ

ЧОРНИЙ
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зелений, чорний
чай чи оолонг

гаряча сировина
після сушіння
змішування з квітами
та фруктами

охолоджування

АРОМАТИЗОВАНИЙ

Листовий чай

vs

Ціле чайне листя

Чай в пакетиках
Чайний порох

Чайне листя збирається машинами
(включаючи гілки та старе грубе
листя) та перемелюється в порошок. Часто чай в пакетику – це
залишки (порох, пил) від
виробництва листового чаю.

Зривається вручну з молодих
верхніх пагонів, що забезпечує
аромат напою та його цілющі
властивості.

Багатий аромат
М’який, фруктовий, освіжаючий,
пряний, з нотками персика, винограду, манго, жасмину, абрикоса,
мигдалю, апельсина, карамелі.

Чай міцний + смак насичений,
різкий, гіркий

Більше чашок

Менше чашок

Листовий чай можна заварювати
багато разів, насолоджуючись його
ароматом та смаком.
Чайну ложку чорного листового
чаю можна заварювати до 7 разів.

Оскільки чайні пакетики виготовлені таким чином, що весь аромат та
смак чаю проявляється при
першому заварюванні, тому один
пакетик розрахований на 1 заварювання.

Гарне привабливе листя

Пакетики ржавого кольору

Щоразу заварюючи чайне листя,
спостерігаючи за тим, як воно
розкривається, можна оцінити його
красу та відкрити той шлях, яким
воно пройшло від гір до чашки.

Використаний чайний пакетик
руйнує будь-яке сприйняття
істинної краси та сутності цього
дивовижного напою.

Одноманітний аромат
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1 Чорний класичний чай

Чорний чай (у Китаї його називають червоним) проходить найдовшу
технологію виготовлення. Він є найбільш ферментованим з усіх видів. В
процесі ферментації колір листя темніє, а від бродіння чайного соку
з’являється горіховий аромат. Чорному чаєві притаманний насичений
терпкий смак, стійкий аромат та тривалий солодкуватий присмак.
Заварюють чорний чай водою 90-100°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

1. Англійський сніданок

Шрі -Ланка

Смак: міцний, насичений, помірно-терпкий. Аромат: свіжий, стійкий.
2. Ассам

Індія

Смак: насичений, терпкий. Аромат: спокійний, квітковий.
3. Високогірний Цейлон
Шрі-Ланка
Смак: міцний, помірно-терпкий. Аромат: стійкий, яскравий.
4. Вітанаканда
Шрі -Ланка
Смак: насичений, помірно-терпкий. Аромат: солодкий, з фруктовими нотками.
5. Гордість Цейлону
Шрі -Ланка
Смак: ніжний, м’який. Аромат: стійкий, яскравий.
6. Дарджилінг

Індія

Смак: ніжний, мускатний. Аромат: фруктово-трав’янистий.
7. Золотий равлик

Китай

Смак: м’який, з ледь помітною кислинкою. Аромат: тонкий, свіжий.
8. Золоті бруньки

Китай

Смак: м'який, класичний. Аромат: насичений, фруктовий.
9. Кенія Кангаїта

Кенія

Смак: солодкий, помірно-терпкий. Аромат: медово-пряний.
10. Крупнолистовий Цейлон

Шрі -Ланка

Смак: міцний, терпкий. Аромат: м’який.

11. Тадж Махал

Індія

Смак: міцний, насичений. Аромат: яскравий.

2 Чорний ароматизований чай

Класичний чорний чай з додаванням різних фруктів, пелюсток, цукатів
тощо. Заварюють водою 90-100°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

12. 1001 ніч
Німеччина
Склад: чорний цейлонський чай, пелюстки соняшника, троянди, шматочки полуниці,
ананасу, родзинки, яблуко, натуральні екстракти екзотичних фруктів.

Доставка в усі куточки України, додому та в офіси.
По м. Києву доставка БЕЗКОШТОВНА від 1 кг (кава і чай)
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Асортимент розширюється. Зміни див. на сайті www.coffee-ucc.com

Опис чаю

13. 7-й елемент

Німеччина

14. Вибір Імператора

Німеччина

15. Ерл Грей по-англійськи

Шрі-Ланка

16. Імбирний

Німеччина

Склад: чорний цейлонський чай, пелюстки жасмину, рожевий перець, шматочки полуниці.
Склад: чорний цейлонський чай, цукати апельсину, манго, плоди шипшини, каркаде
Склад: чорний цейлонський чай, бергамот.
Склад: чорний цейлонський чай, шматочки імбиру, папайї, пелюстки чорнобривців.

17. Легенда Сходу

Німеччина

18. Літня ніч

Німеччина

Склад: чорний цейлонський чай, шматочки ананасу, цедра апельсину, папайя, манго,
пелюстки соняшника та мальви.
Склад: чорний цейлонський чай, шматочки ананасу, манго, яблуко, вишня,
лимонна трава, шипшина, м’ята, ромашка, мальва, волошка.

19. Молочний Маофенг

Китай

20. Саусеп Пекоє

Шрі-Ланка

Склад: чорний китайський чай з високим вмістом чайної бруньки з молочним ароматом.
Склад: чорний цейлонський чай, натуральний екстракт плодів саусепу.

21. Смородина та чорниця

Німеччина

22. Суниця з вершками

Німеччина

Склад: чорний цейлонський чай, листя та плоди смородини, чорниці, цедра апельсину,
пелюстки троянди.
Склад: чорний цейлонський чай, листя та шматочки ягід суниці з додаванням
натурального суничного екстракту, пелюстки троянди.

23. Східні казки

Німеччина

24. Чорний барбарис

Німеччина

25. Чорний з лічі

Шрі-Ланка

Склад: чорний цейлонський чай, цукати тропічних фруктів, пелюстки троянди.
Склад: чорний цейлонський чай, ягоди барбарису, годжи та пелюстки гранату.
Склад: чорний цейлонський чай, шматочки ананасу, папайї, пелюстки чорнобривців
з додаванням натурального соку плодів екзотичного лічі.

26. Чорний йодований

Німеччина

27. Шоколадна феєрія

Німеччина

Склад: чорний грузинський чай, збагачений йодом з натурального соку ківі.
Склад: чорний цейлонський чай, шматочки ягід полуниці, малини, червоної смородини
та каплі шоколаду.

Продегустувати різні сорти кави та чаю можна
у наших фірмових магазинах.
Адреси див. на сайті www.coffee-ucc.com / Контакти
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3г
чаю

чашка

1 кг

0г
56

чашок

рн

1 кг

330

70
грн

А скільки
платите Ви

Для приготування
1 чашки напою потрібно
3 грами чаю
З 1 кг чаю
можна приготувати
1000 / 3 = 330
чашок чаю

За середньої вартості
1 кг кави
грн
560 грн
Вартість 1 чашки
560 грн / 330 = 1,70 грн / 1 чашка

1

70

х

3 Зелений класичний чай

Зелений чай піддають мінімальній ферментації (2-3%), що сприяє збереженню
надзвичайної кількості біологічно активних речовин. Йому притаманний квітковий,
цитрусовий та трав’яний аромат. Правильно приготований зелений чай має
унікальну комбінацію вітамінів, мікроелементів та рослинних білків. Заварюють
зелений чай водою 70-85°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

28. Зелений Маофенг

Китай

Смак: м’який, солодкуватий. Аромат: свіжий, квітковий.

29. Зелений порох «Екстра»

Китай

Смак: насичений із вираженою гірчинкою. Аромат: стійкий, трав’яний.

30. Зелений равлик

Китай

Смак: м’який, з солодким присмаком. Аромат: квітково-трав’яний, стійкий.

31. Зелені перли

Китай

Смак: приємний, м’який. Аромат: свіжий, стійкий, з квітковими нотками.

32. Містер Грін

Китай

Смак: насичений, трав’яний. Аромат: стійкий, з квітковими нотками.

33. Ніжний Хусон

Китай

Смак: вишуканий, м’який, з солодким присмаком. Аромат: ніжний.

34. Сенча

Китай

Смак: м’який. Аромат: свіжий, трав’яний.

35. Срібний равлик з жасмином

Китай

Смак: насичений, помірно-терпкий. Аромат: свіжий, жасминовий.

36. Храм неба

Китай

Смак: насичений, помірно-терпкий. Аромат: ніжний, з нотками орхідеї.
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* Розрахунки наведено відповідно до цін станом на 01.07.2016 р.

1

Вартість 1 чашки чаю

4 Зелений ароматизований чай

Класичний зелений чай з додаванням різних фруктів, пелюсток, цукатів тощо.
Заварюють водою 70-85°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

37. Анабері

Німеччина

Склад: зелений китайський чай сенча, шматочки ананасу, ягоди суниці, пелюстки соняшника.

38. Мохіто

Німеччина

Склад: зелений китайський чай, листя м’яти.

39. Надобраніч

Німеччина

Склад: суміш трьох різних видів китайського зеленого чаю, меліса, шипшина, бузина, квіти
мальви, фенхель.

40. Ранковий аромат

Німеччина

Склад: зелений китайський чай, пелюстки троянди, волошки та соняшника.

41. Саусеп

Німеччина

Склад: зелений китайський чай Порох з додаванням соку екзотичного фрукту
«саусеп», пелюстки чайної троянди, кокосова стружка.

42. Суниця з вершками

Німеччина

Склад: зелений китайський чай «Храм неба», ягоди та листя суниці, пелюстки чайної троянди.

43. Щедрість богів

Німеччина

Склад: зелений китайський чай, плоди папайї, манго, журавлина, пелюстки троянди.

5 Трав’яний чай

Смак чаю визначають трави, що входять до його складу. Цей напій не лише ароматний, але й багатий на вітаміни та мікроелементи. Відповідно до складу, чай може
бути лікувальним, зігріваючим чи, навпаки, освіжаючим, тонізуючим або ж заспокійливим. Заварюють трав’яний чай водою 95°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

44. Альпійський луг

Німеччина

Склад: лимонна трава, каркаде, шипшина, цедра апельсину, квіти ромашки.

45. Гінкго-чай

Німеччина

Склад: зелений китайський чай сенча, лимонна трава, листя гінкго, цедра апельсину, корінь
женьшеню.

46. Грація

Німеччина

Склад: ройбуш, пуер, зелений мате, лапачо, лимонна трава, лимонна вербена, кропива
пекуча, цедра апельсину, суцвіття мальви.

47. Релакс

Німеччина

Склад: ройбуш, квіти ромашки, шипшина, малина, гібіскус, листя суниці

48. Серце ангела (М’ята)

Німеччина

Склад: м’ята, меліса, квіти ромашки, гібіскус, шипшина, цедра апельсину, пелюстки
альпійських квітів.

49. Царський гібіскус (каркаде)

Німеччина

Склад: квіти гібіскуса (каркаде) з солодкувато-кислим смаком. Чай багатий на вітаміни,
мікроелементи, є відмінним тонізуючим напоєм, зміцнює імунітет.

Консультуємо.

Телефонуйте!
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(044) 225-29-12

6

Фруктовий чай

Фруктовий чай – це чай, до складу якого входять ягоди, фрукти, квіти та листя, інколи
також додають ароматичні масла. Фруктовий чай збагачений вітамінами та мікроелементами. Його властивості не можна перебільшити, він тонізує, освіжає, підвищує
імунітет та здійснює лікувальну дію на організм. Заварюють фруктовий
чай водою 95°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

50. Бананова республіка

Німеччина

Склад: банан, папайя, ананас, манго, пелюстки сафлору, волошки, троянди червоної.

51. Дольче Віта

Німеччина

Склад: смородина, шипшина, гібіскус, шматочки ананасу, папайя, цедра апельсину.

52. Еліксир молодості

Німеччина

Склад: яблуко, груша, лимонна трава, пелюстки троянди, гірський безсмертник.

53. Осінній сад

Німеччина

Склад: яблуко, груша, лимон, лимонна трава, меліса, ягоди бузини та солодки.

7

Ройбуш

Ройбуш – чай з листя і гілок однойменної південноафриканської чагарникової
рослини ройбуш. Напій з ройбушу має кисло-солодкий смак з приємним трав’яним
ароматом. Настій виходить помаранчевого кольору. Завдяки своїм тонізуючим та
лікувальним властивостям цей чай набув значної популярності. Він надзвичайно
корисний, оскільки містить достатньо антиоксидантів та цілий комплекс вітамінів та
мінералів. Заварюють ройбуш водою 95°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

54. Ройбуш Бананабері

Німеччина

Склад: ройбуш, шматочки ананаса, полуниці, бананові пластівці.

55. Ройбуш Крем-карамель

Німеччина

Склад: ройбуш, шматочки карамелі.

56. Ройбуш Лонг Ліф

Німеччина

Склад: подрібнене листя південноафриканської чагарникової рослини – ройбуш.
Не містить кофеїн, збагачений корисними мінералами та мікроелементами.

57. Ройбуш Солодкий сон

Німеччина

Склад: ройбуш, шматочки фіг, моркви, лимонний гранулят, шматочки плюща грунтового,
апельсинова цедра, листя хризантеми.

58. Ройбуш Суниця

Німеччина

Склад: ройбуш, шматочки ягід і листя суниці.

Зробіть колективне замовлення разом
з друзями / колегами / рідними і отримайте
безкоштовну доставку. Деталі — стор. 3
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8 В’язаний чай

В’язаний чай – це унікальний чай у формі кульки, вручну скручений з додаванням
квітів та чайного листя. При заварюванні кулька повільно розкривається у чудову
квітку, що не може не перехоплювати подих. Такий чай створить надзвичайну
романтичну атмосферу, тому заварювати чай варто в скляному посуді. Заварюють
в’язаний чай водою 70-85°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

59. Квітка бажань

Німеччина

Склад: в’язаний китайський чай, лотос, квітка лічі.

60. Сьоме небо

Німеччина

Склад: в’язаний китайський чай, хризантема, квітка лічі.

61. Червона красуня

Німеччина

Склад: в’язаний китайський чай, жасмин, лотос.

9 Композиційний чай

Композиційний чай – це суміш різних видів чаю, зеленого та чорного, з додаванням квітів, фруктів, ягід, що збагачує та насичує смак напою. Цей чай не лише
смачний, але й корисний, зміцнює імунітет, бадьорить, розслаблює, тонізує.
Заварюють композиційний чай водою 80-90°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

62. 2001 ніч

Німеччина

Склад: суміш чорного та зеленого чаю, пелюстки червоної троянди, жасмину, нагідок
та червоного сандалового дерева.

63. Каплі шампанського

Німеччина

Склад: суміш зеленого та чорного чаю, шматочки суниці, пелюстки волошки, екстракт
шампанського.

64. Лісові ягоди

Німеччина

Склад: суміш чорного і зеленого чаю, шматочки полуниці, пелюстки троянди, листя ожини.

65. Петро І

Німеччина

Склад: суміш чорного китайського та зеленого китайського чаю Порох, шматочки ягід
полуниці, ожини, малини, чорної смородини, яблука, апельсинова цедра, суцвіття волошки,
листя полуниці, бергамот.

10 Білий класичний чай

Білий чай – найбільш цілющий вид чаю. Ферментація – 0%. Для білого чаю
збирають лише наймолодше напіврозпущене листя першого врожаю. Після
заварювання білий чай має блідо-жовтий або зеленувато-жовтий колір та тонкий,
квітковий, трав’яний аромат. Заварюють білий чай обов’язково м’якою водою
70-80°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів, оскільки він має особливу концентрацію ефірних масел.

Китай

66. Бі Ло Чунь
Китайський чай з високим вмістом чайної бруньки та молодих пагінців.
Смак: м’який, солодкуватий. Аромат: свіжий, квітково-фруктовий.

67. Білий піон

Китай

Елітний білий китайський чай з високим вмістом ефірних масел.
Смак: фруктовий, солодкуватий. Аромат: свіжий, квітковий.
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68. Білі сльози дракона

Китай

Високоякісний білий китайський чай з високим вмістом чайної бруньки.
Смак: м’який, солодкий, насичений. Аромат: свіжий, з квітковими нотками.

69. Золоті голки

Китай

Китайський чай з високим вмістом чайної бруньки. Смак: м’який, насичений.
Аромат: ніжний, квітковий.

70. Срібна мавпа

Китай

Білий китайський чай з високим вмістом чайної бруньки. Смак: м’який, солодкуватий.
Аромат: свіжий, квітковий.

71. Срібний равлик

Китай

Білий елітний високоякісний китайський чай.
Смак: м’який, насичений. Аромат: свіжий, з квітковими нотками.

11 Мате

Мате – чай з висушеного та подрібненого листя вічнозеленого тропічного дерева,
падуба парагвайського. Напій має дивовижний смак, який межує між гірчинкою
зеленого чаю та ванільною солодкістю. Чай мате багатий на корисні вітаміни та
мікроелементи, які зміцнюють імунітет, покращують роботу організму та прекрасно
тонізують. Традиційно чай мате заварюють у спеціальному посуді, калабас, але
цей чай також адаптований до звичайного заварювання водою 95°С впродовж 1
хвилини до двох разів.

72. Мате зелений

Німеччина

Склад: подрібнене листя вічнозеленої південноамериканської дерев’янистої рослини
падуба парагвайського з м’яким, гіркуватим та водночас солодкуватим смаком.
Адаптований для приготування шляхом «звичайного» чайного заварювання.

73. Мате м’ята та меліса

Німеччина

Склад: чай мате з додаванням подрібненого листя свіжої м’яти і меліси.

74. Мате суниця

Німеччина

Склад: чай мате, шматочки і пелюстки суниці, соняшника, гвоздики.

12 Оолонг

Оолонг – напівферментований чай, що виготовлюють зі зрілого листя дорослих
чайних кущів. Чай оолонг увібрав в себе найкращі якості зеленого та чорного чаю.
Він сприяє очищенню організму, покращує роботу шлунка, зміцнює імунітет. Після
заварювання оолонг має яскравий квітковий аромат та персиковий присмак.
Заварюють оолонг водою 75-85°С впродовж 2-3 хвилин до двох разів.

75. Годзілунг

Німеччина

Склад: напівферментований чай оолонг, ягоди годжи, шматочки полуниці.

76. Женьшеневий оолонг

Німеччина

Склад: напівферментований чай в обсипці меленого кореня женьшеню.
Смак: солодкий, з нотками персика та женьшеню. Аромат: ніжний, квітковий.

Замовляйте безкоштовну
дегустацію кави та чаю
у Вашому офісі!
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(044) 225-29-12

Чекаємо на запрошення!

77. Молочний оолонг

Китай

Смак: м’який, з солодким присмаком. Аромат: вершково-квітковий.

Детальний опис смакових властивостей чаю читайте на сайті www.coffee-ucc.com

78. Оолонг

Китай

Смак: м’який, помірно-насичений. Аромат: квітково-карамельний.

79. Тегуаньїнь Нун Сян

Китай

Смак: м'який, з квітковими нотками. Аромат: кавово-карамельний.

80. Червоний халат (Да Хун Пао)

Китай

Смак: м’який, насичений, з медово-фруктовими нотками. Аромат: ніжний, квітковий.

13 Пуер

Пуер – витриманий постферментований чай. Головна відмінність пуеру –
довготривалий процес природної ферментації, завдяки чому цінність пуеру з
кожним роком витримки збільшується. Напій володіє унікальними цілющими
антисептичними властивостями. Має специфічний землянистий смак та
аромат. Заварюють пуер водою 95°С впродовж 2-3 хвилин до семи разів.

81. Палацовий пуер

Китай

Склад: спеціальний витриманий чай глибокої ферментації за технологією Шен із вмістом
чайної бруньки. Смак: м’який, з ледь помітною кислинкою. Аромат: стійкий, з відтінком
меду та кориці.

82. Пуер розсипний

Китай

Склад: постферментований китайський чай з провінції Юннань.
Смак: своєрідний, землянисто-пряний. Аромат: стійкий, деревний.

83. Пуер Шен медальйон

Китай

Склад: спеціальний чай глибокої ферментації за технологією Шен, пресований у формі
медальйону. Смак: м’який, терпкий зі своєрідним землянистим відтінком.
Аромат: стійкий, з нотками сухого дерева.

84. Пуер Шу медальйон

Китай

Склад: спеціальний чай глибокої ферментації за технологією Шу, пресований у формі
медальйону. Смак: насичений, зі своєрідним землянистим відтінком.
Аромат: стійкий, з нотками сухого дерева.
*Основна відмінність Шен пуеру і Шу пуеру криється в технології виробництва. Шен Пуер проходить
процес природної ферментації, коли чайні листи вилежуються на спеціально підготовлених майданчиках природним шляхом, а Шу Пуер вилежується у спеціальних чайних купах, куди додається вода в
певній пропорції, що прискорює процеси ферментації і дозволяє виробляти Шу Пуер набагато швидше,
ніж Шен Пуер.

Чай пакетований в асортименті

(Lipton, Greenfield і т.д.) більше 20 видів:
• чорні чаї (класичний цейлонський/з бергамотом/
чорницею/чорною смородиною/малиною/ожиною);
• зелені чаї (класичний китайський/з м’ятою/
мелісою/лимоном);
• фруктово-трав’яні чаї (ромашка/меліса/
малина/каркаде/яблуко/шипшина/кориця);
• білий чай (з манго та яблуком).
Повний асортимент та ціни на сайті
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www.coffee-ucc.com

Супутні товари до чаю та кави

1

5
Банки картонні

Пакет

3-шаровий із зіпер-замком 4-х кольорів:
бронзовий, чорний, білий, золотий
(для 100 - 500 гр кави/чаю)

(для зберігання 50, 100 та 500 гр кави/чаю)

2

6

Стакани паперові

(110 мл, 175 мл, 250 мл,
300 мл по 50/100 шт в упаковці)

Коробка подарункова картонна
(для 300-600 гр кави)

3

7

Мішалки дерев’яні
(1 упаковка * 800 шт)

Цукор у стіках

4

8

Паперовий фірмовий пакет

Фільтр-пакети для чаю

«Romantic Coffee»® / «Romantic Теа»®
(для 100 гр та 250 гр кави/ чаю)

(1 упаковка * 100 шт)

Ціни уточнюйте на сайті та за телефонами в момент замовлення.

Доставка в усі куточки України, додому та в офіси.
По м. Києву доставка БЕЗКОШТОВНА від 1 кг (кава і чай)

18

КАВА

ЧАЙ

70 сортів

84 сорти

ПРЯМИЙ ІМПОРТ

1

Прямий імпорт зеленої кави
через біржі Лондона та Нью-Йорка.

СЕРТИФІКОВАНЕ
ВИРОБНИЦТВО

2

Сертифіковане виробництво.
Власне обсмажування згідно з ДСТУ.

ЦІНА ВИРОБНИКА

3

Ціна виробника.
Без посередників. Без переплат.

ГАРАНТОВАНА
ЯКІСТЬ

4

Якість кави та чаю щомісяця перевіряють
органи СЕС та Держспоживстандарту.
Виробництво згідно з ДСТУ.

ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ

5

Широкий асортимент
на всі смаки та вподобання.

БЕЗКОШТОВНИЙ
ПОМЕЛ

6

Безкоштовний помел кави
обраного сорту в день замовлення.

ДОСТАВКА

7

Безкоштовна доставка по м. Києву.
Швидка доставка по Україні.

ЯКІСТЬ
ПЕРЕВІРЕНО!
ДСТУ

Сертифікати
З сертифікатами відповідності і висновками санітарно-гігієнічної
експертизи можна ознайомитися на нашому сайті
www.coffee-ucc.com / Про компанію / Сертифікати

Кава та чай

виготовлені по ДСТУ:

безпечна для здоров’я продукція;
виготовлені відповідно до санітарних норм і правил;
відсутність сторонніх домішок, ароматизаторів і т.д.;
постійний контроль виробництва органами
CЕC та Держспоживстандарту.

Отже, якість продукції перевірено
та гарантовано!
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ЯКІСТЬ
ПЕРЕВІРЕНО!
ДСТУ

Купити кавомашину ВИГІДНО,
ніж брати її в оренду

Ми надаємо лише цифри, як можна економити 13 000 грн в рік! Рішення за Вами!
Отож, коли потрібно вирішити питання з кавомашиною, існує 2 варіанти: орендувати або
купити кавомашину, б/у або нову, можливо, навіть в розстрочку. Розглянемо кожен з них.
Оренда кавомашини

Покупка кавомашини
Об’єм споживання

Обов’язкова покупка кави від 5кг/міс

Замовляєте будь-яку вагу кави (1 кг і більше)

Ціна кави
Середня ціна кави – 400 грн/кг
Ціна кави завищена, адже вартість оренди закладена
в ціну кави

Кава Арабіка 100% - від 300 грн/кг
Ціна від виробника

Якість кави
Купуєте каву тієї якості, яку пропонують
(скільки в ній робусти? Ароматизатори?)

Купуєте каву бажаної якості

Асортимент
Обмежений асортимент кави, 3-5 сортів на вибір
(переважно з робустою). Обмежений вибір кавомашин
в оренду, не популярні та не ходові моделі,
або ж в не належному стані.

Більше 70 сортів кави свіжосмаженої від виробника.
Найвищої якості.
Необмежений вибір кавомашин.
Кавомашина залишається у вашій власності,
яку потім можна продати або здати в оренду

Вибір постачальника кави
Якщо змінюєте постачальника кави, кавомашина
вилучається.

Обираєте та змінюєте постачальника кави
за потреби.

Особливості
Кавомашина є власністю компанії, яка надає її в оренду.
Фінансово не вигідно у довгостроковій перспективі,
оскільки оренда та «прихована» переплата за каву
протягом 1 року в сумі дорожча, ніж покупка
б/у кавомашини.

Разова оплата за кавомашину
Можливо зекономити:
- Купити кавомашину б/у в гарному стані
- Купити машину б/у або нову у розстрочку
з щомісячною виплатою

Розрахунки витрат при споживанні 5 кг кави в місяць
Оренда кавомашини

Покупка кавомашини

1-ий рік 2-ий рік 3-ий рік
Середня ціна кави 400 грн/кг 24000 24000 24000
Обов’язкова покупка 5кг/міс
грн
грн
грн
Оренда кавомашини
300 грн/міс
Сума витрат
Висновок
1. Не купили каву –
залишились без кавомашини
2. Постійно втрачаєте гроші
3. П’єте каву сумнівної якості

3600
грн

3600
грн

3600
грн

27600 27600 27600
грн
грн
грн

За три роки
ваші витрати

82 800 грн

1-ий рік 2-ий рік 3-ий рік
Кава Арабіка 100%
18000 18000 18000
від 300 грн/кг
грн
грн
грн
Ціна від виробника
Вартість оренди 0 грн
8600
Кавомашина б/у у гарному
грн
стані 8600 грн
Сума витрат
Висновок
1. Один раз заплатили маєте кавомашину
2. Значна економія грошей
3. Гарантовано п’єте
якісну каву

26600 18000 18000
грн
грн
грн

За три роки
ваші витрати

62 600 грн

Придбавши власну кавомашину та вживаючи 5 кг
кави/місяць, за 3 роки ви економите ∆ 20 200 грн
І у Вашій власності є своя кавомашина,
відповідно економія становить ∆ 28 800 грн!

Отже, порівнявши витрати на оренду кавомашини з витратами при покупці кавомашини б/у,
очевидно, що при покупці кавомашини ви значно економите.
А якщо Ваш офіс, заклад чи організація вживає в місяць не 5 кг кави, а 10-15 кг/місяць,
то сума економії відповідно збільшується:
56 200 грн
5 кг

кави/міс

10 кг кави/міс
15 кг кави/міс

38 200 грн

34 600 грн
22 600 грн
13 000 грн
7 000 грн

20 200 грн

10 600 грн

1 000 грн
Економія за 1 рік

за 2 роки

за 3 роки

Крім економії Ви:
• Гарантовано вживаєте 100% якісну Арабіку!
• Заощаджуєте кошти 1000-7000-13000 грн/рік,

які ви можете інвестувати в інші сфери вашої діяльності
• Маєте власну кавомашину (8600 грн) на довгі роки, і в разі потреби можете
продати або здати в оренду!
Ми надаємо вам лише цифри і показуємо, як можна
економити 7 000 - 13 000 грн в рік, при тому купувати
будь-яку кількість кави у будь-якого постачальника.
Рішення приймаєте Ви.

Тисячі клієнтів ТОВ Української кавової компанії ЛТД, серед яких
кав’ярні, ресторани, кафе, бари, офіси компаній, фізичні особи,
мережі роздрібної торгівлі високо оцінили якість і демократичні
ціни на каву ТМ Romantic.
Гарантовано висока якість!

Ціна виробника!

Romantic Coffee ® - 71 сорт
Чай Romantic Tea ®
- 84 сорти
Кава

Без переплат!

Безкоштовна
дегустація кави
та чаю у Вашому
офісі!

Чекаємо на запрошення!
Вигоди колективного замовлення

Збираєтесь
утрьох-учотирьох

Кожен замовляє
чай від 100 грамів
та каву від 250 грамів

Оформлюєте
замовлення
від 1 кг

Отримуєте товар за ціною виробника
Маєте безкоштовну доставку по м. Києву від 1 кг.
Доставка по всій Україні кур’єрськими службами та поштою.

Замовлення кави та чаю
1

На сайті компанії: соffее-uсс.соm, на e-mail: order@ucc-ltd.ua.

2

В офісі: м. Київ. вул. Михайла Максимовича, 6. оф. 10, Ⓜ Васильківська.

3

(044) 225-29-12,
(099) 153-12-22, (098) 122-68-44,
(093) 581-33-44, (044) 362-24-52.
За телефонами:

З любов’ю,

та

... додай романтик у в буденнiсть!

