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            Jsme pražírna 
                    výběrové kávy 

                              naftee.



O naftee Naftee je jednodruhova výběrová káva,   
která je vysoce hodnocená v nejprestizni 
kávové soutěží Cup of Excellence. 

Čerstvě pražená v pražírně na světlý stupeň, 
má bohaté chuťové a aromatické vlastnosti 
unikátní pro každou zemi a farmu. 

Ovocné, květinové, tropické, čokoládové tóny, 
které se pochutnante na pravé chuti kávy. 

Naftee patří do třetí kávové vlny. V níž hraje 
zásadní roli kvalita kávových zrnek, místo 
jejich původu, pěstování a zpracování. 

SPECIALTY COFFEE



         Výběrová káva 
                (z angl. specialty coffee) 

 
Je vyráběna z kávových zrn té nejvyšší kvality. 
Je to prvotřídní arabica, vypěstovaná ve výšce 
1000 az 2000 metrů nad mořem, výhradně na 
základě přírodních hnojiv a za zvláštních 
klimatických podmínek.

Manuálně sbíraná zralá zrnka jednotlivé 
sklizně mají víc než 15 stupňů třídění a mají
bohaté chuťové a aromatické vlastnostuni.
 
Dle stanov mezinárodní asociace 
Specialty Co�ee Association (SCA) 
je termínem specialty co�ee označena 
taková káva, která při degustaci získá v 
celkovém souhrnu minimálně 80 a více bodů.



Cup of Excellence 

Cup of Excellence je mistrovstvi sveta, kde 
získávají pouze kávy nadstandardní kvality. 

V průběhu výběrového řízení, se hodnotí a 
ochutnávají tisíce šálků, z nichž do dalšího 
kola postupují na základě kvality a 
specifických vlastností kávy jen ty nejlepší.
 
Poptávka po oceněných kávách Cup of 
Excellence je obrovská i z toho důvodu, že 
se jedná o malé limitované edice plantážních
káv, které si pořizují jak kávový odborníci, 
gourmeti a milovníci kvalitní kávy, tak 
speciálně zaměřené co�ee-shopy a kavárny.



Naftee 
            je o  
     
           lásce.



Jsme tu pro vaše potěšení z výjimečné chuti
výběrové kávy, kterou pro vás pražíme.

Pocházíme z Kyjeva a do České republiky 
dovážíme nejkvalitnější zrnka arabiky, 
které pečlivě vybíráme od farmářů na 
ekologických farmách Střední Ameriky, 
abychom je zde s láskou upražili a 
nabídli každému, komu záleží na kvalitě. 

Kvalita a chuť  je pro nás základ. Pečujeme 
o kávu s láskou a tímto způsobem chceme 
lásku sdílet pomocí našeho produktu. 

Naším cílem je informovat, že káva nemusí 
být jen povzbuzujíci ale i lahodný nápoj,
který dokáže prejemne potěšit. 

Natankujte si láskou, říká náš slogan.

O nás



Naftee 
     je nejkvalitnější
  
                  arabica.



Naše káva



El Salvador Las Delicias



Farma Las Delicias byla založena v roce 1935  
přistěhovalci z Itálie, rodinou Escalon.  

Farma se nachází v oblasti Santa Ana mezi  
sopečnými jezery na rozloze 26 hektarů 

národního  parku a je umístěna v nadmořské
 výšce 1600 n. m. n.

  
Zde ve stínu oranžových hájů a obřích

 tropických stromů roste jedna z nejkvalitnějších
 káv na světě, což se několikrát prokázalo

 vysokým umístěním v soutěži Cup of Excellence. 
Tento lot kávy obsadil 4. místo v roce 2017.

Jedná se o starý červený bourbon sklizený
 selektivním způsobem a čistě zpracovaný 

naturální metodou.Ve výsledku je to příjemná 
káva se svéráznou ovocnou příchutí, 

pro kterou se lidé vrací znovu a znovu.

El Salvador Las Delicias



Nikaragua La Bendicion



La Bendición je vlastněná 
Luisem Albertem Balladarezem, 

dlouholetým a uznávaným farmářem. 
Kávu pěstuje již řadu let a je jedním z 

nejlepších v oboru - dostal se na první místo 
v soutěži Cup of Excellence v roce 2018.  

Farma se nachází na severu Nikaraguy 
La Cordillera de Dipilto.

 
Díky hornatému terénu má region jedinečné 

a kontrastní mikroklima -města na jižní straně 
vrcholu jsou ve slunečním světle, přesto jsou 

na severní straně často zkrápěné deštěm. 
Právě tyto jedinečné podmínky využívá 

Balladarez k výrobě výjimečných káv.

Nikaragua La Bendicion



Kostarika El Centro



Farmu EL Centro rozléhající se na 21 
hektarechpůdy v regionu Terrazu vlastní 
Valladares Rodriguez. Jsou zde výborné 
klimatické podmínky pro pěstování kávy.

Plantáže zdědil po svém dědečku a s úctou 
ke svým předkům a tradicím pokračuje 

v pěstování vysoce kvalitní kávy. 
Díky bezchybnému zpracováni se mu daří 

rozvinout její chuť, což opakovaně 
bylo oceněno v kávové soutěži 

Cup of Excellence.

Tato káva se vyznačuje specifickou 
sladkostí tropického ovoce 

s mléčno-čokoládovou příchutí.

Kostarika El Centro



Honduras San Rafael



Honduras San Rafael

Farma San Rafael ohromuje svou 
neobyčejnou kombinací borovic, 

banánů a kávových stromů. 
Sklízí se tady pomocí tzv. laserové 
metody a manuální selekcí zrnek. 

Majitelka farmy Norma Iris Fiallos 
je považována za inovatora v oboru. 
Norma používá ke zpracování kávy 

mokrou fermentaci - techniku   
vypůjčenou z vinařského průmyslu. 

Výběrové třešně se necha projít mokrým 
fermentačním procesem, čímž dostává 

kávy nadstandardní kvality s originá
lní chuťové vlastnosti. 

Farma San Rafael je držitelem 
vládního grantu představovat kávu 

Hondurasu v soutěži 
World of Co�ee 2015 ve Švédsku.



Děkujeme

a budeme se těšit 
      na spolupráci.



Kontakt

Maksym Shapovalov

tel: 776245218
mail: nafteecoo�ee@gmail.com

Jiráskovo nábř. 1843/1 
37004 České Budějovice

IČO: 06690131

#naftee

@nafteeco�ee

www.naftee.com


