


Her daim tutkunun 
peşinden git. 

Her şey doğaya müdahale etmeden ve doğanın içerisinde 

bir yaşam arayışında iken tanıştığımız, zamanla yaşam 

tarzımız haline gelen bisiklet tutkumuzla başladı.

Kahve, bisiklet turlarımızdaki molalarımızın keyifli bir 

eşlikçisiyken, zaman geçtikçe molalar kahvelerimizin 

bahanesi oldu.

Bu sihirli meyvenin büyüsüne kapılmamızla başladığımız 

kavurma serüvenimiz gittikçe büyüdü ve bu büyük 

tutkumuz GREA Coffee Nations'a dönüştü.



İyi bir GREA'nın yerini 
hiçbir şey tutamaz... 

Hayattaki tüm güzelliklerin adanmışlık ve tutkudan 

doğduğuna inanıyoruz. Tam da bu sebepten ötürü, 

her yudumda ne kadar özel olduklarını hissettiren 

nitelikli kahve çekirdeklerini GREAseverlerin tüm 

duyularını uyandıracak şekilde kavuruyoruz.

Hem bizim gibi bu mucizevi tat ve kokuya tutkuyla bağlı 

olanlara hem de bu sonsuz kültürle yeni tanışanlara 

gurme bir kahve deneyimi sunmak tek amacımız.

Çünkü iyi bir GREA'nın ve ona eşlik eden değerli 

sohbetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. 



Bir kahveyi
Grea yapan özellikler
KAVRULMA, çekirdeklerin aroma bileşenlerini, kahvenin asiditesini ve 

gövdesini etkiler. GREA Coffee Nations her çekirdeği GREAseverlerin 

duyularını uyandıracak şekilde kavurur. 

ENERJİ GREA'nın içinde var olan, içince ortaya çıkan tutku ve bağlılık 

dolu manevi güç. 

AROMA Kahvenin öğütülüp demlendikten sonra, burunla temas ettiği 

anda oluşan o ilk his. GREA'nın asiditesi ve tadı hakkında bilgi verir. 

LEZZET Kahvenin tüm özellikleriyle damakta ve beyinde bıraktığı özet. 

Bir kahveyi GREA yapan, yeniden ve yeniden isteten zihinde kalan tortu. 

KIVAM Kahvenin dilde ve damakta bıraktığı özgül ağırlık, yoğunluk. 

Aroma ve asitlerin gücünü öne çıkarır. Doğru bir kıvam için GREA Coffee 

Nations öğütme ve demlemeye çok önem verir. 

ASİDİTE GREA'yı içmeye başladıktan sonra devam etme isteği 

uyandıran o güç, ekşilik. Kahve çekirdeğinde var olan asitler, 

aromaları belirler.
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Colombia Çekirdek Kahve

Colombia kahve çekirdeklerinin bu kadar sevilmesi 

boşuna değil. Hem dengeli hem de pürüzsüz tadıyla GREA 

kahve tutkunlarının sevgili kahve bardaklarının favorisi. 

Huila bölgesinden gelen bu çekirdekler, coğrafi işaretli 

olmalarıyla ve her yıl Cup of Excellence'ta aldığı 

derecelerle Colombia kahvesi deneyimini arşa çıkarıyor. 

Bölgenin iklim zenginliği her yudumda hissediliyor. 

Hassas profili, zengin asiditesi, acı-tatlı notaları ve meyveli 

aroması adeta yemyeşil, dağlık Huila'ya bir yolculuk. 

Katmanlı, tadım puanı 86 olan bir nitelikli kahve içmek 

isteyenler GREA Colombia'yı tercih etmeli. 



Ethopia Çekirdek Kahve

Arabica kahve çekirdekleri aslında ilk olarak güney 

Sudan’da ortaya çıkmış, ünlenmesi ise Etiyopya'ya 

ulaştıktan sonrayı bulmuş. Tüm dünyaya kahveyi 

sevdirdiği ve büyüleyici çekirdeklerinden dolayı 

Etiyopya'yı kahvenin ana vatanı olarak kabul etmek 

pek de yanlış olmaz.

GREA'nın Ethiopia'sında hiçbir kimyasal gübre 

kullanılmadan yetiştirilen ve elle toplanan Yirgarcheffe 

çekirdekleri kullanılıyor. Eşsiz bir kahve deneyimi sunan 

GREA Ethiopia son derece aromatik de. Geniş tat 

aralığında ekşi, çikolata, karışık meyve, çay, çiçek notları 

olan renkli, bir o kadar da karakterli GREA Ethiopia'nın 

en heyecanlandırıcı tarafı, farklı demlemelerde 

bambaşka sonuçlar vermesi. Topraksı ve baharatlı 

aromalar eşliğinde, gurme bir kahve deneyimi için 

GREA Ethiopia çok cezbedici bir seçenek.



Guatemala Çekirdek Kahve

Guatemala Ekvator'a oldukça yakın bir ülke ve bu nedenle 

sımsıcak ve nemli bir iklimi var. Bu yakınlık, kahve 

çekirdeklerine yüksek asidite değerleri kazandırıyor ve 

kokusuyla adeta bir elektrik akımı yaratıyor. 

GREA'nın Guatemala'sının ise çok geniş aralıklı aromatik, 

insanın içine işleyen bir yapısı var. Kahveyi içerken kiraz ile 

şerbetçiotu notları oldukça baskın ve ağızda yoğun bir tat 

bırakıyor. Limoni ve parlak bir asiditesi olan GREA 

Guatemala, 86'lık tadım puanıyla zengin bir kahve denemek 

isteyen GREAseverleri hayran bırakacak derecede.
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Honduras Çekirdek Kahve

Honduras'ta yetiştirilen kahve çekirdekleri, meyvelerden 

çikolataya ve hatta karamele kadar geniş bir skalası olan 

tat notları sayesinde, başlı başına bir hayran kitlesine 

sahip. Honduras'ın çekirdekleri GREA'ya Copan 

bölgesinden katılıyor. 

Hassas bir asiditesi olan Honduras'ın bitişi kremsi ve 

damakta oldukça kalıcı. Sert kahve sertifikasını yoğun 

tadına borçlu olan Honduras, 90'lık tadım puanını sonuna 

kadar hak ediyor. Pürüzsüz kıvamı, aromasındaki limon ve 

meyve esintileri, ağızda bıraktığı kakao tadıyla 

GREAseverlerin deyişiyle "kahve gibi kahve”.



Mucho Espresso Blend

Mucho Espresso Blend, GREA'nın kahve severlere adeta bir 

armağanı. Ancak ustaların elinden çıkabilecek bu sihirli 

formül, özenle seçilmiş Orta ve Güney Amerika 

çekirdeklerinden oluşuyor. 

Mucho, orta yoğunlukta ve kremsi asiditeli, çikolata, 

meyve gibi tat notlarına sahip akışkan lezzetler tercih 

eden espresso tutkunları için harika bir seçim. Tek 

fincanda, bu usta işi formülde bulunan Honduras’ın kremsi 

ve parlak yapısını, Guatemala'nın gövdesini ve 

Colombia'nın aromasını yudumlamak GREAseverlerin 

deyişiyle "tam anlamıyla tadına doyulmaz bir deneyim”. 

GREA'nın dengeli ve tutarlı bu espresso karışımı, bitişi ve 

damaktaki kalıcılığı ile sadık GREAsever kitlesinin 

bağlılığını sonuna kadar hak ediyor.



Limited Harvrest
Grea’nın yeni ürün grubu LIMITED HARVEST ile tanışın. 
LIMITED HARVEST kategorisindeki çekirdekler çok daha 
yüksek aromalı Honey Process kahvelerdir.

Limited Harvest serisinin ilk konuğu zengin aromalı GREA 
Meksika AMECAMECA, Bourbon cinsi çekirdeklerden 
oluşuyor. Bourbon, 1600 metre rakımda yetişen, kırılmaz 
bir aroma/tat zincirine sahip çok özel bir cins. Üzerinde az 
miktarda kahve meyvesi bırakılarak yapılan bal 
yöntemiyle kurutulan GREA Meksika AMECAMECA’nın 
tatlımsı bir tadı var. İlk içimde yumuşak ve damağa oturan 
yapısı, ısısı düştükçe çikolatamsı bir aromayla 
zenginleşiyor. Meyve, fındık notlarıyla, bekledikçe artan 
asiditesiyle, GREA Meksika AMECAMECA, Limited Harvest 
serisinin gerçek bir yıldızlar geçidi olacağının habercisi. 
Bourbona ağaçlarının kıymetli hasadından üretilen, 90’lık 
tadım puanına sahip GREA Meksika AMECAMECA, 
fincanlarda az bulunur lezzette bir kahve deneyimi 
yaşatıyor.

Satışa sunulan 200 paketten birine sahip olma şansına 
erişen her GREAsever tarafından yıllar sonra bile özlemle 
anılacağı kesin. 



Türk Kahvesi

Bir kahvenin kırk yıl hatırı var ise, GREA Türk kahvesinin 

hatırı sonsuz olmalı. Farklı bölgelerin %100 Arabica 

çekirdeklerinden çekilmiş GREA Türk kahvesinin uzun 

soluklu bir içime sahip oluşu, hararetli sohbetlerin en 

sevilen eşlikçisi olmasının sebeplerinden sadece biri. 

GREA Türk kahvesinin asiditesi dengeli, içimi kıvamlı ve 

aromatik, kokusu ise yoğun ve baş döndürücü. Bol köpüklü 

bir Türk kahvesine asla hayır diyemeyenler, özel bir Türk 

kahvesi deneyimi için GREA'yı tercih etmeliler.
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