wyszukiwarka

Lubisz smak świeżo zmielonej,
aromatycznej kawy? Dzięki
dołączonej do zestawu zakrętce,
młynek angielskiej marki Kilner nie
tylko zmieli, ale także przechowa
rozdrobnione ziarna kawowca.
Mechanizm mielący ze stali
nierdzewnej napędzany korbką
z drewnianym uchwytem nadaje
mu oldscholoowy charakter.
Cena: 189 zł
FABRYKAFORM .PL

www.swiatrezydencji.pl
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Wolno stojący ekspres Miele CM 5500
przygotowuje perfekcyjną piankę
mleczną. Funkcja OneTouch for Two
pozwala na równoczesne przyrządzenie
2 kaw za naciśnięciem jednego przycisku.
Ekspres potrafi także zapamiętać
do 10 osobistych profili użytkowników,
w których zapisane zostaną wszystkie
parametry ich ulubionych specjałów
kawowych. Tego trzeba posmakować!
Cena: 4.499 zł

ŚRWO 1-2/2020

ROSSI.PL

Wiesz, że 80% tego specjału kawowego stanowi mleko?
Z tego względu do przygotowania caffè latte niezbędny
jest spieniacz, mikser lub ekspres ciśnieniowy z dyszą
do spieniania mleka. Przyrządzenie trójwarstwowego
napoju wymaga uwagi. Do spienionego mleka z pianką,
po szklanej ściance, należy powoli przelać gorące espresso.
Caffè latte serwowane jest w wysokich szklankach
z długą łyżeczką. Wielbicielom słodkości polecamy wersję
z dodatkiem syropu smakowego, cynamonu, miodu lub
kardamonu. Oprócz tradycyjnego caffè latte na rynku
dostępne są latte macchiato (z dużą zawartością mleka)
oraz caffè macchiato (z większą zawartością kawy).

MIELE.PL
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Garnek do spieniania mleka to absolutny must
have w kuchni każdego miłośnika kaw z pianką.
Gefu Claudio zachęca do kreatywności:
ergonomiczny kształt i wyprofilowany dzióbek
sprawiają, że sprawdzi się idealnie podczas
dekorowania kaw metodą latte art.
Cena: 29,95 euro (600 ml)

Jura J6 Piano White sprosta najbardziej
wysublimowanym podniebieniom. Dzięki technologii
gładkiej pianki, ekspres przygotowuje perfekcyjne
specjały kawowe z dodatkiem mleka i pianki
mlecznej. Producenci nie zapomnieli także o fanach
mocniejszych kaw: Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej,
optymalizujący czas ekstrakcji małych specjałów
kawowych, dba o najwyższą jakość ristretto
i espresso. Funkcja Smart Connect umożliwia
obsługę ekspresu za pomocą smartfona.
Cena: 7.499 zł

GEFU.COM

JURA .COM

Przelewowy ekspres do kawy CM 1001D firmy Zelmer
z elektronicznym panelem sterowania pozwala na całkowitą
kontrolę pracy urządzenia. Lubisz leniwe popołudnia przy kawie?
Płyta utrzymująca ciepło sprawia, że specjały kawowe są gotowe
do podania nawet do 40 minut od ich przyrządzenia. Wydajny dzbanek
o pojemności 1,8 l może przygotować do 12 filiżanek napoju.
ZELMER.PL

Napisy na porcelanowej zastawie niemieckiej marki Kahla
zachęcają do tego, by odpoczywać i celebrować smakowite chwile.
Stworzone przez Elisabeth Gey napisy, takie jak Krótka przerwa
czy Powitanie szczęścia są zaproszeniem do sprawienia drobnej
przyjemności... samemu sobie.
KAH L A‑PORZELL ANSHOP.DE

www.swiatrezydencji.pl
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Pokryte 24‑karatowym złotem
łyżeczki Kiss marki Casa
Bugatti... lubią pocałunki.
Zaprojektowane przez Teseo
Berghellę sztućce sprawią,
że codzienny rytuał picia
kawy nabierze wyjątkowego
charakteru.
Cena: ok. 152 zł

Caffè latte

KUCHNIA

Z białą zabudową kuchenną
pięknie kontrastują blaty
wykonane z materiału
w ciemnym odcieniu.
Na zdjęciu: blaty
z konglomeratu kamiennego
z kolekcji Noble firmy
Technistone

technistone.com

Z MARMUREM
Czysta biel i piękny
marmur Carrara
to propozycja marki
Ballingslöv na udane
połączenie klasyki
i nowoczesności.

ballingslov.se

Duet idealny

ŚRWO 1-2/2020

Klasyczny, neutralny, a jednocześnie niepozostawiający
wątpliwości. Duet czerni i bieli nigdy się nie nudzi!
GOTUJE NA PARZE

Z AKCENTEM

Bateria zlewozmywakowa Adore Black od Ferro
pięknie łączy głęboką czerń z chromowanymi
elementami, które dodają jej lekkości i delikatne
rozświetlają korpus.
Cena: ok. 600 zł

ferro.pl

Nowe piekarniki od Teka,
dzięki nowoczesnej
technologii, równomiernie
rozprowadzają temperaturę.
Mają opcję samoczyszczenia
parą lub wysoką temperaturą,
a dzięki zestawowi Multicook
gotują na parze.
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MUST HAVE

Estetyka i funkcjonalność
są we wnętrzach niezbędne.
Dekoracyjne podkładki pod
kubek czy filiżankę pozwolą
uniknąć plam na blacie, a przy
okazji będą wyjątkową ozdobą.

teka.com.pl

KROPLA ZŁOTA

Czerń i biel dobrze czują się w towarzystwie
pojedynczych akcentów kolorystycznych,
np. złota, które nadaje paterze marki
Villeroy&Boch luksusowy rys.

artisanti.com

villeroy‑boch.pl

KLASYCZNA ELEGANCJA

CENTRUM
GOTOWANIA

Kuchenka Elite marki
Smeg składa się
m.in. z płyty gazowej
na 7 palników, dwóch
piekarników i grilla.
Całość ubrana
w elegancką czerń.

NA ZIELONO

Odrobina zieleni
przyda się w każdym
wnętrzu, choćby
po to, aby ożywić
stonowane zestawienia
kolorystyczne. Lampka
Botanica marki Kaspa
to także doniczka
na rośliny. Do wyboru
kilka kolorów, w tym
czarny i biały.
Cena: ok. 499 zł

kaspa.com.pl

smeg.fr

Z PIANKĄ CZY BEZ?

Ekspres De’Longhi Gran Lattissima
EN650.W przygotuje kawę tak jak
lubisz – z pianką lub bez – i sam
wyłączy się po 9 minutach.
Cena: ok. 1.500 zł

delonghi.com

Wykonany z Cristaduru zlewozmywak Vero N‑100 marki Schock
w głębokim odcieniu czerni zrobi większe wrażenie w połączeniu
z blatem w biało‑czarne wzory.

cci.com.pl

www.swiatrezydencji.pl

ZEBRAŁA: MARTA KULIK

dobre pomysły
ŚRWO 1-2/2020
www.swiatrezydencji.pl
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ELEGANCKI
KONTRAST

wyszukiwarka

Kremowe cappuccino
Zwane też mnisią kawą, swą nazwę
zawdzięcza kolorowi habitu kapucynów.
Włoskie cappuccino wymaga mistrzowskich
umiejętności baristycznych: tworzone jest
z 7 g zmielonej kawy, w temperaturze
88°C, pod ciśnieniem wody 9 barów.
Do jego przyrządzenia niezbędny jest więc
dobrej jakości ekspres ciśnieniowy. Pianka
mleczna powinna mieć grubość 1–2 cm i nie
zawierać pęcherzyków powietrza. Poziom
przyrządzenia podkreśli sposób podania:
z oprószoną czekoladą, kakao lub finezyjnymi
wzorami latte art na kremowej piance.

Z prądem
Irish coffee to kawa z dodatkiem irlandzkiej
whiskey, kuszącej bitej śmietany i posypki
z brązowego cukru trzcinowego. Po raz pierwszy
skosztowali jej w 1942 roku pasażerowie samolotu,
który ze względu na warunki pogodowe musiał
wrócić na macierzyste lotnisko. Szef kuchni chciał
ich w ten sposób rozgrzać i podnieść na duchu.
Oprócz whiskey, do kawy po irlandzku można
dodać brandy, rum, wódkę lub hiszpańskie sherry.
Irish coffee najlepiej prezentuje się w wysokich
szklankach do whisky lub kieliszkach do piwa.

Z pasji do latte art – sztuki malowania na kawie – marka Villeroy&Boch
stworzyła kolekcję filiżanek Coffee Passion Awake ze wzorami
imitującymi artystyczne pociągnięcia pędzla. Porcelanę można używać
w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce – jak na prawdziwą sztukę
użytkową przystało!
Cena: 99 zł (2 szt.)
VILLEROY‑BOCH.PL

Miedziane refleksy i stalowe błyski przelewowego
ekspresu Luna Cooper marki Russell Hobbs inspirowane
są zjawiskiem zaćmienia Księżyca. Lubisz raczyć się
kawą w większym gronie? Dzbanek o pojemności
1,8 litra może zaparzyć nawet 14 filiżanek napoju
jednocześnie. 24‑godzinny programator czasowy, funkcja
podtrzymywania ciepła i udoskonalona technologia
dozowania wody to dodatkowe udogodnienia.
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Diament to synonim luksusu. Okraszony
zdobieniami z 18‑karatowego złota,
inspirowany diamentowymi szlifami serwis
Diamond z oferty Fyrklövern stworzy
elegancką aranżację stołu zarówno
w trakcie przyjęć, jak i codziennych chwil
przyjemności przy kawie.
Cena: od 159 zł

www.swiatrezydencji.pl
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KITCH ENCRAFT.CO.UK

FYRKLOVERN.PL
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RUSSELLHOBBS.COM

www.swiatrezydencji.pl
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Dzbanek Hammered
Metal z katalogu
Le’Xpress. Wlana
do niego kawa, niczym
płynne złoto, rozbłyśnie
milionem złotych
refleksów. Pojemność: 1,1 l

Ciekawą propozycję kawy z dodatkiem alkoholu oferuje
producent najpopularniejszego likieru hiszpańskiego Licor
43. Świeżo zaparzone espresso radzi połączyć z orzechami
laskowymi, cukrem trzcinowym, likierem... i 2 gałkami lodów
wegańskich. Oprócz tego, w ofercie producenta znajduje
się likier z dodatkiem kawy z doliny Agaete – małej wioski
na Wyspach Kanaryjskich. Fot. Carolin Strothe
LICOR43.COM

Ekspres Nivona CafeRomatica 759 z opcją Moja
kawa umożliwia zapisanie własnego przepisu
na idealny specjał kawowy. Dzięki aplikacji
Nivona‑App, urządzeniem można sterować
za pomocą smartfona. Niczym doświadczony
barista aplikacja podpowie np. jak zaparzyć
pierwszą kawę lub spienić mleko. Ekspres polecany
jest szczególnie do kaw mlecznych. Jeden przycisk
wystarczy, by przygotował idealne cappucino.
Cena: 2.999 zł
N IVONA .PL

Wykonany ręcznie z mosiądzu stolik
kawowy Ginkgo marki Eichholtz przypomina
liście miłorzębu chińskiego. Podobnie
jak ziarna kawowca, roślina jest silnym
przeciwutleniaczem, poprawia pamięć
i koncentrację oraz gwarantuje lepszy nastrój.
EICH HOLTZ.COM

Stolik Fitzroy marki Artisanti
z marmuru Emperador.
Naturalny kamień powoduje,
że każdy blat różni się
użyleniem i nasyceniem
karmelowo‑kawowych
odcieni.
Cena: 411 funtów
ARTISANTI.COM

Termos z uchwytem
od Eva Solo sprawi,
że ulubiony specjał
kawowy utrzyma
ciepło dłużej. Nalewak
w systemie drip‑free
zapobiegnie kapaniu
napoju.
Cena: 264 zł
FABRYKAFORM .PL

