
Δ ε θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, 
αλλά νομίζω ότι οι κάψουλες espresso 
είναι η τάση που θα κυριαρχήσει 
προσεχώς στην αγορά του καφέ. Κι 

αυτό, κατά την άποψή μου, οφείλεται στο γε-
γονός ότι το κοινό αναζητά ένα προϊόν που 
συνδυάζει την ποιότητα και τη σταθερότητα 
στη γεύση με τη γρήγορη και εύκολη παρα-
σκευή. Όλο και περισσότεροι «παίχτες» του 
χώρου επενδύουν στο νέο trend και μάλιστα, 
πολλές φορές, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για την Coffee Island, που θεωρεί ότι το 
ταξίδι στον κόσμο του καφέ δε σταματά ήταν 
λοιπόν μονόδρομος το να παρουσιάσει τη 
δική της πρόταση σε κάψουλες espresso. Η 
δημιουργική ομάδα από την Πάτρα αυτή τη 
φορά, ανανέωσε πλήρως και δημιούργησε  
ουσιαστικά από την αρχή, την προϊοντική 
κατηγορία που έχει μπει στην καρδιά των 
Proud Coffee Makers, παρουσιάζοντας 6 
Ολοκαίνουριες γεύσεις, κλεισμένες σε 100% 
ανακυκλώσιμη κάψουλα αλουμινίου και σε 
υπέροχες χρωματιστές συσκευασίες, συμβα-
τές με οικιακές μηχανές Nespresso®.

Αυτές οι γευστικές επιλογές έχουν ήδη 

φτάσει στα καφεκοπτεία της αλυσίδας έχο-
ντας ως στόχο να χαρίσουν 6 διαφορετικές 
και μοναδικές εμπειρίες καφέ, στιγμές ευδαι-
μονίας, ευφορίας, να μας ταξιδέψουν νοητά 
στο Περού και την Κολομβία και φυσικά να 
δώσουν το twist του καφέ που αναζητάμε 
στην καθημερινότητα μας. Μέσα στα νέα 
πολύχρωμα κουτιά των 10 τεμαχίων και πίσω 
από τα χαρακτηριστικά ονόματά τους, βρί-
σκονται 4 νέα χαρμάνια και 2 νέες μονοποι-
κιλίες, με  κάθε κάψουλα να αποτελεί και μία 
απόλυτη εμπειρία απόλαυσης espresso που 
απελευθερώνεται απλούστατα με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

Το Bliss, από 100% Specialty Arabica, είναι 
ιδανικό για τον καθημερινό καφέ και το προ-
τιμώ ζεστό  για το πρωί, ενώ το Euphoria, το 
οποίο μου αρέσει για Freddo κρύβει επίσης 
μέσα του 100% Specialty Arabica, καθώς και 
ατόφια την ανακουφιστική δροσιά της πρώ-
της γουλιάς που αναζητάς απεγνωσμένα ένα 
καλοκαιρινό μεσημέρι. Το Affection, από την 
άλλη, συνδυάζει Arabica και  Robusta, για 
ένα έντονο ξύπνημα των αισθήσεων, ενώ  
το Compassion, χωρίς καφεΐνη αλλά με γευ-
στική ένταση από 100% Specialty Arabica, 

φαντάζει ιδανικό για αργά το απόγευμα. Πα-
ράλληλα, οι δυο Μονοποικιλίες, Colombia 
& Peru, από 100% Specialty Arabica έχουν 
φτιαχτεί για να προσφέρουν πλούσια εμπει-
ρία απόλαυσης και γλυκιά γευστική ισορρο-
πία, αντίστοιχα, με τη δεύτερη να έχει σκλα-
βώσει την καρδιά μου.

Να τονίσω, σε αυτό το σημείο, ότι πέρα 
από τα μοναδικά γευστικά τους χαρακτηρι-
στικά, οι νέες κάψουλες χαρακτηρίζονται και 
από ποιοτικά στοιχεία χάρη στο βασικό τους 
υλικό, το αλουμίνιο, το οποίο προστατεύει το 
περιεχόμενο από τα στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος που αλλοιώνουν τον καφέ. Το 
αλουμίνιο αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για 
να διατηρηθεί το άρωμα και η γεύση του, ενώ 
πρόκειται για 100% ανακυκλώσιμο υλικό, χω-
ρίς σιλικόνη. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης,  ότι 
η συσκευασία είναι πιστοποιημένη με FSC 
(Forest Stewardship Council), πρότυπο Αει-
φορικής Δασικής Διαχείρισης.

Θα τις βρείτε στα καταστήματα της 
Coffee Island ή ηλεκτρονικά, μέσα από το 
MyCoffeeIsland app ή από το site www.cof-
feeisland.gr.       
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