
O F E R TA  
H A N D L O W A



Mała Czarna to aromatyczna kawa, pochodząca z zaufanych plantacji w Brazylii  
i Wietnamie. To właśnie te kraje uchodzą za serce światowego przemysłu kawowego. 
Region Cerrado Mineiro w Brazylii oraz prowincja Dak Lak w południowym Wietnamie, 

z których pochodzi Mała Czarna, to obietnica wysokiej jakości ziaren  
i niepowtarzalnego smaku kawy. 

To dlatego Mała Czarna zachwyca już od pierwszej filiżanki. Ponadto, stosowane 
przez nas tradycyjne metody palenia ziaren, w odróżnieniu od nowoczesnych, 
przyspieszonych metod, wydobywają pełnię smaku i aromatu, do których chce  

się wracać każdego dnia!



K A W Y  Z I A R N I S T E K A W Y  M I E L O N E K A W Y  R O Z P U S Z C Z A L N E



Kawy ziarniste



Mala Czarna Barista

Kawa ziarnista

100% Arabika

500 g | Opakowanie zbiorcze: 6 szt. 

Pochodzenie: Brazylia, Cerrado Mineiro

Mała  Czarna Barista to 100% Arabika o delikatnym 
smaku i łagodnej słodyczy. To, co ją wyróżnia  
to tradycyjny proces palenia w piecu bębnowym.  
Metoda ta pozwala wydobyć z ziaren pełnię smaku  
i aromatu, co stanowi przewagę nad nowoczesnymi, 
przyspieszonymi metodami palenia kawy. Stosowany 
przez nas sposób palenia jest najbardziej zbliżony  
do tradycyjnego, ręcznego wypalania ziaren kawowca.
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Mala Czarna Crema

Kawa ziarnista

100% Arabika

250 g | Opakowanie zbiorcze: 10 szt. 

Pochodzenie: Brazylia, Cerrado Mineiro

Kawa ziarnista Mała Czarna Crema to aromatyczna 
Arabika pochodząca z regionu Cerrado Mineiro w Brazylii, 
który słynie z wysokiej jakości kawy. Łagodniejsze palenie 
ziaren nadaje jej niezwykle delikatny smak. Aksamitna 
pianka tworząca się na powierzchni napoju sprawia,  
że każda filiżanka to niezapomniana przyjemność. Arabika 
z Cerrado Mineiro to odmiana Red Catuai o doskonale 
zbalansowanym smaku i długim, słodkim finiszu.
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Mala Czarna Espresso

Kawa ziarnista

100% Arabika

250 g | Opakowanie zbiorcze: 10 szt. 

Pochodzenie: Brazylia, Cerrado Mineiro

Kawa ziarnista Mała Czarna Espresso to aromatyczna 
Arabika pochodząca z Brazylii, z położonej na wysokości 
1280 m n.p.m. plantacji Mirante w regionie Cerrado 
Mineiro. Mocniejsze palenie ziaren nadaje jej wyrazisty, 
bogaty bukiet smakowy i powoduje, że Mała Czarna 
Espresso zdecydowanie pobudza do działania. Ta kawa 
świetnie sprawdzi się jako dynamiczny początek dnia  
i zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz silnego ożywienia.
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Kawy mielone



Kawa Mielona

Kawa mielona

500 g | Opakowanie zbiorcze: 6 szt. 

Pochodzenie: Dak Lak, Wietnam

Kawa mielona Mała Czarna to aromatyczna Robusta 
pochodząca z prowincji Dak Lak w południowym Wietnamie. 
Jest uprawiana w niewielkich gospodarstwach przez 
plantatorów takich jak Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Thanh 
Rồi czy Phan Tư Biểu, którzy wiedzę o kawie przekazują 
sobie od pokoleń. Wypalana zgodnie z tradycyjną 
procedurą, ma mocny, inspirujący smak i delikatny, lekko 
waniliowy aromat. Wysoka zawartość kofeiny sprawia, że 
Mała Czarna intensywnie pobudza i stymuluje do działania. 

Ka
w

y 
m

ie
lo

ne



Kawa Mielona

Kawa mielona

250 g | Opakowanie zbiorcze: 10 szt. 

Pochodzenie: Dak Lak, Wietnam

Region Dak Lak, z którego pochodzi mielona kawa Mała 
Czarna to rejon o umiarkowanym klimacie i pięknym 
położeniu. Łagodne wzgórza i stoki sąsiadują z licznymi 
jeziorami i rwącymi górskimi potokami. Plantacje kawy 
usytuowane są na wysokości ok. 800 m n.p.m.,  
co wpływa na ich wyjątkowy charakter. 
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Kawa Mielona

Kawa mielona

100 g | Opakowanie zbiorcze: 18 szt. 

Pochodzenie: Dak Lak, Wietnam

Mielona kawa Mała Czarna o delikatnym, lekko 
waniliowym aromacie. Obróbka ziaren odbywa  
się tzw. metodą suchą wydobywa z ziaren niepowtarzalny 
smak, aromat i moc. Wysoka zawartość kofeiny sprawia,  
że Mała Czarna intensywnie pobudza i stymuluje  
do działania. Jest doskonała, by z energią zacząć nowy dzień.
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Kawy rozpuszczalne



Mala Czarna Barista

Kawa rozpuszczalna

200 g | Opakowanie zbiorcze: 6 szt 

Kawa rozpuszczalna Mała Czarna Barista to kawa  
o specjalnie skomponowanym składzie, wzmocniona 
drobno zmielonymi ziarnami Arabiki. Intensywnie 
pobudzająca, o doskonale zbalansowanym, klasycznym 
smaku. Powstaje przez liofilizację – nowoczesną metodę 
suszenia przez wymrożenie. Dodatek drobno zmielonych 
ziaren Arabiki sprawia, że kawa ma bogatszy aromat,  
jest lekko słodka w smaku, ma niski poziom kwasowości  
i łagodny, zniewalający zapach.
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Mala Czarna Gold

Kawa rozpuszczalna

200 g | Opakowanie zbiorcze: 6 szt 

Kawa rozpuszczalna Mała Czarna Gold to kawa  
o specjalnie skomponowanym składzie, dzięki temu 
zachwyca zbalansowanym i wyważonym smakiem.  
Jej intensywny aromat pobudza i rozpieszcza zmysły. 
Kawa rozpuszczalna Mała Czarna Gold to 100% 
wysokiej jakości ziaren, pochodzących ze sprawdzonych 
plantacji w Ameryce Południowej i Azji.

Ka
w

y 
ro

zp
us

zc
za

ln
e



Mala Czarna Crema

Kawa rozpuszczalna

150 g | Opakowanie zbiorcze: 6 szt. 

Mała Czarna Crema to subtelna w smaku, delikatna 
kawa rozpuszczalna z charakterystyczną, aksamitną 
pianką. Doskonale komponuje się z mlekiem, a swój 
łagodny smak zawdzięcza pochodzeniu z Ameryki 
Południowej i starannym procesom uprawy. Kawę 
rozpuszczalną Mała Czarna Crema wyróżnia wyważona 
słodycz i kwasowość. To dlatego będzie idealnym 
dopełnieniem każdego popołudnia!
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Paulina Bucka
Brand Manager
Instanta Polska

GSM: +48 660 714 656
Tel: +48 32 47 24 100 wew. 330
e-mail: kontakt@malaczarna.pl

Zapraszamy do kontaktu

https://www.facebook.com/malaczarnacoffee/
https://www.instagram.com/malaczarnacoffee/
http://www.malaczarna.pl
http://www.malaczarna.dodomku.pl

