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Magia aromatów
Marka Aurile jest perłą w koronie produktów FM GROUP. Towarzyszy nam od 2013 r.
i na dobre rozgościła się już we wszystkich domach, wypełniając je niepowtarzalnymi
aromatami.

Czy wiesz, że...
Opakowania herbat Aurile były nominowane do nagrody dla najlepszych polskich opakowań
– Art of Packaging 2014.

Kawy i herbaty Aurile zrodziły się z połączenia pasji i profesjonalizmu. Ziarna i liście,
od których rozpoczyna się cały proces produkcyjny, pochodzą z najlepszych plantacji.
Następnie oddajemy je w ręce wybitnych specjalistów i zarazem fascynatów sztuki
parzenia kawy i herbaty.
W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie marką zdecydowaliśmy się wzbogacić
w tym roku naszą kolekcję kaw i herbat o cztery nowości. Z soczystych ogrodów
prowincji Fujian sprowadziliśmy najwyższej jakości niebieską herbatę Oolong, której
waniliowo-brzoskwiniowy aromat z pewnością Państwa oczaruje. Dla miłośników
klasyki przygotowaliśmy królewską herbatę liściastą Earl Grey z dodatkiem naturalnego
olejku bergamotowego, płatków bławatka, skórki pomarańczowej i mirtu cytrynowego.
Z myślą o wielbicielach kawy wprowadziliśmy dwie nowości aromatyzowane. Zachęcamy
do wypróbowania niezapomnianych kompozycji arabiki i robusty w dwóch wersjach:
czekoladowej i orzechowej. Z kolei zestaw akcesoriów powiększył się o dwufunkcyjny
zaparzacz typu french press, który w prosty i wygodny sposób pozwala przygotować
aromatyczną kawę lub herbatę.
Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń!

Pomóż nam pomagać innym!

F U N D A C J A

www.golden-tulip.com
Etykiety wszystkich produktów Aurile wraz ze wskazówkami
dotyczącymi ich przygotowania znajdują się na stronie
internetowej www.aurile.pl.
Produkty Aurile są oryginalnymi produktami
FM GROUP World.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT
w wysokości 23%.
Katalog produktów i akcesoriów Aurile nr 3 obowiązuje
od czerwca 2015 r.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest
wiążąca od czerwca 2015 r. aż do wyczerpania zapasów
albo wprowadzenia nowego katalogu.
Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały
reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane
lub wyraźnie zaakceptowane przez FM GROUP World,
FM GROUP Polska albo przez FM GROUP Mobile są
jedynymi oficjalnymi źródłami informacji
przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.

Herbaty | Tea

Warto wiedzieć!

HERBATY | TEA

HAPPINESS
Herbata niebieska

OOLONG
Herbata liściasta z dodatkiem czarnej porzeczki oraz
naturalnymi aromatami: waniliowym i brzoskwiniowym
Wyśmienity, głęboki smak i tajemnicza, lekko
szmaragdowa barwa herbaty Oolong rodzą się
w procesie półfermentacji liści. Aromatyczny
napar uwodzący nutami czarnej porzeczki zawiera
korzystne dla zdrowia polifenole.
		Jak powstaje?

(Lie Yukou, filozof chiński)
Legendarna

Świeżo zerwane liście Oolonga
wystawiane są na słońce,
aby nieco zwiędły, a następnie
poddaje się je krótkotrwałej
fermentacji.

herbata

Skąd pochodzi?

Wokół powstania herbaty niebieskiej narosło wiele legend. Jedna z nich opowiada
o dzielnym myśliwym, nazywanym Czarnym Smokiem. Pewnego dnia natknął się
na straszliwą bestię i ruszył za nią w pogoń, porzucając torbę z herbatą. Pozostawione
w słońcu liście uległy częściowemu utlenieniu, zyskując intensywny zapach. Na cześć
myśliwego do dziś ta herbata nazywana jest Czarnym Smokiem. Inna legenda mówi
o księciu smoków, więzionym w małym jeziorze. Gdy jeziorko zaczęło wysychać,
został ocalony przez piękną dziewczynę z pobliskiej wioski. Odwdzięczył się,
gdy na wioskę spadła zaraza. Oddał własne życie, żeby uzdrowić mieszkańców.
Konając, wypluł z siebie smoczą perłę, z której wyrósł pierwszy krzak Oolonga.
Napar z liści herbaty uzdrowił całą wioskę.

Oolong, nazywana herbatą
Czarnego Smoka, pochodzi
z chińskiej prowincji Fujian.

Z czym podawać?

Herbatę Oolong warto
serwować jako dodatek do dań
rybnych. Ponieważ zawiera
bardzo mało teiny, bez obaw
można ją pić późnym wieczorem.

Jak parzyć?

Z CA
ŁY

NYMI P
WA
O

ECZKA
M
RZ
O

I!

Do imbryczka wsyp po jednej
łyżeczce herbaty na osobę, zalej
gorącą wodą o temperaturze
95°C (ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzaj przez 1 do 2 minut.
Przed podaniem oddziel liście
od naparu. Jeżeli chcesz
zwiększyć moc herbacianego
naparu, nie wydłużaj czasu
parzenia, lecz użyj więcej liści.

Szczęściem
jest nie to,
co posiadasz,
lecz to, czym
potrafisz się
cieszyć.

HAPPINESS OOLONG TEA FM | AH5

29,90 PLN /

LIOFILIZ
MI

398,67 PLN / 1 kg
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75 g

HERBATY | TEA

Wzajemny szacunek – to prawdziwa
korzyść dla obu stron.

NOBLE

(Mistrz Mo, filozof chiński)

EARL GREY

Warto wiedzieć!

Herbata czarna

Herbata liściasta z dodatkiem naturalnego olejku
bergamotowego, płatków bławatka, skórki pomarańczowej
i mirtu cytrynowego
Z połączenia czarnej herbaty Ceylon z naturalnym
olejkiem bergamotowym z Włoch, skórką
pomarańczową, płatkami bławatka i mirtem
cytrynowym powstała unikalna cytrusowa wariacja
na temat klasycznej herbaty Earl Grey. Baza tego
szlachetnego napoju pochodzi ze Sri Lanki, gdzie
herbaciane listki rozwijają pełnię swojego smaku,
a następnie w procesie fermentacji nabierają
wyrazistego charakteru, tak cenionego przez
wielbicieli Earl Grey.

		Jak powstaje?

Liście krzewu herbacianego
przechodzą proces pełnej
fermentacji. Poddawane są
więdnięciu, skręcaniu
i fermentacji.

Skąd pochodzi?

Herbata pochodzi z prowincji
Sabaragamuwa w południowo-zachodniej Sri Lance,
gdzie w idealnym klimacie
herbaciane listki rozwijają
pełnię swojego smaku.
Rośnie na nisko położonych
terenach do wysokości 600 m
n.p.m. – to dzięki temu napar
jest pełny i mocny.

Z czym podawać?

Herbata Earl Grey doskonale
podkreśla smak ostrych serów,
pasuje również do dziczyzny.

Jak parzyć?

Do imbryczka wsyp
po jednej łyżeczce herbaty
na osobę, zalej gorącą wodą
o temperaturze 95°C (ok. 150 ml
na filiżankę) i zaparzaj przez
2 do 3 minut. Przed podaniem
oddziel liście od naparu.
NOBLE EARL GREY TEA FM | AH6

24,90 PLN /

75 g

332,00 PLN / 1 kg
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HERBATY | TEA

Warto wiedzieć!

SERENITY
Herbata biała

Pai Mu Tan
Herbata liściasta z płatkami róż
Szlachetna biała herbata z płatkami róż o łagodnym,
kwiatowym aromacie urzeka aksamitnym, lekko
słodkim smakiem. Niezwykle subtelna, harmonijna
kompozycja skrywa bogactwo witamin A i E oraz
dobroczynnych polifenoli.

Mrożona herbata
Składniki:
ok. 7 łyżeczek herbaty
białej Aurile Serenity
3 łyżeczki cukru
1/3 szklanki mleka
zagęszczonego niesłodzonego
kostki lodu
Przygotowanie:
Herbatę zaparzać przez 9 minut
w 1 litrze wody o temperaturze 80°C,
a następnie oddzielić napar od fusów
i odstawić do ostygnięcia.
W tym czasie pokruszyć kostki lodu
i dokładnie wymieszać mleko
z cukrem. Szklanki wypełnić lodem,
do połowy wysokości wlać mleko
i ostrożnie dopełnić schłodzonym
naparem z herbaty.

Kiedy masz
spokojne serce,
rozwiążesz
każdy
problem.

		Jak powstaje?

Herbata biała powstaje
z bardzo młodych pączków
i listków poddawanych dla
uzyskania niepowtarzalnego
aromatu tylko więdnięciu
i suszeniu.

Skąd pochodzi?

Kompozycja powstała
z nierozwiniętych herbacianych
pączków i pierwszych listków,
zrywanych w chińskiej
prowincji Fujian.

(Lie Yukou, filozof chiński)

Z czym podawać?

Delikatny smak białej herbaty
idealnie pasuje do dań
z wołowiny i cielęciny, a także
prostych przekąsek i lekkich
deserów. Stanowi doskonałą
bazę do przygotowywania
herbat mrożonych.

Jak parzyć?

Do imbryczka wsyp
po jednej łyżeczce herbaty
na osobę, zalej gorącą wodą
o temperaturze 70-85°C
(ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzaj przez 7 do 9 minut.
Przed podaniem oddziel liście
od naparu.
SERENITY WHITE TEA FM | AH4

23,90 PLN /

30 g

796,67 PLN / 1 kg
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Warto wiedzieć!

HERBATY | TEA

EUPHORIA
Herbata zielona

Gunpowder
Herbata liściasta z werbeną, trawą cytrynową, skórką
z cytryny i płatkami słonecznika oraz aromatem
cytrynowym

		Jak powstaje?

Z połączenia najmłodszych listków zielonej herbaty
z gatunku Gunpowder oraz aromatycznej werbeny,
trawy cytrynowej, skórki z cytryny i płatków słonecznika
powstała energetyzująca kompozycja. Napar
w harmonijny sposób łączy słodkawy smak oraz
bogaty, cytrynowy aromat z delikatnie dymną nutą.

Nie sądź,
że radość
lub złość
są dziełem
przypadku.
(Lie Yukou, filozof chiński)

Tajemnica smaku zielonej
herbaty tkwi w szybkim
suszeniu świeżo zerwanych
listków i niepoddawaniu ich
fermentacji.

Skąd pochodzi?

Gatunek ten pochodzi
z prowincji Zhejiang
we wschodnich Chinach.

Z czym podawać?

Odświeżająca i pobudzająca
herbata zielona doskonale
podkreśla smak ryb, sałatek
i owoców. Z powodzeniem
może zastąpić białe wino.

Jak parzyć?

Do imbryczka wsyp
po jednej łyżeczce herbaty
na osobę, zalej gorącą wodą
o temperaturze 75-85°C
(ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzaj przez 2 do 3 minut.
Przed podaniem oddziel
liście od naparu.

EUPHORIA GREEN TEA FM | AH2

22,90 PLN /

75 g

305,33 PLN / 1 kg
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HERBATY | TEA

Spiesz się z wykonaniem
rzeczy mniej pilnych,
by spokojnie zabrać się
do najpilniejszych.
(przysłowie chińskie)

Mrożona herbata

HARMONY & EUPHORIA

HARMONY

Warto wiedzieć!

Herbata czarna

Yunnan
Herbata liściasta z dodatkiem kwiatów hibiskusa i jaśminu,
płatków nagietka i suszonej żurawiny oraz aromatem
brzoskwiniowym
Wykwintna czarna herbata Yunnan uszlachetniona
dodatkiem kwiatów jaśminu, płatków nagietka
i hibiskusa oraz suszonej żurawiny charakteryzuje
się wyrazistym, orzeźwiającym smakiem
i zachwycającym, delikatnym brzoskwiniowym
aromatem. Jej harmonijny smak ceniony jest
przez miliony ludzi na całym świecie.

		Jak powstaje?

Herbata czarna swoje walory
zawdzięcza procesowi
więdnięcia i długiej fermentacji,
której skutkiem jest bardzo
wysoka zawartość teiny.

Skąd pochodzi?

Składniki:

Liście naszej czarnej herbaty
pochodzą z górskiej prowincji
Junnan w południowo-zachodniej części Chin.

ok. 4 łyżeczek herbaty czarnej Aurile Harmony
ok. 4 łyżeczek herbaty zielonej Aurile Euphoria
cukier do smaku
pokrojone w kostkę cytryny i pomarańcze
kostki lodu

Z czym podawać?

Świetnie podkreśli charakter
dań mięsnych. Stanowi
również doskonałą bazę dla
herbat mrożonych.

Przygotowanie:
Herbaty zaparzyć osobno, każdą w 1/2 litra wody
(czarna – w temperaturze 95°C przez 3 minuty,
zielona – w temperaturze 80°C przez 3 minuty).
Oddzielić napar od fusów, posłodzić do smaku
i schłodzić. Dzbanek wypełnić pokrojonymi
w kostkę owocami i kostkami lodu, zalać
naparem herbacianym.

Jak parzyć?

Do imbryczka wsyp po jednej
łyżeczce herbaty na osobę, zalej
gorącą wodą o temperaturze
95°C (ok. 150 ml na filiżankę)
i zaparzaj przez 2 do 3 minut.
Przed podaniem oddziel liście
od naparu.

HARMONY BLACK TEA FM | AH1

19,90 PLN /

75 g

265,33 PLN / 1 kg
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Warto wiedzieć!

HERBATY | TEA

JOY

Herbata czerwona

Pu-erh
Herbata liściasta z suszonymi owocami wiśni i aronii,
płatkami róż oraz aromatem wiśniowym
Aromatyczna czerwona herbata wzbogacona
dodatkiem suszonych owoców wiśni i aronii oraz
delikatnych płatków róż. Zawiera między innymi
dobrze przyswajalny naturalny selen, witaminę E
i cenne flawonoidy.

Radowanie
się z niczego
to prawdziwa
radość.
(Lie Yukou, filozof
chiński)

		Jak powstaje?

Czerwona herbata jest
poddawana krótkiemu
procesowi fermentacji oraz
kilkuletniemu leżakowaniu.
Dojrzewając powoli, susz
nabiera wyjątkowych
właściwości.

Skąd pochodzi?

Liście herbaty Pu-erh
pochodzą z chińskiej
prowincji Junnan, gdzie
zostały przygotowane
według tradycyjnej receptury
stosowanej od blisko
2 tysięcy lat.

JOY RED TEA FM | AH3

21,90 PLN /

75 g

292,00 PLN / 1 kg

Z czym podawać?

Idealnie komponuje się
z tłustymi, smażonymi
potrawami o wyrazistym
smaku.

Jak parzyć?

Do imbryczka wsyp
po jednej łyżeczce herbaty
na osobę, zalej gorącą wodą
o temperaturze 96°C (ok. 150 ml
na filiżankę) i zaparzaj przez
3 do 5 minut. Przed podaniem
oddziel liście od naparu.
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100% arabika
Wszystkie kawy Aurile Excellence oraz Pure Green i Classic są mieszankami wybranych kaw z gatunku arabika
(Coffea arabica). Kapsułki do ekspresu Classic kryją w sobie idealnie zrównoważony smak kawy kolumbijskiej,
torebki Pure Green – arabikę peruwiańską z upraw ekologicznych, a Excellence – aromatyczną etiopską mokkę
Sidamo.

master blend
Nasze kawy aromatyzowane powstały na bazie oryginalnej mieszanki ziaren z orientalnych gatunków: arabika
i robusta, przygotowanej według tradycyjnej włoskiej receptury. Jej podstawę smakową tworzą szczepy
pochodzące ze wschodniej Azji, o charakterystycznym korzenno-drzewnym aromacie. Aksamitna arabika
wprowadza do kompozycji delikatnie kwaskowatą nutę, natomiast intensywna robusta wzmacnia ją, nadając
ostrzejsze tony. Idealnie zrównoważona, bogata całość rozwija pełnię smaku.

espresso blend
Serce blendu stanowią szczepy uprawiane w górskich rejonach Brazylii i Kolumbii, ale swoje wyraziste, pełne
body mieszanka zawdzięcza 10-procentowej domieszce oleistych ziaren indonezyjskiej robusty.

Kawy | Coffee

KAWY | COFFEE

AROMATYZOWANE | FLAVOURED

CHOCOLATE
Kawa aromatyzowana
master blend

Mielona, o aromacie czekolady
Klasyczny, wyrafinowany aromat
czekolady w niezapomnianym duecie
z najwyższej jakości mieszanką arabiki
i robusty zagwarantują chwilę relaksu
i wspaniałego smaku!

Sekretem

aromatyzowanych

kaw Aurile jest połączenie ziaren robusty,
która intensyfikuje doznania smakowe,
oraz orientalnej arabiki odpowiedzialnej
za lekko kwaskowatą nutę.

CHOCOLATE FLAVOURED
COFFEE FM | AR16

HAZELNUT
Kawa aromatyzowana
master blend

Mielona, o aromacie orzechów laskowych

18

Aksamitna nuta orzechów laskowych w doskonałej
harmonii ze smakiem pobudzającej kawy to przepis
na udany poranek i niezapomniane popołudnie.

KAŻDA ZA:

HAZELNUT FLAVOURED COFFEE FM | AR15

107,60 PLN / 1 kg

26,90 PLN /
Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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250 g

AROMATYZOWANE | FLAVOURED

KAWY | COFFEE

CHERRY

Kawa aromatyzowana
master blend

Mielona, o aromacie wiśniowym
Mocna kawa przełamana aromatem i słodyczą pysznych,
soczystych wiśni. Każdy łyk przeniesie Cię do skąpanego
słońcem owocowego sadu.
CHERRY FLAVOURED COFFEE FM | AR11

Sernik kawowy
Składniki na spód:

SCANDINAVIAN
FRUITS
Kawa aromatyzowana
master blend

Mielona, o aromacie owoców skandynawskich
Skarby Skandynawii: żurawina, borówka,
jeżyna, malina i moroszka zjednoczone
w aromatycznym słodko-cierpkim bukiecie.
Nadają kawie niepowtarzalny zapach!
SCANDINAVIAN FRUITS FLAVOURED
COFFEE FM | AR10

opakowanie kruchych ciasteczek
zbożowych
50 g masła
tabliczka gorzkiej czekolady
Składniki na masę serową:
4 łyżki ulubionej kawy Aurile
tabliczka gorzkiej czekolady
opcjonalnie mały kieliszek
kawowego likieru
500 g mielonego sera białego
250 g serka mascarpone
szklanka cukru
kubeczek gęstej śmietany
4 łyżki kakao
2 jajka
ziarenka kawy i wiórki czekolady
do dekoracji
Przygotowanie:
Na małym ogniu rozpuścić czekoladę i masło, dodać rozdrobnione
blenderem ciasteczka i dokładnie rozmieszać. Masę wyłożyć na dno
tortownicy.
Z kawy Aurile przygotować mocny napar, stosując się do wskazówek
na opakowaniu, ale zmniejszając ilość wody o połowę. Rozpuścić drugą
czekoladę, wymieszać ją z kawą i likierem kawowym (opcjonalnie).
Ser mielony zmiksować z mascarpone, cukrem i śmietaną na idealnie gładką
masę. Następnie dodać kakao, żółtka jaj oraz masę czekoladowo-kawową.
Osobno ubić białka jaj. Pianę dodać do ciasta i delikatnie, ale dokładnie
wymieszać. Masę wylać na wcześniej przygotowany spód. Piec przez
15 minut w temperaturze 195°C, a następnie zmniejszyć ją do 125°C
i piec przez kolejne 30 minut. Przed podaniem ciasto schłodzić co najmniej
przez godzinę w lodówce i udekorować kawą oraz wiórkami czekolady.
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KAŻDA ZA:

26,90 PLN /
107,60 PLN / 1 kg

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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250 g

KAWY | COFFEE

AROMATYZOWANE | FLAVOURED

VANILLA

Kawa aromatyzowana
master blend

IRISH CREAM
Kawa aromatyzowana
master blend

Mielona, o aromacie waniliowym

Mielona, o aromacie irish cream

Egzotyczny, słodki aromat wanilii wprowadza
do kompozycji ciepłe, radosne nuty, harmonijnie
dopełniając smak naturalnej kawy. To prawdziwa
uczta dla zmysłów!

Wyborna whisky i delikatna, słodka śmietanka
wzbogacają aromat naturalnej, świeżo palonej
kawy, dodając jej finezji. Będziesz marzyć,
by ta przyjemność nigdy się nie skończyła!

VANILLA FLAVOURED COFFEE FM | AR8

IRISH CREAM FLAVOURED COFFEE FM | AR9

KAŻDA ZA:

26,90 PLN /

250 g

107,60 PLN / 1 kg

22

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

23

KAWY | COFFEE

FUNKCJONALNE | FUNCTIONAL

METABOLISM
Kawa funkcjonalna
master blend
Mielona, z dodatkiem ekstraktu z garcynii
kambodżańskiej i L-karnityny

Polecana dla

Polecana dla
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Kawy funkcjonalne Aurile
już dwukrotnie zostały
nagrodzone srebrnym
Laurem Konsumenta.
Wyróżnienie to jest
potwierdzeniem
dobrej opinii Polaków,
gwarancją jakości
i dowodem, że
produkty Aurile są
niekwestionowanymi
liderami w swojej grupie.

METABOLISM GROUND COFFEE FM | AR6

ENERGY

Kawa funkcjonalna

S

osób dbających o linię
i walczących z nadwagą
lub otyłością, które
chciałyby usprawnić swój
metabolizm.

osób szczególnie aktywnych,
np. uprawiających sport,
oraz prowadzących
nieuregulowany tryb życia:
często podróżujących,
zmieniających strefy
czasowe lub pracujących na
nocne zmiany.
k

Aromatyczna, pyszna kawa z dodatkiem
cynku, chromu, L-karnityny, ekstraktu
z garcynii kambodżańskiej i witamin z grupy B
doskonale uzupełnia kuracje odchudzające
i oczyszczające. Jest całkowicie bezpieczna
dla organizmu, a z odpowiednio zbilansowaną
dietą i odrobiną ruchu sprawi, że poczujesz się
wyjątkowo lekko.

master blend
Mielona, z dodatkiem ekstraktu z guarany i tauryny
Stymulująca tauryna i kompleks witamin z grupy B
w połączeniu z wyrazistym smakiem naszej kawy
podnoszą wydajność psychofizyczną organizmu.
Zwiększona dawka orzeźwiającej kofeiny z guarany
orzeźwia, dodając energii na cały dzień. Pozwól
Aurile Energy obudzić drzemiącą w Tobie moc.
ENERGY GROUND COFFEE FM | AR4

KAŻDA ZA:

34,90 PLN /
139,60 PLN / 1 kg
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*ZDS, czyli zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej.
Badanie przy założeniu: 10 g kawy / 150 ml napoju.

250 g

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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KAWY | COFFEE

FUNKCJONALNE | FUNCTIONAL
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30%

24%

kwas
pantotenowy,
magnez, niacyna,
witamina B2 biotyna
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osób pracujących
umysłowo i uczących
się, chcących poprawić
swoją pamięć i zdolność
koncentracji, a także
przemęczonych
lub narażonych
k
na długotrwały
a
stres.
w
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Polecana dla

FOCUS

Kawy funkcjonalne Aurile
już dwukrotnie zostały
nagrodzone srebrnym
Laurem Konsumenta.
Wyróżnienie to jest
potwierdzeniem
dobrej opinii Polaków,
gwarancją jakości
i dowodem, że
produkty Aurile są
niekwestionowanymi
liderami w swojej grupie.

Kawa funkcjonalna
master blend

Mielona z dodatkiem ekstraktu z guarany i magnezu
Obecne w kawie magnez, witaminy z grupy B
i ekstra kofeina z guarany pomogą Ci oczyścić
umysł i skupić myśli na tym, co jest naprawdę
ważne. Składniki te skutecznie niwelują uczucie
zmęczenia i znużenia. Sięgaj po nią w czasie nauki
lub intensywnej pracy naukowej.
FOCUS GROUND COFFEE FM | AR5

k a w
y*

ZD

Polecana dla

master blend

*ZDS, czyli zalecane dzienne spożycie obliczone dla osoby dorosłej.
Badanie przy założeniu: 10 g kawy / 150 ml napoju.

30%
witamina E,

osób zamieszkujących
zanieczyszczone tereny,
np. aglomeracje miejskie,
a także narażonych
na długotrwały stres,
mających złe nawyki
żywieniowe, palących
papierosy.

Mielona z dodatkiem ekstraktu z green mate i jagód açai

26
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ANTIOXIDANT

ANTIOXIDANT GROUND COFFEE FM | AR7

f i l i ż
a

cynk

Kawa funkcjonalna

Zawarte w kawie bioaktywne składniki chronią
komórki przed stresem oksydacyjnym i pomagają
w prawidłowej syntezie DNA. Bezcenne
przeciwutleniacze: jagody açai i green mate,
cynk oraz witamina E pomogą Ci zmienić
styl życia na zdrowszy!
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KAŻDA ZA:

34,90 PLN /

139,60 PLN / 1 kg

250 g

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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KAWY | COFFEE

Warto wiedzieć!

NATURALNE | NATURAL

EXCELLENCE
Kawa naturalna

100% arabika

Mielona i w ziarnach

Mokka jest jedną z najszlachetniejszych odmian kawy.
Jej głębokim, jedwabistym smakiem najlepiej delektować się
bez żadnych dodatków. Pozostawia urzekający, słodkawy
posmak, przeplatany lekkimi, kwaskowatymi nutami.

EXCELLENCE COFFEE BEANS FM | AR1
EXCELLENCE GROUND COFFEE FM | AR2

29,90 PLN /

250 g

119,60 PLN / 1 kg

Skąd pochodzi?

Aurile Excellence
to oryginalna mieszanka ziaren
arabiki, przede wszystkim
typu mokka, pochodzących
z wybranych plantacji
w Etiopii. Ziarna długo
dojrzewają w kawowych
ogrodach regionu Sidamo,
położonych na wysokości
do 1800 m n.p.m.

EXCELLENCE COFFEE BEANS FM | AR12

79,90 PLN /

1 kg

Z czym podawać?

Wyśmienicie podkreśla
smak ciast i deserów.

28

Kawą Aurile EXCELLENCE najlepiej delektować się bez dodatków. Tylko wtedy można odkryć pełnię jej szlachetnego smaku.

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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KAWY | COFFEE

NATURALNE | NATURAL

Warto wiedzieć!
Frappe
ESPRESSO EXPERIENCE
Składniki:
szklanka espresso
szklanka
schłodzonego mleka
Przygotowanie:
Z kawy Aurile Espresso Experience
przygotować napar espresso,
schłodzić i przelać do foremek do
lodu. Kiedy kawa zamieni się w lód,
wrzucić kawowe kostki do shakera
lub kubka termicznego, dolać zimne
mleko i dokładnie wymieszać,
intensywnie wstrząsając naczyniem.
Gotowy napój przelać do szklanki.
Podawać z odrobiną bitej śmietany
i listkiem mięty.

Skąd pochodzi?

Oryginalna mieszanka
ziaren z wyselekcjonowanych
plantacji w Ameryce
Południowej. Trzon blendu
stanowią szczepy uprawiane
w Brazylii i Kolumbii,
a wyraziste, pełne body
to zasługa 10-procentowej
domieszki oleistych ziaren
indonezyjskiej robusty.

ESPRESSO
EXPERIENCE

Z czym podawać?

Espresso często serwowane
jest z kieliszkiem wody, która
służy do przepłukiwania
kubków smakowych przed
skosztowaniem espresso.
Ma to zapewnić głębszy
smak kawy.

Kawa naturalna

espresso blend

Mielona,60% arabika i 40% robusta
Idealne proporcje łączenia ziaren arabiki i robusty
sprawiają, że Aurile Espresso Experience ma
niezapomniany, mocny smak, z wyczuwalnymi
orzechowo-czekoladowymi nutami, i intensywny, lekko
dymny zapach. To idealny blend dla smakoszy, którzy piją
kawę bez dodatku cukru i mleka.

ESPRESSO EXPERIENCE GROUND
COFFEE FM | AR3

28,90 PLN /

250 g

115,60 PLN / 1 kg

30

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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KAWY | COFFEE

Warto wiedzieć!

NATURALNE | NATURAL

wieczko

CLASSIC

kawa

Kawa naturalna

PURE GREEN

Warto wiedzieć!

Kawa naturalna
osłonka

W KAPSUŁKACH
100% arabika

ZIELONA
100% arabika

Zamknięte w naszych kapsułkach kolumbijskie szczepy
arabiki dają jedwabisty napar o delikatnie kwaskowatych
nutach przynoszących uczucie przyjemnej świeżości.
Pozostawiają lekko cytrusowy posmak, a intensywność
doznań smakowych pogłębiają delikatne owocowe
i karmelowe nuty.

Delikatna w smaku, z wyraźnymi nutami winnymi,
ale bez wyczuwalnego gorzkiego posmaku i dymnego
aromatu, charakterystycznego dla palonych ziaren.
Zawiera duże ilości kwasu chlorogenowego (CGA),
będącego silnym przeciwutleniaczem, a dzięki obecności
kofeiny nie traci nic ze swoich pobudzających właściwości.
Polecana dla wszystkich miłośników niepalonej kawy,
zwolenników ekologicznego stylu życia, ceniących łagodne
smaki oraz osób dbających o linię.

Do ekspresu, drobno mielona

W torebkach-piramidkach, grubo mielona, niepalona

CLASSIC COFFEE CAPSULES FM | AR14

Skąd pochodzi?

Urzekający smak Aurile Classic
to zasługa kolumbijskiej
odmiany arabiki. Szczepy
uprawiane w masywie Andów
swoją łagodność czerpią
z nasłonecznionych stoków,
moc z gleb wulkanicznych,
a finezję zawdzięczają
wpływom tropikalnego klimatu.

		Jak powstaje?

Do większości kaw naturalnych
stosujemy palenie średnie typu
American Roast. Ziarna palone
są w temperaturze 210°C przez
około 20 minut, a następnie
starannie schładzane
cyrkulującym powietrzem.
Podczas palenia przybierają
jasnobrązowy kolor. Po
wypaleniu ich powierzchnia
jest sucha, a smak złożony
i świetnie zrównoważony,
jeśli chodzi o słodycz, gorycz
i kwaskowatość. Dodatkowo
przy kawie Aurile Classic
zastosowaliśmy palenie
Full City Roast: 30% ziaren
prażymy w temperaturze
225°C, by uzyskać lekko
oleistą powierzchnię,
a tym samym pełniejsze
body, mocniejszy aromat
i intensywniejszy smak.

22,90 PLN /

Skąd pochodzi?

Kawę niepaloną Aurile Pure
Green stworzyliśmy w oparciu
o ziarna arabiki peruwiańskiej
pochodzącej z upraw
ekologicznych, gdzie nie stosuje
się nawozów sztucznych,
a każde ziarno zbierane jest
ręcznie.

10 x 5,5 g

416,36 PLN / 1 kg

Kapsułki Aurile są kompatybilne
z systemem Nespresso®.
Nespresso® jest zarejestrowanym
znakiem towarowym należącym
do Société Des Produits Nestlé SA.
FM GROUP World Artur Trawiński
Sp. z o.o. Sp. k. nie jest powiązany
umownie, kapitałowo ani
organizacyjnie z Société Des Produits
Nestlé SA. FM GROUP World Artur
Trawiński Sp. z o.o. Sp. k. nie jest ani
licencjobiorcą, ani dystrybutorem
marki Nespresso®.

		Jak powstaje?

Proces palenia nadaje ziarnom
piękny aromat i charakterystyczny
smak, ale wysoka temperatura
pozbawia je większości cennego
kwasu chlorogenowego (CGA).
Ten kwas, należący do grupy
polifenoli, jest naturalnym
przeciwutleniaczem. Na
szczęście w ziarnach zielonej
kawy jest go pod dostatkiem!

PURE GREEN COFFEE BAGS FM | AR13

24,90 PLN /

20 x 7 g

177,86 PLN / 1 kg
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ZAPARZACZ TYPU FRENCH PRESS
french press

Wyjątkowo prosty w obsłudze tłokowy zaparzacz do
kawy i herbaty liściastej w zaledwie kilka minut pozwala
przygotować aromatyczny napój.
Wykonany z żaroodpornego szkła i stali nierdzewnej,
jest wytrzymały, odporny na zarysowania i działanie
wysokiej temperatury.
Materiał: szkło borosilikatowe i stal nierdzewna
Pojemność: 1000 ml
Wysokość: 21 cm
Średnica: 9,5 cm (u podstawy)
44,50 PLN / 1 szt.
KOD: ARE3

Akcesoria | Accessories
O

K AW Y
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HERBAT

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

AKCESORIA | ACCESSORIES

EKSPRES TYPU MOKA*٭
moka pot

Elegancka kawiarka z wygodnym plastikowym
wykończeniem, które pozwala łatwo sprawdzić,
czy napój jest już gotowy, a następnie przelać
go do filiżanek. Ekspresu można używać na różnego
typu płytach grzewczych (poza indukcyjnymi)
i kuchenkach gazowych.
Materiał: stal nierdzewna
Pojemność: 4 filiżanki espresso
Wysokość: 16 cm
Średnica: 9 cm (u podstawy)
32,50 PLN / 1 szt.
KOD: ARE1

ZAPARZACZ DO HERBATY
infuser

Materiał: ceramika (koszyczek na herbatę)
i silikon (uchwyt-listek)
Wysokość: 16,5 cm
Szerokość: 4,5 cm
Grubość: 3 cm
Świetnie nadaje się do parzenia każdego rodzaju
herbaty liściastej. Wygodny w użyciu i łatwy
do utrzymania w czystości.
24,90 PLN / 1 szt.
KOD:
ZAP1 (biały z błękitnym liściem)
		
ZAP2 (biały z pomarańczowym liściem)
		
ZAP3 (biały z zielonym liściem)
ZAP4 (biały z różowym liściem)
		

POJEMNIK NA HERBATĘ
tea can

Szczelny pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej.
Jest nie tylko praktyczny, ale i elegancki – będzie
prawdziwą ozdobą Twojej kuchni, a przechowywana
w nim herbata dłużej utrzyma swój świeży aromat.
Pojemność: 600 ml
Wysokość: 11,8 cm
Szerokość: 8,2 cm
12,50 PLN / 1 szt.
KOD: ABP1

FARTUCH*٭
barista apron

Doskonałej jakości, gustowny fartuch o eleganckim
kroju i w głębokim, brązowym kolorze. Doskonale
zaprezentuje się zarówno w kawiarni, jak i w Twojej
kuchni.

PODKŁADKI POD KUBEK*
mug coasters

Oryginalne korkowe podkładki pod kubek ze zdjęciami
miejsc, w których kawa smakuje wyjątkowo.
Wymiary pojedynczej podkładki: 10 x 10 cm
Grubość pojedynczej podkładki: 1,5 mm
Komplet obejmuje 6 sztuk
(każda podkładka z innym nadrukiem)

23,90 PLN / komplet
KOD: ARD1
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*Tylko do wyczerpania zapasów

POJEMNIK NA KAWĘ
coffee can

Szczelny pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Jest
nie tylko praktyczny, ale i elegancki – będzie prawdziwą
ozdobą Twojej kuchni, a przechowywana w nim kawa
dłużej utrzyma swój świeży aromat.
Pojemność: 700 ml
Wysokość: 12,5 cm
Średnica: 9 cm
12,50 PLN / 1 szt.
KOD: ARP1

Kolor: brąz
Materiał: bawełna, poliester
Wiązanie: tak
Szelka na szyję: tak
Kieszeń: tak
36,50 PLN / 1 szt.
KOD: ARB1

KUBEK TERMICZNY
thermal mug

Wygodny, o podwójnych i odpornych na wstrząsy
ściankach. Z powodzeniem może zastąpić mały termos.
Materiał: stal nierdzewna
Pojemność: 380 ml
Wysokość: ok. 19 cm
Średnica: 6,3 cm
29,90 PLN / 1 szt.
KOD:
ART1 (biały z elementami pomarańczowymi)*
		
ART2 (biały z elementami czarnymi)*
		
ART3 (biały z elementami zielonymi)
		
ART4 (biały z elementami błękitnymi)
*Tylko do wyczerpania zapasów

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.

37

AKCESORIA | ACCESSORIES

Serwis kawowy
Aurile SIMPLE

Serwis herbaciany
Aurile BLOSSOM

gładka porcelana
indywidualnie dobierane elementy
ręcznie nakładany wzór
możliwość mycia w zmywarce

gładka porcelana
indywidualnie dobierane elementy
ręcznie nakładany wzór
możliwość mycia w zmywarce
nadaje się do używania w mikrofalówce

Klasyczny serwis stworzony z myślą o prezentacjach
i degustacjach. Przydatny zarówno w domu,
jak i w pracy, np. w barach i kawiarniach.

CUKIERNICA

Stylowy serwis sprawia, że codzienne picie herbaty
staje się małą ceremonią. Został ozdobiony
subtelnym, kwiatowym wzorem nawiązującym
do zdobień tradycyjnej chińskiej porcelany.
Zaprojektowany z ogromną starannością i dbałością
o szczegóły, by pomóc wydobyć z naparu
herbacianego jego doskonały smak i aromat.

sugar bowl

Pojemność: 200 ml
23,00 PLN / 1 szt.
KOD: ARC1

IMBRYK
tea pot

Pojemność: 1000 ml
44,90 PLN / 1 szt.
KOD: ABI1

DZBANUSZEK NA MLEKO
milk jug

Pojemność: 150 ml
17,00 PLN / 1 szt.
KOD: ARZ1

KUBEK
mug

Pojemność: 350 ml
13,50 PLN / 1 szt.
KOD: ARK1

FILIŻANKA DO HERBATY

FILIŻANKA DO ESPRESSO

tea cup (w komplecie ze spodeczkiem)
Pojemność: 240 ml
Średnica spodka: 16 cm
21,00 PLN / 1 szt.
KOD: ABF1

38

espresso cup (w komplecie ze spodeczkiem)

CUKIERNICA
sugar bowl

Pojemność: 240 ml
24,50 PLN / 1 szt.
KOD: ABC1

Pojemność: 100 ml
Średnica spodka: 12 cm
15,00 PLN / 1 szt.
KOD: ARF1

FILIŻANKA KLASYCZNA

classic cup (w komplecie ze spodeczkiem)
Pojemność: 200 ml
Średnica spodka: 14,5 cm
16,90 PLN / 1 szt.
KOD: ARF3

Produkty Aurile są oryginalnymi produktami FM GROUP World.
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Więcej informacji o produktach Aurile znajdziesz
w Księdze produktów Aurile.

Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową: www.aurile.pl

Masz pytania? Zadzwoń!
Call Center, tel. 71 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
Znajdź nas na Facebooku:
www.facebook.com/FMGroupPolska
Odwiedź sklep internetowy:
www.sklep.fmgroup.pl

FM GROUP Polska
Artur Trawiński
wpisany do CEIDG
NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

adres korespondencyjny
i do składania reklamacji:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
zamowienia@perfumy.fm
reklamacje@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. 71 328 98 90

www.fmgroup.pl
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