
 
 

Café Saula presenta les noves càpsules 
d’alumini reciclable compatibles amb 

màquines Nespresso 
 

• La companyia llença al mercat càpsules de cafè en tres 
varietats: Original, Organic i Organic Descafeïnat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un any més, Café Saula aposta per oferir nous productes adaptats a les 
necessitats del mercat i sempre oferint la màxima qualitat. En aquest cas, la 
gran novetat són tres varietats de càpsules d'alumini reciclable: 
Original, Organic i Organic Descafeïnat. Totes elles amb cafè mòlt que 
conserva tota la seva aroma i sabor gràcies al seu especial torrat lent i natural 
de 17 minuts i el seu envasat en atmosfera protectora. 
 
Per a Café Saula, aquests nous productes, que actualment es poden comprar 
a la botiga online de la marca, però que aviat sortiran a la venda al mercat retail 
i d'hostaleria, suposen un pas més en la comercialització del seu cafè 
especialitzat dirigit al gran consum. 
 
 



 
 
GRAN ESPRESSO ORIGINAL 
 
El clàssic Saula Premium Original ara en càpsula. Es 
tracta d’una meticulosa barreja de cafès de plantacions 
seleccionades, torrades a foc lent i sense presses. El 
resultat és un cafè aromàtic, de sabor intens, amb cos i 
fina acidesa. Una tassa dolça, axocolatada i amb 
crema persistent.* 
 
 
 
 
GRAN ESPRESSO ORGANIC 
 
Café Saula Premium Organic és una barreja de cafès 
ecològics de plantacions seleccionades que segueixen 
cultivant el cafè de manera natural, sense l’ús d’adobs 
ni pesticides químics.* 
 
 
 
 
 
GRAN ESPRESSO ORGANIC DESCAFEÏNAT 
 
Café Saula Premium Organic Descafeïnat és una 
barreja de cafès ecològics procedents de plantacions 
seleccionades que segueixen cultivant el cafè de 
forma natural, sense l’ús d’adobs ni pesticides 
químics. I posteriorment descafeïnats mitjançant un 
procés també lliure de productes químics.* 
 
 
 
 
 
*Envasos de 10 càpsules d’alumini reciclables de 5,5g de cafè compatibles amb màquines 
Nespresso. 
 
 
Per què càpsules d'alumini? 
 
En un moment en què la consciència ecològica està a l'ordre del dia, a 
Café Saula hem decidit apostar per les càpsules d'alumini per diversos motius. 
Per començar, es tracta del material que millor conserva tota l'aroma i la 
qualitat del cafè. Però també igual d'important, l'alumini es produeix a partir de 
la bauxita, un element natural que pot reciclar-se indefinidament sense que 
perdi les seves qualitats. A més, segons l'Associació Europea de l'Alumini, el 



seu reciclatge requereix solament el 5% de l'energia necessària per a la seva 
extracció primària. 
 
Café Saula: passió pel cafè de qualitat 
 
Café Saula és una empresa amb més de 65 anys d’història consagrada al cafè 
com una veritable passió. Fundada l’any 1950 per la família barcelonina Saula, 
l’empresa compta amb una fàbrica pròpia a Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), on desenvolupa un dels seus principals valors diferencials: la 
innovació i l’especialització en cafès Premium, i un exclusiu procés de neteja, 
torrat i envasat del cafè que optimitza el seu aroma i sabor. 
 
Café Saula és importadora, fabricant i distribuïdora de cafè. La seva activitat es 
basa principalment en el canal hostaleria i restauració, encara que també 
compta amb una xarxa de distribució al detall en diverses ciutats d’Espanya, a 
banda d’una botiga online. Estan presents al Regne Unit, Txèquia, Eslovàquia, 
Noruega, Holanda, Polònia i Andorra. A més dels productes relacionats amb el 
cafè, Café Saula, té un servei que facilita al restaurador el servei tècnic, 
l’atenció postvenda i la formació del barista. 
 

www.cafesaula.com 
 
 
Per a més informació de premsa: 
 
comunicacio@cafesaula.com 
 


