
بـــــــــ�ك
كـوفيه

ب�ك كوفيه



أن تراقص الروح
 دون تفكير، أو على ا�رجح لمساعدتك

ً
ها صباحا

ّ
يمكنك أن تصب

على البدء في التفكير، ولكن هناك قصة غير مروية رائعة وراء
.فنجان القهوة



ت دراسة
َ
بط

ُ
 شاربي القهوة يميلون إلى العيش لفترات أطول. ر

ّ
 يقال إن

أكواب أربعة  إلى  ث�ثة  (نحو  للقهوة  المعتدل  ا£سته�ك  عن  جريت 
ُ
 أ

بأمراض ا¦صابة  مخاطر  انخفاض  إلى  با¦ضافة  المديد،  بالعمر   (
ً
 يوميا

 القلب وا�وعية الدموية والسكري من النوع الثاني، ومرض باركنسون،
 لجامعة هارفرد

ً
.وفقا

 تقول ا�سطورة إنه في القرن التاسع للمي�د، £حظ رعاة الماعز في
 إحدى المناطق الجبلية في ما يعرف اليوم بإثيوبيا تأثير حبيبات صغيرة
 داكنة اللون بقطعانهم، التي بدت كأنها " ترقص" بعد تناول ثمار نبات
أنه و£حظ  النبات،  هذا  من   

ً
مشروبا محلي  راهب  صنع  بعدها   القهوة. 

لد أول فنجان قهوة في العالم،
ُ

 في الليل، وهكذا و
ً
 أبقاه مستيقظا

 كما قهوتنا... القهوة السوداء... ب�ك كوفيه
ً
.وكان لونه أسود... تماما



ثقافة "الحبة السوداء"
حيث العالم،  حول  شعبية  ا�كثر  المشروب  هي  اليوم   القهوة 

ك أكثر من 400 مليار كوب منها كل عام
َ
ستهل

ُ
. ي

رة الرائدة للبن، بينما أوروبا تعشق القهوة،
ّ
 البرازيل الدولة المصد

ّ
د

َ
ع

ُ
ت

.إذ تستورد البن أكثر مما تستهلكه الو£يات المتحدة ا�ميركية

 في العالم، بينما في بريطانيا
ً

 الفنلنديون أكثر عشاق القهوة شهرة
. ومن

ً
 يستهلك الشخص ما يقارب 2.8 كيلوغرام من القهوة سنويا

على إسترليني  جنيه  مليار   1.3 من  أكثر  نِفق 
ُ
أ أنه  ل�هتمام   المثير 

القهوة في بريطانيا وحدها العام الماضي

.

.



باتت بل  فحسب،  المذاق   
ّ
مر مشروب  مجرد  اليوم  القهوة  تعد   لم 

.وسيلة للتفاعل ا¦نساني وا£جتماعي، كما كانت لفترات طويلة

 تتغير ثقافة القهوة باستمرار، حيث يبحث شاربو القهوة عن طرق جديدة
ا¦نتاج أساليب  تطورت  لقد  لديهم.  المفضلة  بالمشروبات   ل�ستمتاع 
 والتجارة والتوزيع لتلبية هذه ا£حتياجات القديمة والجديدة، ويبقى مسار
 بشكل يومي. حقائق قديمة... حقائق جديدة

ً
.التطوير والتحسين متواص�



حقائق قديمة... متجددة
 القهوة في الوقت الراهن من أكثر المشروبات المحببة

ّ
د

َ
ع

ُ
 بعد الماء، ت

ك بكميات كبيرة
َ
ستهل

ُ
.للشرب، و ت

لة في العالم، و£ يتقدم عليها سوى النفط
َ

 إنها أكثر السلع المتداو
.الخام

مثل المناسبة،  المناخية  الظروف  على  الجيد  البن  نبات  زراعة   تعتمد 
والمناخات الغنية،  التربية  البحر،  سطح  عن  المرتفعة   ا�راضي 

ا£ستوائية
.

.



التي خرجت من شبه "أرابيكا"  القهوة: قهوة  رئيسيان من  نوعان  ً هناك 
.الجزيرة العربية، وحملت تسميتها، وهي المعروفة بجودتها عالميا

بعد فيما  أصبحت  التي  "قهوة"  العربية  الكلمة  من  كافيه  كلمة   تأتي 
خلصت

ُ
 "كهفي" باللغة التركية، ثم "كوفي" باللغة الهولندية، ومنها است

الكلمة ا¦نكليزية "كوفي
.

."

حيث كيميائية،  عملية  من  فتأتي  الكافيين،  من  الخالية  القهوة   أما 
ج الكافيين من الحبوب

َ
ستخر

ُ
.ي

ب من "أرابيكا" وتحتوي على ضعف
َ
 أصل

ً
 نباتا

ّ
د

َ
ع

ُ
 وقهوة "روبوستا" التي ت

..كمية الكافيين الموجودة فيها

 تنمو حبوب البن على شجيرات قصيرة، تشبه حبات التوت، ما يجعلها ثمرة.
 هناك نوعان رئيسيان من البن: ا�خضر وا�حمر. الحبوب الحمراء لها رائحة

م ¦نتاج قهوة أخف
َ
ستخد

ُ
.أزكى، وهي بالمجمل أقل حموضة، وت



مبدعو قهوة بالفطرة

فايز عباس
)(مؤسس

 عام 2008 في لبنان كمقهى ومعمل
ً
 انطلقت "ب�ك كوفيه" رسميا

 �عداد وتقديم أنواع القهوة الفريدة المتنوعة في منطقة البقاع، لكن
 القصة وراء النجاح الباهر في السوق اللبنانية وأسواق المنطقة تعود

.إلى سنوات قبلها

، إ£
ً
ها منذ ما يزيد على32 عاما

ّ
عد

ُ
 على الرغم من أننا نصنع القهوة ون

 أننا £ ندعي أننا "خبراء قهوة"، بل نحن ببساطة نعشق القهوة، ونتوق
.إلى مشاركة شغفنا و مساحتنا الجميلة مع الجميع في كل مكان

 نحن نؤمن بأن القهوة المميزة الفريدة من نوعها، نتاج تعاون بين حلقات
ثم العالم،  حول  المزارعين  من  البن  حبوب  أجود  نجمع  كافة.   ا¦نتاج 
 على دفعات صغيرة للحصول

ً
زها ونحّمصها بشغفنا المتنامي يوميا

ّ
 نجه

على نكهات فريدة
.

.



نادر صباغ
)(مؤسس

 و�ن ثقافة القهوة في تطور دائم، طورنا طرق عملنا وأساليبنا لنحافظ
لذلك، العصر ومتغيراته.  روح  التي تحاكي  الفريدة  القهوة   على أصول 
 نقدم اليوم كل أنواع منتجاتنا إلى عدد كبير من المقاهي والمطاعم
وشركات ووك�ء  الطعام  تقديم  ومتعهدي  الترفيه  ودور   والفنادق 

.كثيرة في لبنان والعالم

حول القهوة  إعداد  ماكينات  عي 
ّ
مصن أفضل  مع  نتشارك  فإننا   كذلك 

 العالم، ونستخدم أهّم اÎ£ت التقليدية والحديثة لتقديم تجربة فريدة
.من احتساء كوب قهوة

مدى على  بنيناها  التي  عم�ئنا  مع  الراسخة  ع�قتنا  بفضل   واليوم 
 سنوات، يمكننا ضمان الثقة والخدمة المميزة وا£ستمرارية، وبالطبع

.المذاق الرائع لقهوة تبقى و£ تفارق الوجدان بسهولة



للقهوة... رسالة
£ أساسية  مبادئ  على  كوفيه"  "ب�ك  في  العملية  فلسفتنا   تقوم 
 نحيد عنها: الجودة العالية والذوق الرفيع والخدمة المميزة والع�قات
ت منتجاتنا وخلطاتنا الخاصة

َ
ر

Ð
و

ُ
 ا¦نسانية العابرة �غراض تجارية بحتة، وط

.لتتماشى مع أهدافنا، إرضاًء لجميع ا�ذواق

£ أساسية  مبادئ  على  كوفيه"  "ب�ك  في  العملية  فلسفتنا   تقوم 
نحيد عنها

£ لكنها  عالية،  جودة  ذات  كانت  ولو  الخام،  ا�ولية  المواد   
ّ

بأن  نؤمن 
 يمكن أن تتحول إلى روائع إ£ عندما يتعامل معها الحرفيون المناسبون.

.لذا، فالعنصر البشري مفتاح نجاحاتنا، وسيبقى

:

ا¦نسانية والع�قات  المميزة  والخدمة  الرفيع  والذوق  العالية   الجودة 
الخاصة وخلطاتنا  منتجاتنا  ت 

َ
ر

Ð
و

ُ
وط بحتة،  تجارية  �غراض   العابرة 

.لتتماشى مع أهدافنا، إرضاًء لجميع ا�ذواق

الذين الخبراء، كل بمجاله، وهم   موظفونا هم 
.يعشقون كل حبة بن تعبر في مسارهم

وطاقاتنا عملنا،  في   
ً
دوما  متفائلون 

ملتزمين، ونبقى  تنضب،   £ ً ا¦يجابية 
 نحافظ على التفاؤل وتنفيذ أعمالنا وفقا

:لقيم شركتنا



ومنتجات المشروبات  أنواع  كل  لتطوير  متخصص  بحثي  بفريق   نتميز 
.القهوة المميزة لدينا

.منتجات غير عادية – رضًى وسعادة .
خدمة غير اعتيادية – أكثر من المتوقع.

.
.

.أشخاص استثنائيون – عاطفيون وإيجابيون

 شبكة واسعة من المزارعين والموردين حول العالم لتوفير أفضل أنواع
ى بقاع ا�رض

ّ
.البن المنتقاة بعناية من شت

بلد في  وخاصة  وإعدادها،  القهوة  صناعة  في  واحد  الرقم  تكون   أن 
. إنها مسؤولية كبيرة تتطلب التطوير الدائم

ً
 سه�

ً
 كلبنان، ليس أمرا

.والتحسين المستمر للمحافظة على ثقة المستهلك ورضاه



أرواح البذور
أرابيكا

روبوستا

ً
 حبة البن "أرابيكا"، أصل البن المتعارف عليه اليوم، وهي ا�كثر استه�كا
 على ا¦ط�ق، وتمثل نحو %70 من ا¦نتاج العالمي.وتمثل نحو %70 من

.ا¦نتاج العالمي

ً
 حبة البن "أرابيكا"، أصل البن المتعارف عليه اليوم، وهي ا�كثر استه�كا
 على ا¦ط�ق، وتمثل نحو %70 من ا¦نتاج العالمي.وتمثل نحو %70 من

.ا¦نتاج العالمي

ً تعود أصولها إلى نحو 1000 سنة ما قبل المي�د في مرتفعات "مملكة
 .كيفا" و إثيوبيا حاليا

.

البن، نبات  من  "روبوستا"  حبوب  جنى 
ُ
 ت

وتنتج بها،  العناية  تسهل   التي 
ع قهوة

َ
زر

ُ
 محاصيل أوفر من "أرابيكا". ت

وهي فيتنام،  في   
ً
أساسا  روبوستا 

روبوستا صادرات  من   40%  تمثل 
(%25) البرازيل  تليها   العالمية، 

(فإندونيسيا (%13



حبوبنا

غواتيما£

البرازيل

كولومبيا

سلفادور

روندا

إثيوبيا

 كوستاريكا

الهند

كينيا

هندوراس

إندونيسيا

تنزانيا

غــيـنـيـا
الجديدة



منتجاتنا
 كيس الحب المحمص بالخلطة الخاصة 1 كلغ - إسبريسو وغيرها

الذي يحمل المميز  المزيج   هذا 
ّ
ِعد

ُ
أ التطوير،  البحث و   بعد سنوات من 

.بفخر اسم ع�متنا التجارية

 بين الطعم والرائحة، مع
ً
 النتيجة هي مزيج أرابيكا %100 متوازن تماما

 جودة عالية وحموضة منخفضة. هذا التوازن المثالي بين حبيبات أرابيكا
المستخلصة وأرابيكا  الجنوبية  أميركا   الطبيعية من 

غنًى يضفي  الوسطى،  أميركا  مناطق   من 
..على المذاق والشكل والمضمون المذاق

 لقد كان هدفنا تحقيق منتج مميز مغاير لما تعرفه ا�سواق، ليس من
تجربة في طريقة استخ�ص أفضل  لتحقيق  بل  والنوعية،  الجودة   حيث 

.ا¦سبريسو



180gr

400gr

 كيس بن الركوة المطحون ( الخلطة الذهبية )

ة بالطرق التقليدية المعروفة. الطعم
Ø
 ا£ختيار ا�مثل لعشاق القهوة الُمعد

 المميز الذي يمزج أصالة القهوة العربية والنوعية الممتازة المختارة �جود
. أنواع حبات البن ا�رابيكا في توليفة غنية بالشكل والمضمون

 الدسامة والمرارة من السمات البارزة لهذا النوع، في تناغم مع ح�وة
ّ
د

َ
ع

ُ
 ت

مع الغنية  التربة  ومعادن  الخشب  من  الروائح  الحموضة.  من  وقليل   £فتة 
. مذاق خفيف من عطور الطبيعة التي تتشربها الحبة في منشئها

:(متوافر في عبوات مخصصة ومحفوظة الهواء) زنة

فهو يبرد.  كلما  ا�صلية  جذوره  إلى  يعود  وداكن  متماسك  مكثف   مزيج 
القهوة لشاربي  مثالي  مزيج  روبوستا.  وكثافة  أرابيكا  ح�وة  بين   يجمع 

.الذين يفضلون التحميص الداكن الفريد ل�ستمتاع بتجربة رائعة



180gr

400gr

 كيس بن الركوة المطحون ( الخلطة الحمراء )

:(متوافر في عبوات مخصصة ومحفوظة الهواء) زنة

 الرفيق ا�مثل في كل بيت. مزيج سلس وغنّي يأتي مع طعم عميق
بن حبوب  بين  يجمع  فهو  والحواس.  الشهية  تفتح  ورائحة   وسلس 
ومناسبات ا�ذواق  وجميع  يت�ءم  منتج  لتكوين  وروبوستا   أرابيكا 
- كوفيه  ب�ك  عالم  إلى  لÚبحار  دليلك  الماء  ليكن  القهوة.   شرب 

.الخلطة الحمراء، متى أردت ا£ستمتاع بلحظات الحياة



180gr

400gr

 كيس بن الركوة المطحون ( الخلطة الخضراء )

 اللون، أعطى الهال ا�خضر المضاف إلى حبات البن المطحون نكهة
ّ

 كما يدل
 عربية أصيلة تؤكد تمازج الطعمتين الفريدتين. بانسجام يأسر الحواس. هذا
 المزيج الصحي بسبب حمض الكلوروجينيك الموجود في الخليط يساعد على
حبوب من  و30%  ا�رابيكا  حبوب  من   70% من  مكون  الدم.  ضغط   خفض 
 لعشاق القهوة النابضين بالحيوية ل�ستمتاع بمذاق

ً
 خصيصا

ّ
ِعد

ُ
 روبوستا، وأ

. غنّي يعزز النغمات الحسية الناتجة من الكافيين

:(متوافر في عبوات مخصصة ومحفوظة الهواء) زنة

الحموضة، من  قبسات  مع  الغنّي  الطعم  يحبون  الذين  أولئك  إلى   بالنسبة 
وجد كذلك  رغبتكم.  لتلبية  الخليط  إلى  زهرية  نكهة  الهال  مكون   يضيف 

 له كأحد العناصر الرئيسة للقهوة العربية ا�صيلة
ً
 محفوظا

ً
.      مكانا



توقيعنا في فنجان
 توقيعنا الفريد للقهوة سريعة التحضير في فنجان. مزيج من وصفاتنا الخاصة 
إلى الجميع  يحتاج  الصيف،  يحل  عندما  الزكية  والرائحة  الغني  المذاق   ذات 
 فنجان من مزيج القهوة الرائع لترطيب ا£جواء. بعد سنوات مع قصص النجاح
الخاصة زبائننا في مختلف ا£ذواق، نقدم فنجان قهوتنا   التي حققناها مع 

.الذي يحمل توقيعنا واسمنا بفخر



المنتجات القادمة

القهــوة من  فريـــدة   تركـــيبة 
 البيضاء المعتدلة مع السكر,
 توازن لذيذ لمزيجنا المميز مع
سريـــــع النـــــاعمة.   الكريــــمة 
 التجضير, حليبي و حلو المذاق.
للجميـــع  

ً
تـــماما م�ئـــم   إنــه 

.¦ستخدامه أينما كنت

بأنواع تقديــــم كبسو£تنا   يتــم 
المزاجية. حالتك  ¦رضاء   مختلفة 
 قم بوضعها بألة القهوة الخاصة
 بك, و أستمتع بالكمية المثالية
متوازن إسبريسو  على   للحصول 
.و لذيذ. £ تترك أي بقايا للتنظيف

:أكياس القهوة

:كبسو£ت القهوة
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