
Hizmetlerimiz

Üçüncü Nesil Kahve Üreticisi

Barista Kursu

The Speciality Coffee Association (SCAE) üyesi olarak kahvelerimizi 
üçüncü nesil standartlarında her yörenin çekirdeğini kendi profillerine 
uygun şekilde kavrulur. Çekirdeklerin nitelikleri kaybolmayacak 
şekilde kavrulup, dinlendirilip paketlenir ve müşterilerimize gönderilir.

İyi bir kahve içebilmek için sadece kahvenin iyi olması yetmiyor.
Kullanılan ekipmanlar, o ekipmanların işlevselliği, temizliği ve
standardizasyonu sağlayacak bir baristaya ihtiyaç vardır.
Sektördeki bu açığı barista eğitim akademimiz ile kapatıyoruz.
www.baristakursu.com

Ürünlerimiz

Bir İşletmenin Tüm Bar İhtiyaçları

Eğitimlerimiz SCAE standartlarına göre 
düzenlenmektedir. 
Demleme eğitimlerinde 3. nesil ekipmanlar
ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
Roaster eğitiminde kahvenin masanıza gelene kadar 
hangi evrelerden geçtiğini gösteren eğitici bir aktivitedir.
Barista eğitimleri, espresso ve bazlı içecekleri reçeteleri 
ile birlikte pratik bir şekilde öğretmeye dayalı bir eğitim
olup, soft içecek eğitimide verilmektedir.
Tadım eğitiminde hangi aparatların hangi standartlarda
kullanılacağı ve nelere dikkat edileceği gösterilmektedir.
Ve çekirdekler hakkında genel teknik bilgi ile 
kursiyerlerimize hizmet vermekteyiz. 

Biz Kimiz?

Hakkımızda

2012 yılında kurulan ama kahve sektöründe 10. Yılımızı devirdiğimiz, 
kahveyi ve kahve ürünlerini en iyi anlatabilen ve damak keyfinize hoş 
tatlar katmayı başaran Esperto di Caffe, bu kısa süre içinde ürünleri 
ile çığır açmayı başardı. Cafelerden, otellere, restoranlardan şirketlere 
kadar birçok alanda var olan Esperto Di Caffe ile sizlerde önce kahvenin 
gerçek kokusu ile daha sonra da o eşsiz tadı ile karşılaşmış olacaksınız.
Unutmayın ki kahvenin kalitesi ve tadı kadar yapanında oldukça önemi 
vardır. İyi bir kahve nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir gibi daha birçok 
önemli notları paylaştığımız baristakursu.com adresimiz ile de bugün 
piyasanın en iyisi olma yolundaki yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sizlerde özellikle kahveye âşıksanız ve ben en iyisinden anlarım diyorsanız 
o halde mutlaka Esperto Di Caffe ürünlerine sahip olmalısınız. Kahveyi 
kahve olarak içebileceğiniz ve her yudumunda o eşsiz tadını alabileceğimiz 
ürünlerimiz ile artık sizlere de hizmet vermeye hazırız. 
Arzu ettiğiniz her zaman sıcak bir kahvemiz ile güne başlananın 
mutluluğunu sizler kendinize ve müşterilerinize yaşatmayı tercih 
edebilirsiniz.

Kahveler

Toz İçecekler

Yöresel Kahveler 
(Espresso / Filtre Kahve)

Şuruplar

Espresso

Filtre Kahve

Türk Kahvesi

Portakallı Türk Kahvesi

Dağ Çilekli Türk Kahvesi

Damla Sakızlı Türk Kahvesi

Birezilya Santos

Honduras

Guatemala

Kenya AA

Endonezya Sumatra

Colombia Supremo

Ethiopia Sidamo

Ethiopia Yirgacheffe

Costa Rica

Chai Tea Latte

Sıcak Çikolata

Beyaz Çikolata

Tüm Fo Şurupları

Salep

Danışmanlık ve Ekipman Tedariği

Makina Tedariği
Ürün Ekipman Tedariği
Cafe Danışmanlık
Menü Hazırlama
Eğitim
Kurumsal Kimlik Hazırlama
Logo Tasarımı

Adres : Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No:42 
www.baristapazari.com
www.espertodica+e.com
www.baristakursu.com


