


CATÀLEG
PRODUCTES



CAFÈS GOURMET
GRA



LLAUNA CAFÈ 
MILLENIUM

Cafè natural 100% aràbiga

És un cafè seleccionat a les plantacions del món més
reconegudes per a aquells que busquen la màxima
qualitat. Un producte ideal per a gurmets i coneixedors i 
amants del cafè espresso.



TOP QUALITY

Cafè natural 100% aràbiga

Blend 100% aràbiga, fet dels millors
grans de cafè centreamericans: afable, 
aromàtic i cremós.



DELICATESSEN

Cafè natural 

A base d’aràbigues i lleuger percentatge de 
robusta, és un cafè de sabor suau i equilibrat, amb
cos, aroma profund i crema perfecta ideal per 
combinar amb llet.



ORGANIC

Cafè orgànic 100% ecològic

Cafè en gra de torrat natural 100% aràbiga
procedent de l’agricultura ecològica.



CAFÈS CLASSIC 
GRA



EXTRISSIMO
NATURAL

Cafè natural a base d’aràbigues i robusta

Brillant, enèrgic, directe al seu objetiu: un contrapunt
de sabors veritables, un salt
cap a l’aroma de cacau que es fon amb el
de pa torrat i de caramel.



EXTRISSIMO
TRADIZIONE

Cafè 80% natural a base d’aràbigues i 20% torrefacte

Un espresso Extrissimo Tradizione es caracteritza pel seu
sabor dens, ple de sensacions axocolatades. Un cos
excel·lent i un regust persistent. El cafè torrefacte ha estat
torrat amb sucre.



ESPRESSO 
CREMA

Cafè 80% natural a base d’aràbigues, robustes
i 20% torrefacte

Una barreja de cafès naturals i torrefactes, torrat amb
sucre. Té cos, força i una crema densa i fosca que
caracteritzen un “espresso” perfecte. 



DEKAF

Cafè natural sense cafeïna, a base d’aràbigues
i un lleuger percentatge de robusta

Una selecta barreja de cafès aràbigues i
robustes,descafeinades per procés natural a 
través d’aigua, eliminant el 99.9% de cafeïna. 



CAFÈS EN CÀPSULES
TUPIESPRESSO



SOFT
Càpsula sistema TupiSpresso

Cafè natural 100% aràbiga

Aràbiga, fragant, suau i amb un sabor rodó per als amants
del millor espresso 100% aràbiga.
En caixes dispensadores amb 100 unitats envasades
individualment o en caixes de 150 unitats envasades en 
bosses de 25 unitats.



CLASSIC
Càpsula sistema TupiSpresso

Cafè natural a base d’aràbigues i robusta

Espresso italià, amb molt cos i sabor marcat. Grans 
d’Aràbiga i Robusta hàbilment combinats, amb notes de 
vainilla i xocolata. En caixes dispensadores amb 100 
unitats envasades individualment o en caixes de 150 
unitats envasades en bosses de 25 unitats.



DESCAFEINAT
Càpsula sistema TupiSpresso

Cafè Descafeinat

Cafè natural sense cafeïna, a base d’aràbigues i un lleuger
percentatge de robusta. En caixes dispensadores amb 100 
unitats envasades individualment o en caixes de 150 
unitats envasades en bosses de 25 unitats.



CAFÈS EN CÀPSULAS
ORIGEN



COLOMBIA
Càpsules monodosis

Dolç amb fi sabor i cos lleuger�
Un cafè dolç de cos lleuger i intens aroma. Sabor molt 
equilibrat. Ideal pels que volen un cafè ric i amb caràcter. 
Caixa dispensadora amb 12 unitats per origen.



COSTA RICA TARRAZU
Càpsules monodosis

Sabor lleuger, àcid i lleugerament axocolatat

Agradable aroma i excel·lents condicions de cos i
acidesa no punxant, caracteritzat per un sabor lleuger i
una mica axocolatat. Caixa dispensadora amb 12 unitats
per origen.



ETIOPIA
Càpsules monodosis

Perfumat, equilibrat i de sabor intens�
Suau, dolç i perfumat amb presència molt neta i
aromàtica. Caixa dispensadora amb 12 unitats
per origen.



JAMAICA BLUE MOUNTAIN
Càpsules monodosis

Dolç amb fi sabor i cos lleuger

Un cafè dolç de cos lleuger i intens aroma.
Sabor molt equilibrat. Ideal per als que volen un cafè ric i
amb caràcter. Caixa dispensadora amb 12 unitats per 
origen.



KENIA AA
Càpsules monodosis

Amb molt cos, un punt d’acidesa i lleugerament afruitat�
Un dels cafès més rics i aromàtics. Cos notable, acidesa
cítrica i dolç. El postgust és sumament persistent. 
Recomanem prendre’l sol per apreciar millor el seu sabor.Caixa
dispensadora amb 12 unitats per origen.



GUATEMALA
Càpsules monodosis

Cos excel·lent, aromàtic i de rica acidesa�
Un cafè amb excel·lent cos, aromàtic i de rica acidesa
amb una forta presència de notes axocolatades. Desperta
els sentits cada vegada que se saboreja. Caixa
dispensadora amb 12 unitats per origen.



CAFÈS EN CÀPSULES
BLUE COMPATIBLES



PLACEVOLE
Càpsula sistema Blue ®*

Espresso 100% aràbiga

100% aràbiga de gust delicat i color avellana, 
de sabor dolç i amb notes de xocolata.

*Marca d’una empresa no relacionada amb Tupinamba S.A.



CREMOSO
Càpsula sistema Blue ®*

Espresso intens

Espresso intens amb molt cos, de gust delicat i 
color avellana.

*Marca d’una empresa no relacionada amb Tupinamba S.A.



CAFÈS EN CÀPSULES
100% COMPATIBLES NESPRESSO



VENETO
Càpsula sistema NESPRESSO ®*

100% Aràbiga, 100% compatible amb màquines per a la llar, 100% comerç just.

Un blend compost per una selecció de grans d’aràbigues d’Amèrica del Sud que ens 
proporciona un cafè perfumat amb notes afruitades amb un sabor elegant i una acidesa 
equilibrada. El seu torrat lent li aporta un cos complet que recorda l’autèntic espresso italià.
Veneto combina magistralment la millor selecció d’aràbigues del Brasil, Colòmbia, Hondures
i el Perú de finques amb certificació Rainforest Alliance.

*Marca d’una empresa no relacionada amb Tupinamba S.A.



100% Aràbiga, 100% compatible amb màquines per a la llar, 100% comerç just. 

Una mescla de cafès Aràbica d’Amèrica Central i Amèrica del Sud que ens proporciona un cafè 
delicat amb una acidesa vibrant. Amb Adigio podràs gaudir d’un excel·lent cafè d’aroma afruitat 
i una beguda equilibrada en boca. El seu torrat lleuger li aporta la suavitat que fa ressaltar les 
seves notes aromàtiques. Adigio és un cafè 100 % Aràbiga amb certificació UTZ. Uneix les 
millors varietats de cafè procedents del Brasil, Hondures, Mèxic i Colòmbia.

*Marca d’una empresa no relacionada amb Tupinamba S.A.

ADIGIO
Càpsula sistema NESPRESSO ®*



100% Aràbiga, 100% compatible amb màquines per a la llar, 100% comerç just.

El nostre procés de descafeïnització amb aigua del cafè respecta el perfil aromàtic 
de la matèria primera. Un descafeïnat de sabor intens i complet. Una selecció dels 
millors Aràbigues del Brasil i Colòmbia crea una mescla única de torrat mitjà. Amb 
notes de cacau, caramel i malta. Certificació UTZ.

*Marca d’una empresa no relacionada amb Tupinamba S.A.

DECAF
Càpsula sistema NESPRESSO ®*



SUCRES I EDULCORANTS



SUCRE BLANC

Sucre blanc refinat en sobres individuals

Sucre especial d’ús professional en cafeteries, fàcil
disolució i d’agradable gust. Caixa amb 1.350 
unitats o 500 unitats.



SUCRE CANYA

Sucre morè de canya

Presentat en còmodes dosis individuals.
Caixa amb 500 unitats.



SUCRE AMB 
CULLERETA PLANA

Sucre blanc refinat

En sobres individuals amb una cullereta plana
inclosa. Caixa amb 1.000 unitats.



EDULCORANT

Per endolcir el cafè sense afegir calories

Caixes de 250 sobres d’edulcorant.



TES I INFUSIONS
PIRAMIDALS



TE VERMELL
PU-ERH YUNNAN

Ajuda a aprimar-se

Anomenat el te dels emperadors, 
és una deliciosa infusió d’ambrosia i de gust terrenal.



TE VERD
AMB MENTA

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Aclareix la ment amb una brisa fresca.



TE VERD
MADUIXES AMB NATA

Antioxidant i afruitat

Una barreja rica de tes verds amb trocets de maduixa i 
essència.



TE VERD
GUNPOWDER

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Un te verd assecat de forma natural, enrotllat
cuidadosament en petites boletes.
Sabor intens.



TE BLAU
OOLONG LLIMONA

Depuratiu i ajuda a aprimar-se

El te blau de fermentació mitja barrejat
amb trocets de llimona del mediterrani.



TE NEGRE
CEILAN VAINILLA

Diurètic i digestiu

Exquisida combinació entre el te de Ceilan
i l’exòtica vainilla.



TE NEGRE
CEILAN

Diurètic i digestiu

Te vigorós de sabor aromàtic i prolongat.



ENGLISH 
BREAKFAST

Estimulant i diurètic

Tradicional barreja de te Ceilan i Assam. 
Sabor fort. Apropiat per afegir amb llet.



TE VERD
GESSAMÍ

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Combina les fulles de te verd amb la fragància
de les flors de gessamí. Deliciosa fusió.



TE NEGRE
EARL-GREY ANGLÈS

Estimulant i digestiu

L’essència perfumada de la bergamota
(cítric oriental), n’és el complement perfecte.



FRUITES DEL BOSC
INFUSIÓ

Dolça temptació

Barreja de nabius, groselles, mores, 
pell de taronja i llimona.



ROIBOS CANYELLA
INFUSIÓ

Sense Teïna. Relaxant

Infusió originària de Sudàfrica amb un 
delicat i dolç sabor. Acompanyada per 
trossets de canyella.



DIGESTIVA
INFUSIÓ

Fresca, aromàtica i relaxant

Gaudeix d’aquesta noble barreja, que combina 
la camamilla, l’anís i la menta.



SECRETS DE L’ÍNDIA
INFUSIÓ

Amb un matís una mica picant

Canyella, arrel de regalèssia, clau, gingebre, 
cítrics, fonoll i pebre verd.



RELAX
INFUSIÓ

Calma els teus sentits i respira

Una vella fòrmula de herbes, que combina 
a la perfecció melissa, til·la i flors de rosella.



CAMAMILLA
INFUSIÓ

El·laborada exclusivament amb flors
de Matricaria recutita de la més alta 
qualitat.



POLIOL
INFUSIÓ

Infusió 100% natural, sense sucres 
afegits ni colorants, elaborada amb
fulles dessecades de Mentha
Piperita de la més alta qualitat.



TIL·LA
INFUSIÓ

Infusió 100% natural, sense sucres 
afegits ni colorants, elaborada amb
flors i bràctees de til·la de la més alta 
qualitat.



TES I INFUSIONS
GRANEL



TE VERMELL
PU-ERH YUNNAN

Ajuda a aprimar-se

Anomenat el te dels emperadors, 
és una deliciosa infusió d’ambrosia i de gust terrenal.



TE VERD
AMB MENTA

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Aclareix la ment amb una brisa fresca.



TE VERD
MADUIXES AMB NATA

Antioxidant i afruitat

Una barreja rica de tes verds amb trocets de maduixa i 
essència.



TE VERD
GUNPOWDER

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Un te verd assecat de forma natural, enrotllat
cuidadosament en petites boletes.
Sabor intens.



TE BLAU
OOLONG LLIMONA

Depuratiu i ajuda a aprimar-se

El te blau de fermentació mitja barrejat
amb trocets de llimona del mediterrani.



TE NEGRE
CEILAN VAINILLA

Diurètic i digestiu

Exquisida combinació entre el te de Ceilan
i l’exòtica vainilla.



TE NEGRE
CEILAN

Diurètic i digestiu

Te vigorós de sabor aromàtic i prolongat.



ENGLISH 
BREAKFAST

Estimulant i diurètic

Tradicional barreja de te Ceilan i Assam. 
Sabor fort. Apropiat per afegir amb llet.



TE VERD
GESSAMÍ

Diurètic i ajuda a aprimar-se

Combina les fulles de te verd amb la fragància
de les flors de gessamí. Deliciosa fusió.



TE NEGRE
EARL-GREY ANGLÈS

Estimulant i digestiu

L’essència perfumada de la bergamota
(cítric oriental), n’és el complement perfecte.



FRUITES DEL BOSC
INFUSIÓ

Dolça temptació

Barreja de nabius, groselles, mores, 
pell de taronja i llimona.



ROIBOS CANYELLA
INFUSIÓ

Sense Teïna. Relaxant

Infusió originària de Sudàfrica amb un 
Delicat i dolç sabor. Acompanyada per 
trossets de canyella.



DIGESTIVA
INFUSIÓ

Fresca, aromàtica i relaxant

Gaudeix d’aquesta noble barreja, que combina 
la camamilla, l’anís i la menta.



SECRETS DE L’ÍNDIA
INFUSIÓ

Amb un matís una mica picant

Canyella, arrel de regalèssia, clau, gingebre, 
cítrics, fonoll i pebre verd.



RELAX
INFUSIÓ

Calma els teus sentits i respira

Una vella fòrmula de herbes, que combina 
a la perfecció melissa, til·la i flors de rosella.



CAMAMILLA
INFUSIÓ

El·laborada exclusivament amb flors
de Matricaria recutita de la més alta 
qualitat.



POLIOL
INFUSIÓ

Infusió 100% natural, sense sucres 
afegits ni colorants, elaborada amb
fulles dessecades de Mentha
Piperita de la més alta qualitat.



TIL·LA
INFUSIÓ

Infusió 100% natural, sense sucres 
afegits ni colorants, elaborada amb
flors i bràctees de til·la de la més alta 
qualitat.



TES I INFUSIONS
SOBRES



TES CLÀSSICS
EN BOSSETES

Els tes clàssics de sempre

Caixes de 100 bossetes individuals
de te negre, te verd o te vermell.



INFUSIONS CLÀSSIQUES
EN BOSSETES

Les infusions clàssiques de sempre

Caixes de 100 bossetes individuals de 
camamilla, poleo menta o til·la.



TES I TISANES PREMIUM
PARENTÉSIS



GENMAICHA
TE VERD PREMIUM

Te verd japonès amb un preciós licor 
color daurat amb caràcter vegetal 
fresc, lleuger sabor a anou i malta 
torrada.



KOREA JEJU
TE VERD PREMIUM

Te verd Coreà d’agricultura
ecològica i dolç fragància que 
produeix un licor de color verd oliva, 
delicat aroma vegetal i sabor suau
amb detalls florals.



ORANGE BLOSSOM
OOLONG
TE NEGRE PREMIUM

Una barreja molt càlida i refrescant
que té una claritat cítrica molt
equilibrada per notes riques d’anou.



ROSE CONGOU
SUPERIOR
TE NEGRE PREMIUM

Te negre de la regió de Xina de 
Fujian que creix a 2.500 metres 
d’altitut, de color àmbar que ens
ofereix en cada glop dolçor i 
fragància a roses.



DIAN HONG
TE NEGRE PREMIUM

Te negre procedent de Xina de licor 
color caramel, sabor rodó i amb un 
cos que combina aromes de mel i  
cacau.



PU ERH
TE VERMELL PREMIUM

Te vermell fermentat amb una fulla 
regular de color a tardor, sense
acidesa ni astringències marcat per 
un sabor lleugerament terrós i dolç al 
final.



ROOIBOS ORANGE
LEMON
TISANA ECOLÒGICA

Tisana d’agricultura ecològica
d’herba de llimona, poma, hibisc, 
escorça de taronja i verbena.



CHIA CHAI COCOA
TISANA ECOLÒGICA

Tisana d’agricultura ecològica amb
canyella, llavors de chía, closca de 
cacau, gingebre, escorça de taronja
i càrtam.



LEMON ROSE
TISANA ECOLÒGICA

Tisana d’agricultura ecològica amb
escorça de taronja i herba de 
llimona.



PURE CAMOMILE
TISANA ECOLÒGICA

Tisana de flors de camamilla seques, 
de color groc brillant i matisos florals
dolços.



FRESH MENTHA
TISANA ECOLÒGICA

Tisana de menta fresca, de color 
groc profundament aromàtica i 
deliciós sabor refrescant.



TAKE AWAY



GOTS
TOPOS

Disponibles en 2 formats: cafè i cafè
amb llet, disseny Topos.

El Tupinamba que va amb tu.



GOTS
GESTUAL

Disponibles en 2 formats: cafè i cafè amb
llet, disseny Gestual.

El Tupinamba que va amb tu.



PRODUCTES ESTIU



ICED TEAS
Tes freds instantanis

El perfecte refresc en època de calor

Llimona - Fruites del bosc - Prèssec
Tropical – Menta - Meló



SMOOTHIE
Maduixa

El millor batut de fruites per combatre la calor

Maduixa



SMOOTHIE
Mango

El millor batut de fruites per combatre la calor

Mango



SMOOTHIE
Fruites del bosc

El millor batut per combatre la calor

Fruites del bosc



SMOOTHIE
Pinya coco

El millor batut per combatre la calor

Pinya Coco



FRAPPÉS

Per a les tardes de primavera – estiu

Xocolata
Cafè
Iogurt (acompanya’l amb un shot de smoothie
de maduixa, mango, fruites del bosc o pinya coco).



GALETES
TUPINAMBA

Galetes caramelitzades de canyella

Acompanya el teu cafè amb un toc dolç
de sabor a canyella.



PRODUCTES HIVERN



XOCOLATA
Kg

La teva xocolata a la tassa perfectament
envasada en bossa de kg. 

Ideal per a la xocolatera.



XOCOLATA
Monodosis

La teva xocolata a la tassa perfectament
envasada en sobres individuals.



XAROP
Caramel

Xarop de caramel amb dosificador

Dona gust a les teves receptes de 
cappuccino, latte machiatto i flat white.



XAROP
Vainilla

Xarop de vainilla amb dosificador

Dona gust a les teves receptes de 
cappuccino, latte machiatto i flat white.



CHAI
Monodosis

15 sobres individuals de Chai per elaborar 
les teves receptes perfectes.



MATCHA LATTE
Monodosis

15 sobres individuals de Matcha per 
elaborar les teves receptes perfectes.




