
PIANO CAFE. CHOPIN’S CHOICE
LICENCJONOWANE  PRODUKTY  POLSKIEJ MARKI



MUZYKA Z NATURY
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu wyjątkową ofertę ekologicznych 
kaw sporządzonych z najlepszych surowców i w oparciu o tradycyjne 
polskie receptury. Nasze kawy PIANO CAFE. CHOPIN’S CHOICE 
charakteryzują się szczególnymi właściwościami odżywczymi. 

Z tego względu zajmują specjalne miejsce w polskiej tradycji spożywania 
smacznych i zdrowych napojów. A co dodatkowo niezwykle ważne, 
zapisały się w naszej historii. Pili je bowiem wielcy Polacy, a wśród nich 
sławny na całym świecie, największy polski kompozytor i wirtuoz forte-
pianu Fryderyk Chopin.

Tak pisał w listach do rodziny, zwanych Kuryerem Szafarskim, 
z Szafarni, gdzie spędzał lato 1824, dnia 16 Sierpnia.

„(…)- J. P. Jakub Chopin wypija na dzień sześć filżanek [!] kawy żołędziowej, 
Mikołajek zaś co dzień cztery bułeczki zjada, notabene prócz potężnego 
obiadu i trzypotrawnej kolacyjki.(…)”
 Adresat: Chopin Mikołaj (Paryż)

„Dnia 19 Sierpnia 1824 roku. Wiadomości Krajowe (…)Dnia 18 m. i r. b. 
JP. FF. M. I. Chopin wypił siedem filiżanek kawy żołędziowej. Spodziewać 
się trzeba, iż niedługo osiem wypije.”

Znane od wieków, podawane na dworach i pite pod strzechą polskie 
tradycyjne napoje, dzisiaj z dumą stawiamy na stole świata. Częstuje-
my nimi gości i przyjaciół. To najlepsze, co możemy zaoferować. 
Powstają z ekologicznych surowców. Są wyjątkowo smaczne i zdrowe... 
NATURALNIE POLSKIE!



KAWA ORKISZOWA EKO

Scherzo
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Posiada wiele zdrowotnych właściwości i świetnie 
smakuje. Należy do kategorii kaw zbożowych, dlatego 
mogą pić ją nawet dzieci i osoby starsze. Dobra 
alternatywa dla osób z nadciśnieniem, ponieważ nie 
zawiera kofeiny. Produkowana z palonych i zmielo-
nych ziaren orkiszu. To znana od wieków odmiana 
pszenicy. W okresie starożytności orkisz był spożywa-
ny przez gladiatorów, ponieważ wspomagał zdrowie, 
siłę i ogólną sprawność fizyczną. 

KAWA BIO ZIOŁOWO-ZBOŻOWA

Fantazja
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Sporządzona z gorącą wodą, mlekiem stanowi 
doskonały napój odżywczy dla wszystkich, którzy 
dbają o zdrowie oraz cenią sobie doskonały smak 
i aromatyczny zapach kawy ziołowo - zbożowej. 
Kawa ta nie zawiera kofeiny ani żadnych alkalo-
idów. Według literatury składniki tej kawy wpływają 
korzystnie na wzmocnienie mięśnia sercowego 
oraz funkcjonowanie całego przewodu pokarmo-
wego.

KAWA BIO Z TOPINAMBURU 
Z DODATKIEM KORZENIA MNISZKA

Mazurek
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Kłącze topinamburu zawiera inulinę, żelazo, 
potas, jest bogate w witaminę C i B1.Ma także 
bardzo niski indeks glikemiczny. Cechy te powo-
dują, że produkty z topinamburu są doskonałym 
środkiem wspomagającym dla cukrzyków. Doda-
tek mniszka,który również często jest składnikiem 
mieszanek przeciwcukrzycowych, wzmacnia 
działanie topinamburu oraz powoduje, że produkt 
działa pobudzająco i odtruwająco oraz reguluje 
trawienie. 

KAWA BIO Z NASION CHIA

Walc
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Świetna alternatywa dla kawy i innych ciepłych 
napojów. Aztekowie uważali nasiona chia za 
pomocne w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej oraz bystrości umysłu. Nasiona chia 
są cenione za ich zdolność do zapewnienia 
organizmowi zrównoważonej energii - tłumaczenie 
słowa "chia" z języka starożytnych Majów to "siła". 
Są powszechnie cenione za swoje unikalne 
właściwości - odznaczają się wysoką zawartością 
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Zawierają 
między innymi witaminy E, B1, B3, wapń, fosfor, 
magnez, żelazo, cynk i niacynę.

KAWY EKO - NATURALNA I PROZDROWOTNE

KAWA NATURALNA ARABICA EKO
Classic
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Najwyższej jakości kawa Arabika BIO z ekologicznej 
plantacji w Peru. W 100% naturalna, uprawiana na 
najlepszych gruntach, bez stosowania chemicznych 
nawozów i środków ochrony roślin.
Wypalona w Polsce w specjalny, delikatny sposób, 
stanowi klasyczną, wyrafinowaną kompozycję.  
Ma idealnie wyważony smak z nutą czekolady oraz 
delikatny owocowy posmak. Wolny proces palenia 
i odpowiedni poziom wyprażenia ziarna zapewniają 
tej kawie wyjątkowy, niezapomniany aromat i smak.

KAWA ŻOŁĘDZIOWA EK0
Polonez
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Kawa PIANO CAFE. CHOPIN’S CHOICE to wyjątkowej 
wartości napój prozdrowotny i energetyzujący. 
Ponieważ nie zawiera kofeiny może być pity przez 
dzieci, a nawet kobiety w ciąży. W dawnych czasach 
pita była zarówno na dworach, jak i w wiejskich 
chatach, szczególnie przez osoby osłabione, po 
przebytych chorobach oraz jako środek ogólnie 
wzmacniający.
Kawa żołędziowa ma silne, udowodnione naukowo, 
właściwości antyoksydacyjne. Reguluje pracę całego 
układu pokarmowego, wzmacnia żołądek, wątrobę 
i śledzionę. Pomaga zlikwidować zaburzenia żołądko-
we. Wypita na czczo pobudza i daje uczucie sytości. 
To sprawia, że działa…odchudzająco, a tym samym 
pomaga bez wysiłku dbać o linię. 



KAWA INSTANT Z MLEKIEM 
I CUKREM 3W1

Allegro
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Dzięki kawie rozpuszczalnej Allegro 3w1 możesz 
w łatwy i szybki sposób przygotować wszędzie 
swoją ulubioną białą kawę - z mlekiem i z cukrem.

KAWA ZBOŻOWA INSTANT 
O SMAKU ZIELONEJ HERBATY

Etiuda
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Napój zbożowy, bezkofeinowy z dodatkiem cykorii 
o łagodnym smaku zielonej herbaty. Doskonale 
nadaje się do picia w ciągu dnia oraz nocy 
w każdym wieku. Kawa zbożowa jest cennym 
źródłem błonnika, natomiast dodatek cykorii 
wspomaga regulację pracy jelit. 

Energetyzuje i odżywia. Doskonała do śniadania 
oraz jako zwieńczenie lunchu, a także do deserów.

KAWA ZBOŻOWA INSTANT  
Z CZEKOLADĄ (4W1)

Ballada
PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE
Kawa zbożowa z dodatkiem cykorii oraz z prawdzi-
wą czekoladą. Doskonale nadaje się do picia w 
ciągu dnia oraz nocy w każdym wieku. Kawa 
zbożowa jest cennym źródłem błonnika, natomiast 
domieszka cykorii wspomaga regulację pracy jelit.

Wzmacnia i wpływa doskonale na kondycję całego 
organizmu. Doskonała dla dzieci i młodzieży, do 
każdego posiłku oraz jako energetyczny napój 
pomiędzy nimi.fosfor, magnez, żelazo, cynk 
i niacynę.

KAWY ROZPUSZCZALNE

Nowość! ROZPUSZCZALNE KAWY EKOLOGICZNE: 
ŻOŁĘDZIOWA I ORKISZOWA



CIASTKA ŻOŁĘDZIOWE 

Ciasteczka żołędziowe mają wyjątkowo 
cenny skład. Są polecane jako wartościo-
wy element diety szczególnie dla osób 
pijących dużo kawy. Ale także dla tych, 
które  stosują dietę dla dobra swojej 
figury, przemęczonych oraz dla tych, 
którzy dbają o zbilansowany sposób 
odżywiania się. 

Ciasteczka dają uczucie sytości - dlatego 
są bardzo dobre przy dietach odchudza-
jących. 

Mąka z żołędzi była dawniej używana 
jako pokarm, szczególnie w czasach 
gdy brakowało jedzenia. Współczesne 
badania potwierdziły jej bardzo wysoką 
wartość odżywczą oraz zwartość cennych 
dla zdrowia składników. W porównaniu 
z mąką zbożową jest kilkakrotnie bogat-
sza w potas, wapń i magnez, czyli kluczo-
we dla zdrowia składniki mineralne.

Skład
mąka żołędziowa* i pszenna*, masło*, olej 
roślinny*, cukier trzcinowy*, jaja*, śmietana* 
oraz węglan sodu (w różnych proporcjach) 
*produkt rolnictwa ekologicznego

CIASTKA ŻOŁĘDZIOWE 
z nasionami pokrzywy

Skład
mąka żołędziowa* i pszenna*, masło*, olej 
roślinny*, jaja*, śmietana*, nasiona pokrzywy*, 
cukier trzcinowy*, węglan sodu (w różnych 
proporcjach) *produkt rolnictwa ekologicznego

CIASTKA ŻOŁĘDZIOWE 
z czarnuszką, kminkiem i anyżem

Skład
Mąka żołędziowa* i pszenna*, masło*, olej 
roślinny*, cukier trzcinowy*, jaja*, śmietana*, 
czarnuszka*, kminek*, anyż*, węglan sodu (w 
różnych proporcjach) *produkt rolnictwa 
ekologicznego

CIASTKA ŻOŁĘDZIOWE EKO
z miodem

Skład
mąka żołędziowa* i pszenna*, miód*, masło*, 
olej roślinny*, jaja*, śmietana* oraz węglan 
sodu (w różnych proporcjach) *produkt rolnic-
twa ekologicznego



EKSKLUZYWNE UPOMINKI

Filiżanki PIANO CAFE. CHOPIN'S CHOICE - ręcznie 
malowane i z nadrukiem - oraz kubki powstają z 
najlepszej porcelany Fine Bone China w Zakła-
dach Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie 
Śląskiej. Zestawy PRESIDENT są najwyższej 
jakości, wyprodukowane w Polsce. 
To ekskluzywne prezenty na wyjątkowe okazje. 
Nie tylko dla  prezydentów, premierów, kanclerzy, 
ministrów, ambasadorów i konsulów, ale także 
wszystkich, wyjątkowo ważnych dla Państwa 
Osób -  Bliskich i Przyjaciół. 



NASZE PRODUKTY 
posiadają licencję Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 

 ....oraz unijny Certyfikat EKO



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

„Rodem Warszawianin, sercem Polak, 
a talentem świata obywatel” - napisał 

o Fryderyku Chopinie C. K. Norwid. 

Weź w dłoń filiżankę naszej znakomitej kawy PIANO 
CAFE. CHOPIN'S CHOICE. 

Poczuj smak polskiej natury. Na zdrowie!

EKO-GIEŁDA Sp. z o.o.
Pl. Solny 16 
50-062 Wrocław 
Polska

E-mail: biuro@eko-gielda.pl

Telefon: +48 71 725 51 62

Telefon komórkowy: +48 604 47 80 35

www.pianocafe.eu


