


Procaffe S.p.A. Produkcija - Bristot Kafija 

Kafija Bristot viens no vadošajiem kafijas ražotājiem Itālijā, kas savu 
darbību veic  vietējos un starptautiskos tirgos. Kafija Bristot pazīstama 

ar augstu kvalitāti, tās produktiem ražoti vienā no modernākajām 
rūpnīcām Procaffé SpA, ar visaugstāko tehnoloģiju aprīkojumu. 

Kafija Bristot un Procaffe rūpnīca darbu sāka jau 1919. gadā. Mūsdienās Procaffe S.p.A. regulāri piegādā savu produkciju vairāk kā 40 valstīs 
visā pasaulē. Uzņēmums piedāvā pilnu kafijas produkcijas klāstu: ekskluzīvas kafijas pupiņas gurmāņiem (gourmet coffee beans), malta 

kafija, premium klases kafija pākstīsm (E.S.E. system), ekskluzīvus kafijas maisījumus kafijas automātiem. 

 

 



Labākās kafijas pupiņas no videi draudzīgām plantācijām 
 

Kafijas kompānija Bristot piedāvā virkni unikālu kafijas maisījumu ar dažādu Arabika un Robusta šķirņu saturu  no plantācijām 
Brazīlijā, Gvatemalā, Kolumbijā, Meksikā, Indijā, Kamerūnā, Kongo, Kenijā. 

Kvalitātes sertifikati 

Kafijas Bristot sertificēta sistēma ISO-9002 un HACCP, un piedāvā kafijas mīļotājiem plašus oriģinālos maisījumus un kafijas šķirnes. 

Saskaņā ar vadošo starptautisko žurnālu “TEA & COFFEE JOURNAL” ( www.teaandcoffee.net) no 2003.gada kafijas ražotājs Bristot ir 
starp pieciem lielākajiem ražotājiem un eksportētājiem itāļu espresso kafijai. 



bristot arabica 100% 
 Malta kafija Bristot 

Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no: Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas. 

 

Iepakojums: 250 gr. 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts:   Viegls skābums ar augļu piegaršas toņiem piešķir šai kafijai oriģinalitāti 
un ekstravaganci. 

 

 



bristot oro 
Malta kafija Bristot 

Veids: Espresso, kapučīno, u.c. kafijas dzērieni. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 250 gr. 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts: Maisījums ideāls, lai iegūtu lieliskus espresso, un kapučīno un citus kafijas 
dzērienus. Viegls, tikko manāms skābums kopā ar rūgtu šokolādi un mazliet ievērojamas 

augļu aromāta notis. 



bristot espresso 
 Malta kafija Bristot 

Veids: Espresso, kapučīno. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 250 gr. 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts:    Kafija Bristot Espresso ir grezna, samtaina, blīva espresso kafija ar bagātīgu, 
spēcīgu garšu. Bieza un izturīga putu kārta padara to perfektu, lai iegūtu kapučīno. 



bristot classico 
 Malta kafija Bristot 

Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 250 gr. 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts:   Grezns un bagāts, spēcīgs un piepildīts un tajā pašā laikā maigs un mīlošs kafijas 
Bristot Classico aromāts ir viens no visvairāk cienītiem kafijas maisījumiem espresso 

izgatavošanai. Nedaudz dzēlīga garša ar patīkamu rūgtumu ir papildināta ar smalku karameļu 
garšas notīm. 



bristot decaffe  
Malta kafija Bristot bez kofeīna 

Veids: Espresso. 

 

Iepakojums: 250 gr. 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts: Ekskluzīvs un videi draudzīgs dekafeinizēts  espresso, izgatavots ar viss tīrāko 
ūdeni, tvaiku un dabīgām aromātiskām vielām, kas veidots speciāli priekš  blīvas un 

izsmalcinātas espresso garšas bez kofeīna.Ideāls jebkurā dienas laikā.   



Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Brazīlijas, Indijas. 

 

Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 
Apraksts:  Mīksts un aromātisks kafijas maisījums priekš espresso. Viegls skābums 

ar   nelielu augļu nianšu piegaršu piešķir šim kafijas maisījumam oriģinalitāti un 
ekstravaganci.  

 

 

 

 

 

bristot tiziano qualita superiore 
 Kafija Bristot pupiņās. Luxury. 



bristot speciale 
 Kafija Bristot pupiņās  

 Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts: Prestižo kafijas pupiņu atlase, kas ietverta kafijas maisījumā Bristot Speciale - ir 

aromātu harmonija, kas atbilst mūsdienu espresso kafijas cienītāju prasībām.  

 



bristot sublime 
 Kafija Bristot pupiņās Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts: Prestiža kafijas pupiņu selekcija no Santos  Arabikas Brazīlijas  šķirnes un 

Augstkalnes Centrālamerikas pupiņu šķirnēm ir radījusi iespēju iegūt teicami līdzsvarotu, 

bagātu, aromātisku espresso  ar spilgtu garšu un vieglu skābumu. 



bristot buongusto 
 Kafija Bristot pupiņās 

Veids: Espresso, kapučīno. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts:   Viegls skābums apvienojumā ar šokolādes rūgtumu un tik tikko manāmu augļu aromāts. 

Pārsteidzošs kafijas maisījums Bristot Buongusto, mīksta un daudzpusīga garša ar maigu un dziļu 

klasisko itāļu espresso aromātu. Ideāli līdzsvarots maisījums lieliski gatavojas plašā temperatūru 

diapazonā.  



bristot rainforest 
 Kafija Bristot pupiņās Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:  Brazīlijas, Centrālās Amerikas. 

Bristot Rainforest ir 100% Arabika no  Brazīlijas un Centrālamerikas, audzēta Rainforest 

Alliance Certified TM (zaļa zona ar aizsargātu vidi) plantācijās. 

 

Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts:   Bagātīga itāļu espresso garša ar ziedu un augļu toņiem, ka arī ar šokolādes un 

garšvielu piegarša. 



bristot espresso 
 Kafija Bristot pupiņās  

 
Veids: Espresso, kapučīno. 

 
Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 
Iepakojums: 1 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 
Apraksts: Kafija Bristot Espresso ir grezna, samtaina, blīva espresso kafija ar bagātīgu, 

spēcīgu garšu. Bieza un izturīga putu kārta padara to perfektu, lai iegūtu kapučīno. 

 



bristot classico 
Kafija Bristot pupiņās 

Veids: Espresso, kapučīno. 

 

Pupiņas no:   Centrālā Amerika, Āfrika, Indija, Brazīlija. 

 

Iepakojums: 1 kg. 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts: Grezns un bagāts, spēcīgs un piepildīts un tajā pašā laikā maigs un mīlošs kafijas 
Bristot Classico aromāts ir viens no visvairāk cienītiem kafijas maisījumiem espresso 

izgatavošanai.  



bristot decaffeinato  
dolce aroma 

 Kafija Bristot pupiņās bez kofeīna  

 Veids: Espresso. 

 

Iepakojums: 1 kg. 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts: Ekskluzīvs un videi draudzīgs dekafeinizēts  espresso, izgatavots ar viss tīrāko ūdeni, 

tvaiku un dabīgām aromātiskām vielām, kas veidots speciāli priekš  blīvas un izsmalcinātas 

espresso garšas bez kofeīna. 



eccellente arabica  

 Bristot Gourmet Line pupiņās 

Veids: Espresso. 
 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 
 

Iepakojums: 250gr. (iepakojums 8 gab.). 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts: Teicama kvalitāte, lai apmierinātu visprasīgākos espresso cienītājus. Šis maisījums ir 
paredzēts kaislīgiem cienītājiem, kuri vēlas baudīt burvīgu kafijas rituālu. 

 
 



eccellente arabica 100% 
Malta kafija Bristot Gourmet Line 

Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 250gr. (iepakojums 8 gab.). 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts: Teicama kvalitāte, lai apmierinātu visprasīgākos espresso cienītājus. Šis 

maisījums ir paredzēts kaislīgiem cienītājiem, kuri vēlas baudīt burvīgu kafijas rituālu. 

 



caffe & ginseng 
Malta kafija Bristot Gourmet Line Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Āfrikas, Indijas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 250gr. (iepakojums 8 gab.). 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts:  Šī gardēžu kafija – sarežģīta kombinācija ar bagātinātu austrumu žeņšeņa saknes ekstraktu 

(0,7%), sniedz lielisku no espresso garšu saglabājot visu labvēlīgo šā senā auga ietekmi. 



rainforest    
Malta kafija Bristot Gourmet Line  

 

Veids: Espresso. 

 

Pupiņas no:  Brazīlijas, Centrālās Amerikas. Bristot Rainforest ir 100% Arabika no  Brazīlijas 
un Centrālamerikas, audzēta Rainforest Alliance Certified TM (zaļa zona ar aizsargātu vidi) 

plantācijās. 

 

Iepakojums: 250gr. (iepakojums 8 gab.). 

 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts:   Bagātīga itāļu espresso garša ar ziedu un augļu toņiem, ka arī ar šokolādes un 

garšvielu piegarša. 



tiziano 1919 riservadomenico bristot 

Kafija Bristot pupiņās. Luxury. 

Veids: Espresso. 
 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Brazīlijas, Indijas. 
 

Iepakojums: 3kg. 
 

Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 
 

Apraksts:  Mīksts un aromātisks kafijas maisījums priekš espresso. Viegls skābums 
ar   nelielu augļu nianšu piegaršu piešķir šim kafijas maisījumam oriģinalitāti un 

ekstravaganci.  
 



bristot espresso Plus 
Kafija Bristot pupiņās. Luxury. 

Veids: Espresso, kapučīno. 

 

Pupiņas no:   Centrālās Amerikas, Brazīlijas. 

 

Iepakojums: 3 kg. 

 
Glabāšanas termiņš: 2 gadi. 

 

Apraksts:   Viegls skābums apvienojumā ar šokolādes rūgtumu un tik tikko manāmu 

augļu aromāts. Pārsteidzošs kafijas maisījums Bristot Buongusto, mīksta un 

daudzpusīga garša ar maigu un dziļu klasisko itāļu espresso aromātu. Ideāli līdzsvarots 

maisījums lieliski gatavojas plašā temperatūru diapazonā.  



Apraksts 

Aromāts 

Kafiju var iedalīt pēc 9 lielākajiem aromātiem, ko nosaka pupiņu grauzdēšanas pakāpe: ogļains, pikants, sveķains, ar šokolādes aromātu, 

karamelizēts, ar riekstu aromātu, ar augu aromātu, ar augļu aromātu, ar ziedu aromātu. Kafijas pupiņu brīnišķīgais aromāts rodas 

grauzdēšanas procesa rezultātā. Kafijas sastāvā ir aptuveni 1000 dažādu aromāta sastāvdaļu, kas padara kafiju par vienu no 

visaromātiskākajiem dzērieniem. 

Garša 
Tas ir vissarežģītākais kafijas baudīšanas aspekts, jo bieži ir grūti vārdos aprakstīt daudzveidīgās garšas sajūtas, kas rodas, nobaudot kādu 

konkrētu kafijas veidu. Lielākoties kafijai no viegli grauzdētām pupiņām piemīt augļu, ārstniecisko augu vai ziedu raksturīgā garša un tā ir 

daudz kombinētāka. Turklāt, tumšāk grauzdētu pupiņu garša ir vienkāršāka, un tai piemīt riekstu, karameles un šokolādes aromāti. 

Piesātinājums 

Espresso Tekstūra no vidēji un tumši grauzdētām pupiņām ir smagāka, nekā no viegli grauzdētām pupiņām, tomēr, no otras puses, tai ir 

zemāka skābuma pakāpe. Grauzdēšanas pakāpe tiešā veidā ietekmē kafijas konsistenci tasītē, tādēļ, jo stiprāk pupiņas tiek grauzdētas, 

jo vairāk dabīgo eļļu izdalās. Šīs eļļas ievilkšanās laikā nonāk kafijas tasītē, un rodas sajūta, ka kafija ir smaga un piesātināta. To sauc par 

tekstūru un tā var būt viegla kā ūdenim, vai smagnēja kā pilnpienam. 

Skābums 
Skābums ir spēcīga, sausa garšas sajūta, kas kafijai piešķir dzīvīgāku aromātu. Jo augstāka grauzdēšanas pakāpe, jo zemāka ir kafijas 

skābuma pakāpe. Lielākoties, vieglāk grauzdētas kafijas skābuma pakāpe ir augstāka, bet tumšāk grauzdētu pupiņu – zemāka. Tasīte 

kafijas, kas tiek apzīmēta ar vārdu „viendabīga”. 



Grauzdēšana Grādi Garša Krāsa 

Viegla 200-210o C 
Vairāk skābes,  

mazāk rūgta 
Kanēlis, gaiša šokolāde 

Vidēja 210-215o C 
Bilance starp skābumu un 

rūgtumu 
Brūna šokolāde 

Tumša 215-240o C 
Vairāk rūgta,  

Mazāk skābes 

Tumša šokolāde ar eļļainu 

nokrāsi 


