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O ČOKOLÁDE

Čokoláda obsahuje množstvo živín, ktoré zahŕňajú
minerály ako draslík, vápnik a železo.

Obsahuje tiež vitamín B a vitamín riboflavín.

Ak jete denne kúsok horkej čokolády, znižujete riziko
srdcových ochorení až o tretinu.

Už len vôňa čokolády môže v mozgu vyvolať pocity 
pokoja a oddychu.

Prvou sladkosťou, ktorá bola vyrobená z čokolády je 
horúca čokoláda.



O KÁVE

Mýtus o káve - škodí zdraviu – NIE JE TO PRAVDA!

Približne 70 šálok kávy by zabilo osobu, ktorá váži 70 kíl.

Jej primerané pitie predstavuje prevenciu pred
celým radom chorôb.

+ podporuje činnosť mozgu

+ zvyšuje koncentračné schopnosti

+ pomáha zlepšiť náladu

+ odbúrava únavu

Hneď po rope je káva najviac obchodovanou
komoditou na svete.



Kofeín je povzbudzujúca účinná látka, ktorá stimuluje
nervovú sústavu a činnosť srdca.

Kofeín je najviac efektívny medzi 9:30 – 11.30 ráno.

Káva sama o sebe neobsahuje takmer žiadne kalórie. 

Najúčinnejšie pôsobí nalačno. Kofeín začína v tele pôsobiť
už do desiatich minút od vypitia. Jeho pozitívnym účinkom na
ľudský organizmus je napríklad:

- zlepšenie koncentrácie,

- potlačenie únavy,

- zbystrenie myslenia,

- navodenie dobrej nálady,

- pomoc pri odbúravaní tukov z tela.

KOFEÍN



NAŠE PRODUKTY

Kávy - snažíme sa o špecifické pre nás charakteristické
chute, vône a ingrediencie

Nápoje z čokolády – z mliečnej, horkej a bielej
čokolády ochutené exotickými chuťami

Špeciality – koláčiky, čokoládové bomby, študentské
kávy a iné lahôdky



„Čokafé je jednička, povzbudí Ťa kávička.“

Čierne kávy – na povzbudenie organizmu

- pre sedmospáčov na ráno

- pre ostatných počas celého dňa

Biele kávy – mlieko a smotana znižujú povzbudzujúce
účinky kávy

- zlepšujú pôžitok z kávy

- bezpečnejšie pre žalúdok

Ľadové kávy – vhodné najme v lete

- osviežujúce

NAŠE KÁVY



„Čokoládka, tá je sladká, každý deň ma v brušku hladká.“

NÁPOJE Z ČOKOLÁDY

Z horkej čokolády - pre čokoládových fajnšmekrov

- obsah kakaa 56%-99%

- najzdravšia čokoláda

Z mliečnej čokolády - lahodné nápoje pre sladkých ľudí

- doplnené lahodným mliekom
z Liptova a Oravy

Z bielej čokolády - pre tých, ktorí čokoládu nemusia

- pre tých, ktorí chcú vyskúšať niečo nové



VIETE, ŽE...

! BIELA ČOKOLÁDA NIE JE ČOKOLÁDA !

Biela čokoláda neobsahuje kakaovú sušinu a preto ju
nemožno považovať za pravú čokoládu.

Obsahuje kakaové maslo, ktoré sa vyrába z kakaových
bôbov.

Neobsahuje látky, ktoré vám dokážu zdvihnúť náladu alebo
pozitívne ovplyvniť srdce a cievy.

Odporúčame všetkým, ktorí nemusia tmavé čokolády.

Vhodná pre alergikov, keďže obsahuje iba tuk.



KĽÚČ K ÚSPECHU



NÁŠ CIEĽ

Ponuka sladkého, tekutého potešenia.

Produkty zamerané na pohodu a duševné 
zdravie.

Držíme sa sloganu – „Továreň tekutého šťastia.“ 

Našim cieľom je šťastie a dobrá nálada našich 
klientov. 

Napĺňame ho ponukou našich sladkých, 
chutných dobrôt.



NAŠE ŠPECIALITKY

Z našej ponuky z katalógu pre Vás vyberáme:

- Káva pre študentov – aby maturita bola ozaj formalita

- Eskimák (z bielej čokolády) – extra ľadová

- Pačaiova torta – torta od Michala - najlepšieho cukrára na                
Watsonke

- Nigutova torta – podľa receptu Robovej mamky

- Heinrichova torta – rodinný recept Tomášovej prababky

- Čokobomba – guľatá čokoláda odpáli vaše chuťové poháriky

- ... and many many more

Recepty nájdete na našej internetovej stránke.



Táto reklama ukazuje niečo zo zákulisia 
našej továrne tekutého šťastia.

REKLAMNÝ ŠOT





cokafesro@gmail.com

055/633 32 53

Čokafé

Čokafé

www.cokafe1.webnode.sk

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

KONTAKTY

mailto:cokafesro@gmail.com


„TOVÁREN TEKUTÉHO ŠTASTIA“
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