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Az ízek varázsa 

Az Aurile márka az FM GROUP koronájának legszebb gyémántja. 2013 óta szerepel 
kínálatunkban, és már minden otthonban állandó vendégnek számít megismétel
hetetlen illata.

Az Aurile kávék és teák a szenvedély és a szakértelem együtteséből keletkeztek.  
A kávészemek és tealevelek, amelyek az egész gyártási folyamat alapját jelentik,  
a legkiválóbb ültetvényekről származnak. Szüret után elsőrangú szakértőknek,  
kávé- és tearajongóknak, igazi művészeknek adjuk át őket.

Felejthetetlen élményeket kívánunk Önöknek!

Tea | Tea

Az Aurile termékek leírása és elkészítése megtalálható  
a honlapon. 
Az Aurile termékek eredeti FM Group World termékek. 
A katalógusban feltüntetett árak tartalmazzák az áfát, 
valamint 2015 júliusától visszavonásig vagy a készlet 
erejéig élnek. 

www.golden-tulip.com

f o u n d a t i o n

Segíts, hogy segíthessünk!

Tudod-e, hogy... 
Az Aurile termékek csomagolása díjat nyert a legjobb lengyel csomagolások versenyén,  
az Art of Packaking 2014-en?
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TEA | teA

SERENITY  
Fehér tea

 
Pai Mu Tan   
Leveles tea rózsaszirommal

A rózsaszirmot tartalmazó enyhén virágos illatú  
nemes fehér tea elvarázsol bársonyos, kissé édes 
ízével. Rendkívül kifinomult, harmonikus kompozíció, 
nagy mennyiségben tartalmaz A- és E-vitamint,  
valamint jótékony polifenolokat.

Érdemes tudni!

  Hogyan készül?
A fehér tea nagyon fiatal 
rügyekből és levelekből 
készül, amelyeket  
az egyedi íz kedvéért csak 
fonnyasztanak és szárítanak.

  Honnan származik?
A tea Kína Fujian 
tartományában készül 
kifejletlen tearügyekből  
és zsenge hajtásokból.

  Hogyan kínáljuk?
A fehér tea tökéletesen illik 
marha és borjúételekhez, 
valamint kisebb étkezésekhez 
és könnyű desszertekhez. 
Kiváló alap jeges tea 
készítéséhez.

  Hogyan kell 
elkészíteni?
A teáskannába tegyünk 
fejenként egy teáskanál füvet, 
majd öntsünk rá
70-85°C-os forró vízet 
(kb. 150 ml csészénként), 
és áztassuk 7-9 percig. 
Felszolgálás előtt szűrjük le.

SERENITY FEhéR TEA  FM | AU10 

 1 430 Ft / 30 g 
 47 666  Ft / 1 kg

Hozzávalók:  

 kb. 7 kiskanál Aurile Serenity fehér 
tea

 3 kiskanál cukor
	 1/3	pohár	édesítetlen	sűrített	tej
 jégkocka

Elkészítés:  
Áztassuk a teát 9 percig
1 liter 80°C-os vízben, majd  
szűrjük le és hagyjuk kihűlni.  
Ezalatt törjük össze a jégkockát,
és keverjük el a cukrot a tejjel. 
A jeget töltsük pohárba, félig öntsük 
fel tejjel, és óvatosan öntsük fel  
a jeges teával a pohár széléig.

Jeges Tea Amikor 
nyugodt 
 a szíved, 
minden 
problémát 
megoldasz.
(Lie Yukou, 
 kínai filozófus)
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TEA | teA

EUPhORIA  
Zöld tea

 
Gunpowder  
Leveles tea verbénával, citromfűvel, citromhéjjal, 
napraforgószirommal és citrom aromával

A Gunpowder fajtájú zöld tea legfiatalabb leveleiből, 
valamint az illatos verbénából, citromfűből, 
citromhéjból és napraforgó sziromból energikus 
kompozíció született. A tea harmonikusan ötvözi  
az édeskés ízt a gazdag, citromos aromával  
és az enyhe füstös jeggyel.

Érdemes tudni!

  Hogyan készül?
A zöld tea ízének titka a friss 
levelek gyors kiszárításán 
alapszik, amelyeket később  
nem erjesztenek.

  Honnan származik?
Ez a fajta Kelet-Kína Zheijang
tartományából származik.

  Hogyan kínáljuk?
Az üdítő és serkentő zöld tea 
tökéletesen kiemeli a halhús,  
a salátaés a gyümölcs ízét.  
Jól helyettesíti a fehér bort is.

  Hogyan kell elkészíteni?
A teáskannába tegyünk 
személyenként egy kiskanál teát, 
majd öntsünk rá 75-85°C-os forró 
vizet (kb. 150 ml csészénként),  
és áztassuk 2-3 percig. 
Felszolgálás előtt szűrjük le.

Ne gondold,  
hogy az öröm  

és a harag 
a véletlen műve.

(Lie Yukou, kínai filozófus)

EUPhORIA Zöld TEA  FM | AU11 

 1 430 Ft / 75 g 
 19 066 Ft / 1 kg
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TEA | teA

hARMONY 
Fekete tea 

 
Yunnan  
Leveles tea hibiszkusz- és jázminvirággal, körömvirág szirommal, 
aszalt tőzegáfonyával és természetes őszibarack aromával.

A különleges yunnani fekete teát, amelyet a nemes 
hibiszkusz- és jázminvirág, körömvirág szirom és aszalt 
tőzegáfonya gazdagít, határozott, üdítő íz és csodálatos, 
enyhe őszibarack aroma jellemzi. A világon több millió 
ember kedveli klasszikus és harmonikus ízét.

Érdemes tudni!

  Hogyan készül?
A fekete tea tulajdonságait  
a fonnyasztásnak és a hosszú 
ideig tartó érlelésnek köszönheti, 
ettől lesz nagyon magas a tein 
tartalma.

  Honnan származik?
Fekete teánk Junnan tartomány 
hegyvidékes területéről 
származik, Kína délnyugati 
részéről.

  Hogyan kínáljuk?
Kiváló húsételek ízének 
kiemeléséhez. Finom jeges teát 
lehet belőle készíteni.

  Hogyan kell elkészíteni?
A teáskannába tegyünk 
személyenként egy kiskanál teát, 
majd öntsünk rá 95°C-os forró 
vizet (kb. 150 ml csészénként),  
és áztassuk 2-3 percig. 
Felszolgálás előtt szűrjük le.

Siess a kevésbé sürgős 
 dolgok elintézésével,  
hogy nyugodtan készülhess
az igazán sürgősekre.
(kínai közmondás)

hARMONY FEKETE TEA  FM | AU13 

 1 430 Ft / 75 g 
  19 066 Ft / 1 kg

Hozzávalók:  

 kb. 4 kiskanál Aurile Harmony fekete tea
 kb. 4 kiskanál Aurile Euphoria zöld tea
 cukor ízlés szerint
 felkockázott citrom és narancs
 jégkocka

Elkészítés:  
A teákat külön készítsük el, mindegyiket fél liter vízzel  
(a feketét 95°C-os vízben 3 percen keresztül, a zöldet 
80°C-os vízben 3 percen keresztül áztassuk).  
A teát szűrjük le, édesítsük ízlés szerint, majd hűtsük le. 
Egy kancsót töltsünk meg a felkockázott gyümölcsökkel, 
és öntsük fel a teával.

Jeges Tea
hARMONY & EUPhORIA
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TEA | teA

JOY  
Vörös tea

 
Pu-erh  
Leveles tea aszalt meggyel, fekete berkenyével,  
finom rózsaszirommal és meggy aromával

Ízletes vörös tea aszalt meggyel és berkenyével, 
valamint finom rózsaszirmokkal.  
Egyebek mellett felszívódó szelént, E-vitamint  
és értékes flavonoidokat tartalmaz.

Érdemes tudni!

  Hogyan készül?
A vörös teát rövid ideig 
erjesztik, és több évig érlelik.  
A levelek lassú érlelés során 
nyerik el különleges karakterüket.

  Honnan származik?
A Pu-erh tealevelek a kínai 
Junnan tartományból 
származnak, ahol 
hagyományos, kétezer éves 
recept szerint készítik elő őket.

  Hogyan kínáljuk?
Tökéletesen illik határozott ízű 
szószos és sült ételekhez.

  Hogyan kell elkészíteni?
A teáskannába tegyünk 
személyenként egy kiskanál teát, 
majd öntsünk rá 96°C-os forró 
vízet (kb. 150 ml csészénként),  
és áztassuk 3-5 percig. 
Felszolgálás előtt szűrjük le.

JOY vöRöS TEA  FM | AU12 

 1 430 Ft / 75 g 
 19 066 Ft / 1 kg

Ha a semminek 
örülünk, az a 
valódi öröm.

(Lie Yukou, kínai  
filozófus)



Kávé |  Coffee

 100% Arabica  
Minden Aurile Excellence, Pure Green és Classic kávé válogatott arabica (Coffea arabica) szemek keveréke. 
A Classic kávékapszulák tökéletesen harmonikus kolumbiai kávét rejtenek, a Pure Green tasakokban 
biogazdaságból származó perui arabica található, az Excellence pedig az etiópiai Sidamo mokkából készül.

 mester keverék  
Ízesített kávéink alapja az eredeti keleti arabica és robusta keveréke, amelyet hagyományos olasz recept alapján 
készítettünk el. Az íz alapját jellegzetes fűszeres-fás aromájú kelet-ázsiai fajták adják. A bársonyos arabica 
enyhén savanykás, míg a robusta felerősíti ezt az ízt, erőteljesebb hangsúlyt ad a keveréknek. Tökéletesen 
kiegyensúlyozott, gazdag, teljes ízvilág.

 espresso keverék   
A keverék szívét a hegyvidéki területeken termesztett brazil és kolumbiai fajták adják, míg a testes ízt a 10%-nyi 
indonéz olajos robusta szemek biztosítják.
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KÁVÉ | cOFFee ÍzEsÍTETT | FlAvOURed

Hozzávalók a sütemény alapjához: 
  egy csomag omlós gabonakeksz
  50 g vaj
  egy tábla étcsokoládé

Hozzávalók a túrós feltéthez:
	 	 4	evőkanál	a	kedvenc	Aurile	 

kávéból
  egy tábla étcsokoládé (opcionális) 
egy	kis	pohárka	kávélikőr

  500 g darált túró
  250 g mascarpone sajt
  egy bögre cukor
	 	egy	bögre	sűrű	tejszín
	 	4	evőkanál	kakaó
  2 tojás
  egy darab kávészem és  

csokireszelék a díszítéshez

Kávés sajttorta

ChERRY
Ízesített kávé 

 mester keverék    
Őrölt, meggy ízesítéssel

Erős kávé, amelyet megszelídít a finom,  
zamatos meggy édessége.  
Minden korty napsütötte gyümölcsöskertbe repít.

ChERRY ÍZESÍTETT Kávé  FM | AU16

SCANDINAVIAN 
FRUITS 
Ízesített kávé 

 mester keverék    
Őrölt, skandináv gyümölcs ízesítésű kávée

Skandinávia kincsei: tőzegáfonya, áfonya, szeder, 
málna és törpemálna édes és fanyar csokorban.  
A kávénak valóban egyedi ízt ad!

SCANdINAvIAN FRUITS ÍZESÍTETT Kávé  FM | AU17

Elkészítés:  
Kis lángon olvasszuk fel a csokoládét és a vajat, adjuk hozzá a turmixgépben 
felaprózott kekszet, és jól keverjük össze. A masszát tegyük egy 
tortaformába. Főzzünk egy erős Aurile kávét a csomagoláson található
útmutató szerint, de csak fél adagnyi vízzel. Olvasszuk fel a másik adag 
csokoládét, keverjük el a kávéval és a kávélikőrrel (opcionális). A túrót 
keverjük össze a mascarponéval, a cukorral és a tejszínnel, hogy egységes 
masszát kapjunk. Adjuk hozzá a kakaót, a tojássárgáját valamint a 
csokoládés-kávés masszát.
Külön verjük fel a tojásfehérjét. A habot adjuk a tésztához, és óvatosan, 
de gondosan keverjük bele. A masszát öntsük az előbb elkészített massza 
tetejére. Süssük 15 percig 195°C-on, majd csökkentsük a hőmérsékletet 
125°C-ra, és süssük még 30 percig. Tálalás előtt legalább egy órán keresztül 
hűtsük a süteményt a hűtőben, és díszítsük kávészemekkel  
és csokireszelékkel.

MindkETTő: 

1 890 Ft / 250 g
7 560 Ft / 1 kg
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KÁVÉ | cOFFee ÍzEsÍTETT | FlAvOURed

vANIllA
Ízesített kávé 

 mester keverék   
Őrölt, vanília ízesítésű kávé

Az egzotikus, édes vanília aroma tökéletesen 
kiegészíti a természetes kávé ízt. Meleg és vidám 
jegyeket kölcsönöz a kompozíciónak. igazi érzéki 
kényeztetés!

vANIllA ÍZESÍTETT Kávé  FM | AU08

IRISH CREAM
Ízesített kávé 

 mester keverék  
Őrölt, ír likőr ízesítésű kávé

A finom whisky és a lágy, édes tejszín olyan íz, 
amely tökéletesen illik a természetes,  
frissen pörkölt kávéhoz. Arról álmodozol majd,  
hogy ez az élvezet soha ne érjen véget!

IRISh CREAM ÍZESÍTETT Kávé  FM | AU09

MindkETTő: 

1 890 Ft / 250 g
7 560 Ft / 1 kg
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KÁVÉ | cOFFee FunKcionÁlis | fuNCTIoNAl

METABOlISM
Funkcionális kávé 

 mester keverék   
Őrölt kávé garcinia cambogia kivonattal és l-karnitinnel

Ízletes kávé cinkkel, krómmal, l-karnitinnel, garcinia 
cambogia kivonattal és B-csoportú vitaminokkal.  
kiváló és biztonságos kiegészítő fogyókúrához  
és méregtelenítéshez.  
Megfelelő étrenddel és mozgással kivételesen 
könnyűnek érezheted magad.

METABoliSM őRölT kávé  FM | AU06

ENERGY
Funkcionális kávé

 mester keverék   
Őrölt kávé guarana kivonattal és taurinnal 

A serkentő taurin és a B-csoportú vitaminkomplexum 
csökkenti a fáradságérzetet és növeli a testi-lelki 
aktivitást. 
A megnövelt guarana koffein adag felüdít, és energiát ad 
egész nap. Az Aurile Energy-vel újra felfedezheted  
a benned rejlő erőt.

EnERGy őRölT kávé  FM | AU04

30% 
B2-vitamin
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MindkETTő: 

2 190 Ft / 250 g 
8 760 Ft / 1 kg
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B2-vitamin
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Ajánlott azoknak, 
akik törődnek az 

alakjukkal, akik túlsúllyal, 
vagy elhízással küzdenek, 
és akik szeretnék javítani 

metabolizmusukat.

Ajánlott különösen 
pl. sportolóknak,  

akik rendszertelen életet 
folytatnak, gyakran utaznak  

és váltanak időzónát, 
vagy éjszakai műszakban 

dolgoznak.

Az Aurile funkcionális kávék  
már kétszer nyerték el  

a Vásárlók Díja kitüntetést. 
Ez a kitüntetés 

a lengyelek jó 
véleményét,  
a minőség garanciáját 
jelenti, és bizonyíték 
arra, hogy az Aurile  

termékek 
megkérdőjelezhetetlenül 

vezető szerepet töltenek be 
termékcsoportjukban.
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KÁVÉ | cOFFee FunKcionÁlis | fuNCTIoNAl

*RDA Javasolt napi beviteli mennyiség felnöttek számára.  
A megadott %-ok 10 g kávé/150 ml elkészítésére vonatkoznak. 

FOCUS
Funkcionális kávé 

 mester keverék   
Őrölt kávé guarana kivonattal és magnéziummal

A kávéban levő magnézium, B-csoportú vitaminok,  
és a guaranából származó extra koffein segít  
a gondolatok kitisztításában, és a valóban fontos 
dolgokra való koncentrálásban. Ezek az összetevők 
hozzájárulnak a fáradtság és a kimerültség 
megszüntetéséhez. használd tanulás vagy  
szellemi igénybevétel esetén.

FocuS őRölT kávé  FM | AU05

ANTIOxIdANT
Funkcionális kávé 

 mester keverék  
Őrölt kávé zöld mate és acai bogyó kivonattal

A kávéban található bioaktív összetevők védik  
a sejteket az oxidációs stressztől, és segítenek  
a megfelelő dnS-szintézisben.  
Az értékes antioxidánsok: az açai bogyó  
és zöld mate, cink és E-vitamin segítenek  
abban, hogy egészségesebben élj!

AnTioxidAnT őRölT kávé  FM | AU07

MindkETTő: 

2 190 Ft / 250 g 
8 760 Ft / 1 kg

Ajánlott azoknak,
akik szellemi munkát 

folytatnak, tanulnak, vagy 
fejleszteni akarják emlékező- 

és koncentrációs tehetségüket, 
illetve azoknak, akik kimerültek, 

vagy hosszú ideig tartó 
stresszhatásoknak  

vannak kitéve.

30% 
magnézium, 

B2-vitamin
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Ajánlott azoknak, 
akik szennyezett 

területen élnek, pl: városi 
agglomerációban, vagy akik 
hosszas stresszhatásoknak 
vannak kitéve, akiknek káros 

szenvedélyeik vannak, 
dohányoznak.

30% 
E-vitamin, 
cink
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Az Aurile funkcionális kávék már 
kétszer nyerték el a Vásárlók 

Díja kitüntetést. Ez a 
kitüntetés a lengyelek jó 
véleményét, a minőség 
garanciáját jelenti, és 
bizonyíték arra, hogy 
az Aurile termékek 

megkérdőjelezhetetlenül 
vezető szerepet töltenek 

be termékcsoportjukban.



22 23 Az Aurile termékek eredeti FM GROUP World termékek.Az Aurile EXCEllENCE kávét legjobb önmagában fogyasztani. Csak ilyenkor lehet felfedezni nemes ízének teljességét.

KÁVÉ | cOFFee TERmÉszETEs | NATuRAl

ExCEllENCE
Természetes kávé 

 100% Arabica   
Őrölt és szemes kávé

A mokka az egyik legnemesebb kávéfajta. Mély, selymes ízét 
legjobban önmagában élvezhetjük. Magával ragadó, édes 
utóízt hagy, amelyet könnyed, savanykás jegyek szőnek át.

ExcEllEncE őRölT kávé   FM | AU01 
ExCEllENCE SZEMES Kávé   FM | AU02 

 1 390 Ft / 250 g 
 5 560 Ft / 1 kg 

Érdemes tudni!

  Honnan származik?
Az Aurile Excellence egy 
elsősorban mokka típusú 
arabicát tartalmazó eredeti 
keverék, amely Etiópia 
válogatott ültetvényeiről 
származik. A szemeket hosszú 
ideig érlelik az 1800 méter 
magasan elterülő Sidamo 
terület kertjeiben.

  Hogyan kínáljuk?
Kiválóan kiemeli a sütemények 
és desszertek ízét.
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KÁVÉ | cOFFee TERmÉszETEs | NATuRAl

ESPRESSo 
ExPERIENCE 
Természetes kávé  

 espresso keverék   
Őrölt, 60% arabica és 40% robusta keveréke

Az arabica és a robusta szemek ideális keveréke felejthetetlen, 
erős ízű egy kis mogyorós csoki-, illetve enyhe füstös jelleggel. 
Tökéletes keverék azoknak a kávéfanatikusoknak, akik a kávét 
cukor és tej nélkül isszák.

Érdemes tudni!

  Honnan származik?
dél-amerikai ültetvényekről 
származó szemek eredeti 
keveréke. A keverék alapját 
brazíliai és kolumbiai szemek 
adják, de határozott, testes 
ízét 10%-os arányban 
hozzákevert olajos indonéziai 
robusta szemeknek 
köszönheti.

  Hogyan kínáljuk?
A presszókávét gyakran  
egy pohár vízzel együtt 
szolgálják fel, amely  
az ízlelőbimbók leöblítésére 
szolgál a kávé élvezete előtt.  
A kávénak így mélyebb  
lesz az íze.

ESpRESSo ExpERiEncE őRölT kávé  FM | AU03 

 1 590 Ft / 250 g 
 6 360 Ft / 1 kg

ESPRESSO 

Hozzávalók:  

 egy csésze presszókávé
 egy csésze hideg tej

Elkészítés:  
Az Aurile Espresso Experience 
kávéból készítsünk egy 
presszókávét, hűtsük le, és öntsük 
jégkockatartóba. Amikor a kávé 
megfagy, dobjuk a kockákat egy 
shakerbe vagy thermo bögrébe, 
öntsünk rá tejet és jól keverjük el, és 
erősen rázzuk fel. A kész italt öntsük 
pohárba. Egy kevés habtejszínnel és 
egy darab mentalevéllel kínáljuk.

ExPERIENCE frappe
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KÁVÉ | cOFFee TERmÉszETEs | NATuRAl

ClASSIC 
Természetes kávé 
 
KAPSZULÁS  
 100% Arabica   

Presszókávéhoz, apróra őrölt

A kapszulákban található kolumbiai arabicából selymes 
kávé készül kellemesen üdítő enyhén savas jegyekkel. 
citrusos utóízét, valamint az ízélményt finom gyümölcsös 
és karamellás jegyek mélyítik el.

PURE GREEN 
Természetes kávé  
 
PURE GREEN
 100% Arabica  

Piramis alakú tasakokban, durvára őrölt, pörköletlen

Finom ízű, határozott boros jegyekkel, de nincs érezhető  
keserű utóíze és füstös aromája, amely a pörkölt szemekre 
jellemző. nagy mennyiségű klorogénsavat (cGA) tartalmaz, 
amely erős antioxidáns, de a koffeinnak köszönhetően semmit 
nem veszít serkentő tulajdonságaiból. Ajánlott a pörköletlen 
kávék kedvelőinek, a környezetbarát életstílus híveinek,  
és az enyhe ízeket kedvelőknek, valamint azoknak,  
akiknek fontos a szép alak.

Érdemes tudni!

  Honnan származik?
A pörköletlen Aurile Pure 
Green perui biogazdaságból 
származó szemekből 
készül, ahol nem használnak 
műtrágyát, és minden szemet 
kézzel szednek. 

  Hogyan készül?
A pörkölés a szemeknek 
jó illatot és jellegzetes ízt 
kölcsönöz, de a magas 
hőmérséklet megfosztja őket 
az értékes klorogénsav (cGA) 
legnagyobb részétől.  
Ez a sav a polifenolok 
csoportjába tartozik, 
és természetes 
antioxidáns. Szerencsére 
a kávészemekben nagy 
mennyiségben található!

Érdemes tudni!

  Honnan származik?
Az Aurile classic varázslatos 
ízét az arabica kolumbiai 
változatának köszönheti.  
Az Andok lejtőin termesztett fajta 
finomságát a napos lejtőkből 
nyeri, ereje a vulkanikus talajnak, 
szeszélyessége pedig a trópusi 
éghajlatnak köszönhető.

  Hogyan készül? 
A legtöbb természetes kávénál 
közepes amerikai pörkölést 
alkalmazunk. A szemeket  
210°C-on pörköljük kb.  
20 percig, és levegőhűtéssel 
óvatosan lehűtjük. 
világosbarna színét is ekkor 
nyeri el. Pörkölés után felülete 
száraz lesz, összetett ízében jól 
kiegyensúlyozódik az édesség,  
a kesernyésség és a savasság 
Az Aurile classic-nál városi 
pörkölést alkalmaztunk: a 
szemek 30%-át 225°C-on 
pörköltük, hogy a felületük 
enyhén olajos legyen, így 
testesebb, erőteljesebb aromája 
és intenzívebb ízük legyen.

ClASSIC KávéKAPSZUlA   FM | AU14 

 1 390 Ft / 10 x 5,5 g 
 25 272 Ft / 1 kg

PURE GREEN Zöld KávéFIlTER   FM | AU15 

 2 090 Ft / 20 x 7 g 
 14 928 Ft / 1 kg

fedő

kávé

hüvely
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THERMo BöGRE 
thermal mug
Praktikus, duplafalú, rázkódásnak ellenálló falakkal.  
Jól helyettesíti a termoszt.

 Anyaga: rozsdamentes acél 
 Űrtartalom: 380 ml 
 Magasság: kb. 19 cm
 Átmérő: 6,3 cm
 2 850 Ft / 1 darab 
 KÓD:  AUT1 (fehér, narancsrészekkel) 

   AUT2 (fehér, fekete részekkel)
   AUT3 (fehér, zöld részekkel) 
   AUT4 (fehér, kék részekkel)

KÁvÉTARTÓ 
coffee can
Rozsdamentes acélból készült jól záródó doboz. 
Nemcsak praktikus, hanem elegáns is - valódi dísze 
lesz a konyhádnak, a benne tartott kávé pedig tovább 
megőrzi firss aromáját.

 Űrtartalom: 700 ml 
 Magasság: 12,5 cm 
 Átmérő: 9 cm
 1 430 Ft / 1 darab 
 KÓD: AUT5

BöGReAláTéT*  
mug coasters
Egyedi parafa alátét olyan helyek képével, ahol a 
legjobban ízlik a kávé.

 Az alátét méretei: 10 x 10 cm  
 Az alátét vastagsága: 1,5 mm 
 A készletben hat darab található  

 (minden alátét más képpel)
 2 950 Ft / 6 db-os 
 KÓD: AUB1 



Élvezd ki a nyarat az Aurile kávékkal!
Az Aurile márkát már bizonyosan befogadtátok a szívetekbe. Azon túl, hogy reggel az ágyból kikelve egy 

csésze Aurile kávéval indítjátok a napot reméljük, hogy a továbbiakban is elkísér Titeket finom teái és 

ízletes kávéi számos családi, baráti és üzleti összejöveteleken. Annak érdekében, hogy a nyári hónapokban 

minél több vevőnek mutathassátok be az egész temékcsaládot, csökkentettünk az árakon. 

Július és Augusztus hónApbAn A telJes Aurile csAlád úJ áron kAphAtó!

TermészeTes kávék régi katalógus ár új katalógus ár
AU02 AURILE EXCELLENCE szemes kávé 250 gr 3 215 Ft 1 390 Ft
AU15 AURILE  PURE GREEN zöld kávé (20 filter) 2 490 Ft 2 090 Ft
AU14 AURILE  CLASSIC kávékapszula (10 darab) 1 690 Ft 1 390 Ft
AU01 AURILE EXCELLENCE őrölt kávé 250 gr 3 215 Ft 1 390 Ft
AU03 AURILE ESPRESSO EXPERIENCE őrölt kávé 250 gr 2 895 Ft 1 590 Ft

ÍzesÍTeT T kávék
AU17 AURILE SCANDINAVIAN FRUITS ízesített kávé 250g 2 490 Ft 1 890 Ft
AU16 AURILE CHERRY ízesített kávé 250g 2 490 Ft 1 890 Ft
AU08 AURILE VANILLA őrölt kávé 250 gr 2 570 Ft 1 890 Ft
AU09 AURILE IRISH CREAM őrölt kávé 250 gr 2 570 Ft 1 890 Ft

Funkcionális kávék
AU04 AURILE ENERGY őrölt kávé 250 gr 3 715 Ft 2 190 Ft
AU05 AURILE FOCUS őrölt kávé 250 gr 3 715 Ft 2 190 Ft
AU06 AURILE METABOLISM őrölt kávé 250 gr 3 715 Ft 2 190 Ft
AU07 AURILE ANTIOXIDANT őrölt kávé 250 gr 3 715 Ft 2 190 Ft

minTák
AS1-9 Aurile Kávé minta  310 Ft/db  215 Ft/db

* egyes Aurile kávék katalógus ára több mint 50%-al kedvezőbb lett!

most Akár:

50% 
 kedvezménnyel 

1 390 FT-TÓL*

Az Aurile kávék varázslatos ízét az Arabica kolumbiai változatának köszönheti. Az Andok lejtőin 

termelt fajta finomságát a napos lejtőkből nyeri. Lefőzés után íze selymessé válik, és enyhén 

savas jegyei kellemes üdítő érzést nyújtanak. Az ízélmény intenzitását elmélyítik a felbukkanó 

gyümölcsös-karamellás jegyek. A kolumbiai kávék harmonikus ízének világszerte számos 

rajongója akad.

Akkor ezt a csomagot neked találtuk ki!  
Próbáld ki a  7 részes Aurile kávé mintacsomagot  

most csak 1390 Ft-ért.
 

Most az Aurile Irish Cream és 
az Espresso Experience együtt 
csak 2 915 Ft-ért kapható! 

Most az Aurile Vanilia  
és az Aurile Antioxidáns  

kávé együtt tagi áron  
csak 3 515 Ft-ért kapható! 

régi kAtAlógus ár:  
6 285 Ft

akciós  
katalógus ár:

3 515 Ft
kód: cs85

Nem ismered még az Aurile kávékat?

Egy aurile minta 2-3 csésze kávé 
elkészítéséhez elegendő!

régi kAtAlógus ár:  
5 465 Ft

akciós  
katalógus ár:

2 915 Ft
kód: cs84 

+

+

akciós ár:

1 390 Ft
kód: cs86



További információkat az Aurile Termék Könyv tartalmaz. 

Fm GrouP mAGYArorszáG kFT.
cím:
H-1118 Budapest, Villányi út 97.
Telefon: +36-1-7979 580
E-mail: info@fmgrouphungary.com

ügyfélszolgálat/rendelés:
Telefon: +36-1-7979 580
E-mail: rendeles@fmgrouphungary.com

T  E  R  M  É  K  F  O  R  G  A  L  M  A  Z  ó

Csatlakozz hozzánk a facebookon is: 
www.facebook.com/fmgroupMagyarország

hu.fmworld.com
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