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Kahvia
vuodesta 1906

100 % sertifioitu

Olemme työstäneet hyvää makua vuodesta 1906 alkaen,
jolloin Löfbergs perustettiin. Olemme edelleen
ruotsalaisomisteinen perheyritys ja pysymme aina
sellaisena. Hyvä kahvi on parasta, mitä tiedämme. Intohimo
hyvää kahvia kohtaan on myös kulkenut mukanamme yli
sadan vuoden ajan. Vastuun ottaminen ihmisistä ja
ympäristöstä on ollut itsestäänselvyys aivan yhtä kauan.
Nykyisin työskentelemme monenlaisten vastuiden p
 arissa
sekä viljelymaissa että täällä kotona. Esimerkiksi, o
 lemme
yksi maailman suurimmista Luomu- ja Reilun kaupan
kahvin ostajista ja paahtajista. Me työskentelemme
aktiivisesti v oidaksemme yhä useammin valita hyvää kahvia
sertifioiduilta viljelmiltä. Teemme tämän, jotta sinä voisit aina
olla varma, että kahvimme maistuu hyvältä sekä tekee hyvää.

Vastuullisuustyötämme arvioidaan Ruotsin kahviyritysten
joukossa Sustainable Brand Index 2016 tutkimuksen
mukaisesti, joka on Skandinavian suurin tutkimus kestävistä
tuotemerkeistä, johon 30 000 kuluttajaa on saanut kertoa
mielipiteensä. Tutkimuksen mukaan Löfbergs koetaan
vastuullisimpana toimijana alalla.
Olemme kehittäneet kahvipavun ympärille vastuullisen
kierron aina pavusta kuppiin asti. Se alkaa
kahvinviljelijöidemme hyvinvoinnista ja oikeanlaisen viljelyn
kasvuolosuhteista sekä luonnosta huolehtien. Myös
kahvisadon poimimisesta aina kahvimarjojen käsittelystä
pavuiksi ja kuljetukseen asti.
Paahtoprosessista, pakkaus- varastointiprosesseista ja
työntekijöiden hyvinvoinnista aina valmistettuun
kahvikupilliseen. Käytämme vain uusiutuvaa energiaa ja
kestäviä ratkaisuja. Kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä
ja ympäristöystävällisiä. Kaikki kahvimme on sertifioitua.
Voimme ylpeänä katsoa taaksepäin tekemiämme ratkaisuja
ja huomata niiden olleen oikeita. Mutta samalla etsimme
jatkuvasti keinoja, joilla voimme parantaa entisestään
toimintaamme. Tämän teemme rakkaudella kahvinystäville
ja huomioiden myös jo seuraavat sukupolvet.

Kestävyystyömme kattaa koko arvoketjun kahvipavusta
-kuppiin. Haasteet ja mahdollisuudet näyttävät erilaisilta
ketjun eri osissa. Ilmastokysymys ja kahvinviljelijöiden
työllistymismahdollisuudet ovat kaksi tärkeintä asiaa
kestävyystyössämme. Tämä on myös ensisijainen asia
tärkeysjärjestyksessämme, vaikka luonnollisesti toimimme
paljon myös muiden asioiden parissa. Ostamme kaiken
kahvin suoraan viljelymaista ja matkustamme noin 150
päivää vuodessa vieraillen kahvinviljelijöiden luona. Käymme
myös kahviviljelmillä. Pitkät ja läheiset henkilösuhteet
varmistavat laadun ja positiivisen kehityksen.
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Nykyisin koko tuotevalikoimamme on sertifioitu. Se on yksi
tapa tehdä asiat sinulle helpoksi. Valitessasi Löfbergsin,
valitset aina hyvää ja kestävällä tavalla tuotettua kahvia.

Merkitsemällä kaikki kahvimme merkeillä Luomu, Reilu
kauppa tai Rainforest Alliance, haluamme auttaa sinua
osallistumaan kestävään kehitykseen. Kun valitset Löfbergsin,
saat aina hyvää ja vastuullista kahvia, eikä sen tarvitse olla 
sen vaikeampaa.
Suuri osa kestävyystyöstämme pitää sisällään sertifioiduilla
viljelmillä tuotetun kahvin kysynnän ja kulutuksen lisäämistä. 
Vuonna 1995 toimme ensimmäisen kontin luomukahvia
Ruotsiin. Olemme nykyisin yksi maailman suurimmista
luomuviljellyn ja Reilun kaupan kahvien maahantuojista.

Reilu kauppa
Merkki on riippumaton
ihmisoikeuksiin keskittyvä
tuotemerkintä, jonka nimissä
maanviljelijöille taataan
minimihinta ja osuuskunnat
saavat lisäpalkkion.
Näin luodaan edellytykset
paremmille työ- ja elinehdoille.

Rainforest Alliance
On riippumaton järjestö,
jonka toiminta keskittyy
biologisen monimuotoisuuden
säilyttämiseen, kestäviin
viljelymenetelmiin sekä kestävien
ansaintamahdollisuuksien ja
ehtojen luomiseen viljelijöille.
www.rainforest-alliance.org

Luomu
Luomumerkintämme
osoittavat, että kahvimme on
luonnonmukaisesti viljeltyä eikä
viljelyssä ole käytetty 
torjunta-aineita ja
väkilannoitteita.
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UTZ Certified
On aatteellinen järjestö, jonka
tarkoituksena on tiedottamisen
ja koulutuksen avulla luoda
edellytyksiä kestävämmälle
tuotannolle, tehokkaammalle
tuottavuudelle ja paremmalle
elintasolle.

Löfbergs Coffee Group tavoittelee useita konkreettisia
vastuullisuustavoitteita vuodelle 2020. Miten tämä sujuu?
- Erittäin hyvin. Olemme lisänneet sertifioidun kahvin osuutta
tänä vuonna ja saavutamme päämäärämme eli täysin
sertifioidun tuotevalikoiman. Paahtimossamme Karlstadissa
käyttöön ottamamme biopropaanin ansiosta saavutimme
tavoitteemme eli sataprosenttisen uusiutuvan energian käytön,
mikä taas vähensi kokonaisilmastovaikutustamme 40 prosenttia.
Olemme myös jo saavuttaneet tavoitteemme saada 75 000
kahvinviljelijää mukaan kehityshankkeisiimme,
Kathrine Löfberg sanoo.

Olemme esimerkiksi puhuneet sertifioidusta kahvista jo
kauan, ja sillä on selkeästi ollut vaikututusta toimittajiin,
liiketuttaviin, asiakkaisiin ja kuluttajiin. Se tekee hyvää
niin vastuullisuusajattelulle kuin kilpailukyvyllemmekin,
Kathrine Löfberg sanoo.
Miten käy vastuullisuudelle tulevaisuudessa?
- Totta kai vastassamme on suuria haasteita, ja niiden
kimppuun on käytävä nyt heti. Tästä syystä Agenda 2030
on hyvin tärkeä tavoiteohjelma, johon panostammekin
voimakkaasti juuri nyt.
- Minusta myös tieto vastuullisuusnäkökohdista
ja omistautunut suhtautuminen niihin tulevat
lisääntymään, ja se vaikuttaa koko ketjuun. Siihen,
miten kahvia viljellään, tuotetaan ja kulutetaan.
Sertifiointi tulee olemaan vähimmäisvaatimus, mutta
asiakkaat ja kuluttajat tulevat vaatimaan myös paljon
enemmän. Olemme jo huomanneet, että kodin
ulkopuolella tuotteitamme kuluttavat asiakkaat
haluavat toteuttaa omia kehitysprojektejaan meidän
kanssamme. Näemme jatkossa uusia mielenkiintoisia
tuotteita, koska opettelemme käyttämään muitakin
viljelijöiden tuotteita kuin kahvipapuja, sekä tietenkin
hyödyntämään erilaisia energiamuotoja
ja pakkausmateriaaleja.
- Yksi asia ei kuitenkaan muutu: kahvi vaikuttaa monien
ihmisten elämään vuoden jokaisena päivänä. Niin niiden
20 miljoonan ihmisen elämään, jotka viljelevät kahvia
työkseen, kuin kaikkien meidänkin, jotka nautimme
kahvia päivittäin. Tästä syystä meillä kuluttajilla onkin
valta vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla luomukahvia,
Reilun kaupan kahvia tai Rainforest Alliance -sertifioitua
kahvia. Se maksaa hieman enemmän, mutta se on sen
arvoista, kun tietää että valinta vaikuttaa positiivisesti
ihmisiin ja ympäristöön, Kathrine Löfberg sanoo.

Hienoa, mutta haasteitakin varmasti vielä on?
- Kyllä vain. Emme ole saavuttaneet sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Tällä hetkellä 30 prosenttia päällikkötason
työntekijöistämme on naisia. Se ei riitä. On kyse sekä asenteiden
että käyttäytymisen muutoksesta. Teemme jatkuvasti tasaarvotyötä johtajuus- ja valmennusohjelmissamme, joihin
olemme varanneet yhtä monta paikkaa miehille ja naisille. Tänä
vuonna käynnistimme myös normi- ja syrjimättömyyshankkeen
Karlstadin yliopiston Gender Academy -tutkimusosaston
kanssa, mikä tuntuu hyvinkin ajankohtaiselta koko maailmaa
koskettaneen #metoo-liikkeen jälkimainingeissa,
Lars Appelqvist sanoo.

Ajatuksia hyvän ja vastuullisen
kahvin tulevaisuudesta
Entistä enemmän sertifioitua kahvia, tukea yhä
useammille kahvinviljelijöille, entistä suurempi osuus
uusiutuvaa energiaa, uudet ilmastoystävällisemmät
pakkaukset ja tasa-arvoa edistäviä aloitteita.
Löfbergs Coffee Groupissa tapahtuu juuri nyt paljon.
Hallituksen puheenjohtaja Kathrine Löfberg ja
toimitusjohtaja Lars Appelqvist keskustelevat
haasteista ja mahdollisuuksista.

Se, että raakakahvin hinta alittaa tuotantohinnan ei ole
kestävää kenenkään kannalta. Se johtaa kierteeseen, jossa
viljelijät lopettavat investoinnit kahviin ja siirtyvät muihin
viljelyskasveihin. Tämän seurauksena kahvin saatavuus
vähentyy muutamassa vuodessa, mikä taas nostaa hintaa,
jolloin monet alkavat jälleen viljellä kahvia. Ja sama toistuu
uudelleen. Tästä syystä Reilun kaupan järjestelmä on tärkeä
työkalu, sillä se takaa viljelijöille tuotantohintaa korkeamman
vähimmäishinnan, Lars Appelqvist sanoo.

– Ilmastonmuutos ja se, että yhä harvemmat nuoret
näkevät tulevaisuuden mahdollisuuksia kahvinviljelyn
alalla ovat yhä kaksi alamme suurinta haastetta, joita
yritämme ratkaista eri tavoin. On tärkeää kannustaa
viljelijöitä siirtymään vastuulliseen viljelyyn. Juuri
sitä yritämme tehdä sertifioinnin ja tuotantomaissa
toteuttamiemme kehityshankkeiden avulla. Samaan
päämäärään tähtää myös Next Generation Coffee
-aloite, jonka kautta tarjoamme seuraavan sukupolven
kahvinviljelijöille työkalut ja toivoa tulevaisuuden varalle,
Kathrine Löfberg sanoo.

Minkälaisia trendejä kuluttajapuolella on luvassa?
- Onneksi tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta
kasvaa koko ajan. Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita
kahvin alkuperästä ja odottavat kahvin viljelyltä tiettyjä asioita.
Kahvin kulutuksen saralla taas kahvia kuluu yhä enemmän niin
kotona kuin tien päälläkin, minkä ansiosta saamme kehitellä
uusia tapoja tarjota kahvia, Lars Appelqvist jatkaa.

Entä pitkän aikavälin tavoitteet, miltä ne näyttävät ja
minkälaisia haasteita on odotettavissa?
- Kansainvälisyys, tuottavuus ja laatu tekevät meistä
menestyksekkään ja vastuullisen yrityksen pitkällä aikavälillä.
Luomme laatua läpi koko arvoketjun tuleville sukupolville eli
niin kahvinviljelijöille, kuluttajille kuin työntekijöillekin. Saamme
seurata oman suunnitelmamme toteutumista. Kasvamme
vastuullisesti sekä liikevaihdon että tulosten kannalta
katsottuna, Kathrine Löfberg sanoo.
- Haasteena on jakaa pitkän aikavälin tavoitteet osatavoitteisiin
ja uskaltaa tehdä ratkaisuja ja muuttua, asettaa uusia
tavoitteita ja kehittää uusia strategioita. Totta kai ympäröivän
maailman muutokset vaikuttavat myös meihin, esimerkiksi
lisääntyvänä digitalisaationa, ja meidän on varauduttava niihin.
Siksi olemmekin toteuttaneet suuria muutoksia tänä vuonna,
sanoo Lars Appelqvist.

Kathrine Löfberg, hallituksen puheenjohtaja
Lars Appelqvist, toimitusjohtaja

Entä ovatko vastuullisuus ja tuottavuus
ristiriidassa keskenään?
- Emme näe asiaa niin. Kustannuksemme laskevat samalla
kun käytämme resurssejamme jatkuvasti entistä tehokkaammin.
Kyse on asteittaisesta muutoksesta ja panostuksesta.
Tämä koskee myös sertifikaatteja, biopropaania ja uusiutuvia
pakkausmateriaaleja, joihin panostamme jatkuvasti hieman
enemmän, Lars Appelqvist sanoo. - Niinpä. Kestävyys on
sisällytetty osaksi koko liiketoimintaamme, ostamisesta
ja tuotannosta lähtien aina tapaamme tehdä liiketoimia.
Toiminnoissamme on paljon hyvää, ja olemmekin olleet
monessa asiassa pioneereja.

Ja tästäkö organisaatiomuutos johtuu?
- Juuri niin. Investoimme parhaillaan voimakkaasti nopeasti
kasvavaan valmistuotteiden segmenttiin, ja olemme
perustaneet kokonaan uuden mukaan otettaviin tuotteisiin
keskittyvän liiketoiminta-alueen. Tuomme markkinoille
uusia luonnollisia, terveellisiä ja herkullisia tuotteita, jotka
soveltuvat hyvin uudenlaisiin kuluttamisen muotoihin etenkin
sellaisten nuorten, tiedostavien kuluttajien keskuudessa, jotka
panostavat hyvinvointiin ja terveyteen, Lars Appelqvist sanoo.

Raakakahvin hinta on laskenut äärimmäisen alas
tänä vuonna. Se varmasti vaikuttaa viljelijöihin ja
Löfbergs Coffee Groupiin?
– Kyllä, ulkopuolisista tekijöistä juuri raakakahvin hinta
vaikuttaa kaikkein eniten meihin ja koko alaan.
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Professional

Jauhettu kahvi | Tummapaahto, nr 3
Dark

Kokonaiset pavut ja
jauhettu kahvi

Dark

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 500 g
Tuotenro: 20239
Me: 12x500 g
Lava: 36 Me
Löfbergs jauhatuskarkeudet | Aut 0,5 = Automaatti/Vending jauhatus
Hj 1,0 = Hienojauhatus | Pkj 1,5 = Puolikarkea jauhatus | Kj 2,0 = Karkea jauhatus

Jauhatus: Karkea 2,0
Paino: 500 g
Tuotenro: 20223
Me: 12x500 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ME EAN

Kokonaiset pavut | Tummapaahto, nr 3
Dark
Jauhettu kahvi | Tummapaahto, nr 3

Dark

Dark

Täyteläinen kahvi jossa tumman
marjan ja vaniljan makua ja pitkä
miellyttävä jälkimaku.
Sertifiointi ja alkuperä
Reilu kauppa/Luomu: Peru, Nicaragua
ja muu Etelä- ja Keski-Amerikka.
Rainforest Alliance: Honduras, Peru
ja muu Etelä- ja Keski-Amerikka
ja Itä-Afrikka.

Dark

Jauhatus: Karkea 2,0
Paino: 125 g
Tuotenro: 20268
Me: 48x125 g
Lava: 36 Me

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 100 g
Tuotenro: 20270
Me: 60x100 g
Lava: 36 Me

Kokonaiset pavut
Paino: 1000 g
Tuotenro: 20418
Me: 6x1000 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ME EAN

ME EAN

Jauhettu kahvi | Tummapaahto, nr 3
Dark

Dark

Jauhettu kahvi | Tummapaahto, nr 3
Dark

Dark

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 90 g
Tuotenro: 20299
Me: 67x90 g
Lava: 36 Me

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 100 g
Tuotenro: 20245
Me: 60x100 g
Lava: 36 Me

ME EAN

Jauhatus: Karkea 2,0
Paino: 500 g
Tuotenro: 20222
Me: 12x500 g
Lava: 36 Me

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 500 g
Tuotenro: 20228
Me: 12x500 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ME EAN

ME EAN

Jauhettu kahvi | Tummapaahto, nr 3
Dark

Dark

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 125 g
Tuotenro: 20220
Me: 48x125 g
Lava: 36 Me

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 250 g
Tuotenro: 20263
Me: 24x250 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ME EAN
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Professional
Kokonaiset pavut ja jauhettu kahvi

Light

Exclusive

Tässä vaaleapaahtoisessa kahvissa on
raikkaan hedelmäinen aromi ja pitkä,
miellyttävä jälkimaku. Kahville on tyypillistä
pyöreä maku, ja siinä voit aistia pähkinän,
maitosuklaan ja hunajan aromeja.

Tummapaahtoinen kahvi hedelmäisellä hapokkuudella ja tummien
marjojen sävyillä. Pitkä, miellyttävä kaakaon jälkimaku.

Sertifiointi ja alkuperä
Rainforest Alliance: Brasilia, Kolumbia, Eteläja Keski-Amerikka ja Itä-Afrikka.

Suodatinkahvin lisäksi Löfbergs Exclusive soveltuu erinomaisesti
Käytettäväksi espressopapuna. Espressona Exclusive antaa runsaan
creman ja sen hienot aromit pääsevät oikeuksiinsa.
Sertifiointi ja alkuperä
Reilu kauppa/Luomu: Peru, Nicaragua ja Etelä- ja Keski- Amerikka.

Löfbergs jauhatuskarkeudet | Aut 0,5 = Automaatti/Vending jauhatus | Hj 1,0 = Hienojauhatus | Pkj 1,5 = Puolikarkea jauhatus | Kj 2,0 = Karkea jauhatus

Kokonaiset pavut | Vaaleapaahto nr 1

Jauhettu kahvi | Vaaleapaahto, nr 1

Light

Light

Kokonaiset pavut
Paino: 1000 g
Tuotenro: 20417
Me: 6x1000 g
Lava: 36 Me

Jauhatus: Puolikarkea 1,5
Paino: 90 g
Tuotenro: 20305
Me: 67x90 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ME EAN

Kokonaiset pavut | Tummapaahto, nr 5
Exclusive

Kokonaiset pavut
Paino: 1000 g
Tuotenro: 20415
Me: 6x1000 g
Lava: 36 Me

ME EAN

Dark
Jauhatus:
Puolikarkea 1,5
Paino: 90 g
Tuotenro: 20299
Me: 67x90 g
Lava: 36 Me

Light
Jauhatus:
Puolikarkea 1,5
Paino: 90 g
Tuotenro: 20305
Me: 67x90 g
Lava: 36 Me

Tummapaahtoinen
ja runsas arominen
kahvi pitkällä jälkimaulla.

Vaaleapaahtoinen
kahvi missä raikkaan
hedelmäinen aromi
ja pitkä, miellyttävä
jälkimaku.

ME EAN
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ME EAN
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Bravilor Bonamat Aurora
Bravilor Bonamat Aurora valmistaa nopeasti ja laadukkaasti
kahvin suoraan 5,7L termossäiliöön. Kosketusnäytön ansiosta
laitetta on helppo käyttää ja siihen voidaan ohjelmoida erilaisia
suodatusreseptiikkoja eri kahvilaaduille.
Termossäiliöt ovat tyylikkäitä ja erittäin kestäviä. Termossäiliö
ei tarvitse sähkövirtaa tarjoilupisteessä. Kannen näyttö kertoo
paljonko kahvia on jäljellä. Laitteen saa 1- tai 2-puolisena,
riippuen miten suuren suodatuskapasiteetin tarvitsee.

Bravilor Bonamat lasipannukeittimet

Espressot ja erikoiskahvit

Chilikahvi
··
··
··
··
··
··
··
··

1 lattelasi
1 tl Nutellaa
1 hyppysellinen chilijauhetta
1 dl suodatinkahvia (esim. Löfbergs Dark)
1,5 dl vaahdotettu maito
2 rkl vaahdotettu kerma
Muutama chilihiutale
Pilli

Espressot

Erikoiskahvit

Miten herkullista onkaan kunnon
espresso. Vahvaa, täyteläistä ja
aromikasta. Löfbergs tunnetaan myös
korkeatasoisista espressokahveista.
Runsaissa aromeissa voit tuntea
vuoristoseutujen helmeilevän rikkauden,
Afrikan auringon paahteen kuin myös
Etelä-Amerikan kiihkeän rytmin.

Erikoiskahvi on ylellisin Out of Home-tuotesarjamme tuotteista. Jotta kahvi
täyttäisi tuotesarjan vaatimukset, sen pitää olla erityisen hyvän makuista, alkuperältään jäljitettävää ja syntynyt kiehtovan ja kiinnostavan tarinan pohjalta.

Espresso-sekoituksemme on huolella
tehty täyttämään juuri ne tarpeet, joita
sinulla on. Me autamme sinua löytämään
sen oikean!

Erikoiskahvien alkuperä pystytään aina selvittämään tiettyyn alueeseen tai tilaan
asti. Single Origin-kahvit tulevat yhdestä a
 lkuperämaasta, mikä tarkoittaa sitä,
että kahvi tulee samalta a
 lueelta. Single Estate-kahvit taas
tulevat yhdeltä ja samalta tilalta.

Erikoiskahvi on valmistettu täydellisissä olosuhteissa kasvatetuista pavuista, jotka
on kerätty, pesty ja kuivattu huolellisesti v alikoidun käytännön mukaisesti. Näin
kahville kehittyy a
 inutlaatuinen ja erityinen luonne ja persoonallinen maku, joka
korostuu edelleen tasapainoisen paahdon ja täydellisen kahvinvalmistuksen myötä.

Laita Nutella lasin pohjalle ja kaada kahvi päälle.
Sekoita kunnolla ja laita sekaan chilijauhe. Täytä
vaahdotetulla maidolla ja viimeistele vaahdotetulla
kermalla ja muutamalla chilihiutaleella.
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Haluatko tarjoilla laadukasta
ja herkullista kahvia ja tarjota
samalla mieleenpainuvan
kokemuksen asiakkaallesi?

Erikoiskahvi

Mountain High

Soveltuvuus: Suodatinkahvi, Presso, Chemex

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25023
Me: 16x500 g
Lava: 48 Me

Kapselit
Paino: 8 g
Tuotenro: 10608
Me: 96x8 g
Lava: 176 Me

ME EAN

ME EAN

Mountain High on erittäin tasapainoinen ja aromaattinen kahvi, josta on
helppo pitää. Pavut muistuttavat aika paljon kolumbialaista kahvia, jossa
on reilu täyteläisyys ja h
 apokkuus. Peru oli aikaisemmin aika 
tuntematon kahvimaa, mutta on viime v uosina tullut tunnetuksi ammattimaiten kahvintuntijoiden kesken.

MAA

Peru, Honduras.
ALUEET

Suodatinkahvimylly

Presso-kahvi

Tarjoa asiakkaallesi
korkealaatuinen ja
unohtumattoman
makuelämyksen
tuottava suodatinkahvi
erikoiskahvisarjastamme.
Suodatinkahvimyllystä
saat jauhettua tuoksuvan
tuoreen kahvin suoraan
asiakkaallesi!

Meidän pressokahviratkaisulla
saat tehtyä helposti ja tarkasti
jokaisen pressokannullisen
suoraan asiakkaallesi.
Tuoksuva ja korkeatasoinen
pressokahvi luo ainutlaatuisen
makuelämyksen.

Cajamarca, Montecillos.
OSUUSKUNTA

Kahvi tulee muun muassa Cajamarcasta, joka on s aavuttamaton alue
korkealla Andien itäisillä vuoristorinteillä. Maanviljelijät ovat intiaanien alkuperää ja heillä on pieniä maatiloja. Useimmat ovat perustaneet yhdessä
kahviosuukuntia ja sertifioineet itsensä Reilun kaupan viljelijöinä. 

Pienimuotoisia perhetiloja osuuskunnissa.

Paitsi perulaisia papuja, se sisältää myös kahvia Keski-Amerikkalaisesta
Hondurasista. Laadun jonka olemme valinneet, on p
 aras mahdollinen, niin
kutsuttu ”Strictly High Grown” koska se viljellään yli 1 300 m korkeudessa.
Mitään keinolannoitetta tai t orjunta-aineita ei käytetä ja kahvipavut
ovatkin merkitty sekä Luomu- että Reilun kaupan sertifioinneilla.

Voimakas raikkaalla hedelmällisyydellä,
joka antaa intensiivisen makusensaation.

AROMI

Kukkainen.
MAKU

PROSESSI

Märkä menetelmä. Aurinkokuivattu avonaisilla
terasseilla ja paraboolisten telttojen alla.
KORKEUS

Aroma	
  

Body	
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A@ertaste	
  

1 300–1 800 m mpy.
JOHTAVAT ALALAJIKKEET

Caturra, Catuai, Typica, Pacas.
MUUTA

Acidity	
  

100 % arabica. Kokonaisia kahvipapuja. Luomu
ja Reilu kauppa sertifioitu.
SOPII

Leivonnaisten ja jälkiruokien kanssa joissa
on suklaan, mantelin ja pähkinän vivahteita.
Avecina esimerkiksi calvados ja
kypsytetty rommi.
Sweetness	
  

Flavour	
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Erikoiskahvi

Erikoiskahvi

Santana

Kenya AA

Soveltuvuus: Suodatinkahvi, Presso, Chemex

Soveltuvuus: Suodatinkahvi, Presso, Chemex

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25027
Me: 16x500 g
Lava: 48 Me

Kenyakahvi on erikoiskahvimaailman suurin
klassikko. Se on sekä tasapainoinen että
runsas, täyteläinen ja raikkaan hapokas kahvi
ja siitä on aistittavissa mustaviinimarjan
vivahteita. Hienostuneemmaksi kahvi ei voi
tulla. Näitä kahvipapuja viljelee pientilojen
maanviljelijät Mount Kenian rinteillä 2 000 m
korkeuteen saakka. Maa on vulkaaninen ja
hyvin ravinteikas. Pavut haemme ”the main
crop”, eli ne kerätään ensimmäisestä vuoden
kahdesta sadosta, ja juuri tämä mielestämme
antaa enemmän täyteläisyyttä ja makua.

Kypsät marjat poimitaan käsin. Hedelmäliha
poistetaan heti, ja pavut fermentoidaan
märän menetelmän läpi eli niin sanotusti
”pestään”, ennen kuin ne aurinkokuivataan.
Tämä käsittely antaa Kenia AA kahville 
erittäin puhtaan ja tyylikkään luonteen.

Aroma	
  

MAA

PROSESSI

SOPII

Kenia.

Märkä mnetelmä,
aurinkokuivattu “African
beds”.

Leivonnaisten ja
jälkiruokien kanssa jossa
on voimakas suklaan
maku. Oikein makeita ja
mausteisia leivonnaisia
jossa on esim. kanelia ja
kardemummaa. Avecit
esimerkiksi kypsytetty
rommi ja grappa.

ALUEET

Mount Kenyan rinteet.

KORKEUS

OSUUSKUNTA

Pienimuotoisia maatiloja,
joista monet osuuskunnissa.

1 500-2 000 m myp.
JOHTAVAT ALALAJIT

SL 234, K7, SL-28, SL-34,
Bourbon, Typica.

AROMI

Tummat marjat.
Voimakas ja täyteläinen
kahvi raikkaalla hapokkuudella ja mustaherukan
intensiivisillä sävyillä.

Acidity	
  

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25006
Me: 8x500 g
Lava: 48 Me

A@ertaste	
  

Sweetness	
  

Flavour	
  

MUUTA

MAKU

Body	
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9,0	
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5,0	
  
4,0	
  
3,0	
  
2,0	
  
1,0	
  
0,0	
  

ME EAN

100 % arabica. Kokonaisia
kahvipapuja.
Reilu kauppa sertifioitu.

Erikoiskahvi

Tanzania AA – Next Generation Coffee
Soveltuvuus: Suodatinkahvi, Presso, Chemex

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25007
Me: 8x500 g
Lava: 48 Me

Hyvä kahvi ei ole itsestään selvyys, kun ilmasto
muuttuu ja yhä harvemmat nuoret näkevät
tulevaisuuttaan kahvinviljelijänä. Haluamme
muuttaa sitä. Sen takia o
 lemme aloittaneet
Next Generation Coffee – h
 ankkeen, joka
antaa parempia kehitysmahdollisuuksia
nuorille kahvinviljelijöille.

niin että viljelijät voivat tienata enemmän
rahaa – ja edelleen toimittaa hyvää k
 ahvia.
Pavut Tanzania AA:ssa tulevat nuorilta
kahvinviljelijöiltä Igalessa, lounaisessa
Tanzaniassa. Kypsät marjat poimitaan käsin
ja kun hedelmäliha on pesty pois, pavut
saavat kuivua afrikkalaisen auringon alla. Se
voimistaa makeat ja hedelmäiset vivahteet.

ME EAN

Santana de Vargem on pieni kylä Minas Geraisin osavaltion sydämessä,
Brasiliassa. Tämä on yksi maailman klassisimpia kahvialueita. Suurin osa
pavuista tulee COOPASV-kahviosuuskunnalta, jolla on Reilun kaupan sertifiointi ja joka on tunnettu varsin korkeasta laadusta.
Täällä kahvipensaat kasvavat hedelmällisessä maaperässä, rehevässä ja
aaltoilevassa maisemassa. Maku saa vaikutuksensa monista eri tekijöistä,
esimerkiksi maaperästä ja trooppisesta ylänköilmastosta. Suurin osa kahvista poimitaan käsin ja kuivataan Brasilialaisen auringon alla.
Tämän herkullisen kahvin maku on pyöreä, pehmeä ja täyteläinen, siinä
voit aistia toffeen, tupakan ja mantelin vivahteita ja jälkimaussa löytyy
tummaa suklaata.

MAA

Brasilia.
ALUEET

Sul de Minas.
KOOPERATIV

COOPASV.
AROMI

Manteli.
MAKU

Pyörä, pehmeä ja täyteläinen
kahvi toffee, tupakan ja
mantelin sävyillä. Pitkä
jälkimaku tumman suklaan
sävyillä.

Hanke koostuu suoramyynnistä ja
koulutuksesta, jonka aiheet vaihtelevat aina
yrittäjyydestä kestäviin viljelysmenetelmiin. Tarkoitus on lisätä tuotantoa ja laatua

PROSESSI

Luonnollinen.
KORKEUS

MAA

JOHTAVAT ALALAJIT

SOPII

Tanzania.

Bourbon, alkuperäisarabica.

Leivonnaisten ja
jälkiruokien kanssa jossa
on hedelmiä ja marjoja.

MAATILA

Shivikabi.
ALUE

Mbeya.
AROMI

Kukkainen ja mausteinen.
MAKU

Makea ja täyteläinen
jossa hedelmäisiä
vivahteita kirsikoista,
rusinoista ja persikasta.
Pitkä, vahva ja kevyesti
mausteinen jälkimaku.

PROSESSI

1 000-1 200 m mpy.
SERTIFIOINTI

Fairtrade.
MUUTA

Märkämenetelmä,
aurinkokuivattu African
bedsillä.

100% arabica.
SOPII

Leivonnaisille ja jälkiruuille
jossa suklaata tai pähkönöitä.

KORKEUS

1 500-1 600 m mpy.
SADONKORJUUAIKA

Toukokuu–heinäkuu.

ME EAN

MUUTA

100% arabica. Alue on
tunnettu pienimuotoisista
perhetiloista.
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Erikoiskahvi

Erikoiskahvi

Cumbia

Ethiopian Sidamo

Soveltuvuus: Espresso, Presso, Chemex

Soveltuvuus: Espresso

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25005
Me: 8x500 g
Lava: 48 Me

Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 25003
Me: 8x500 g
Lava: 48 Me

Kapselit
Paino: 8 g
Tuotenro: 10607
Me: 96x8 g
Lava: 176 Me

ME EAN

ME EAN

Kolumbian ainutlaatuiset alueet ja m
 aaperä tarjoavat kaiken
mitä voimme toivoa. Tässä kahvisekoituksessa löytyy runsasta täyteläisyyttä, syvää marjan makeutta, selvää hapokkuutta
ja ääretön aromirikkaus. Kaikki tämä yhdistyy a
 inutlaatuiseen,
tasapainoiseen eleganssiin. Pohja t ähän sekoitukseen tulee Red
Ecolsierran osuuskunnasta, läheltä Karibian rantalinjaa. Tämän alueen pavuissa on kaikkea, mitä rakastamme Kolumbiassa. Tämän Red
Ecolsierasta tulevan kahvilaadun h
 appokkuus on hivenen miedompi,
jolloin se sopii erinomaisesti espressoon. K
 ehittääksemme haluamamme m
 akubalanssin, olemme lisänneet sekoitukseen papuja
Asobagrin osuuskunnasta Guatemalasta ja Sidaman osuuskunnasta
Etiopiasta. Toivomme todella, että kolumbialainen kahvi, kuten
maan muut suuruudet kansantanssi ja musiikkityyli C
 imbia, tulee
valloittamaan maailman tarttuvalla tahdillaan.

ME EAN

KAPSELIT
Löfbergsin erikoiskahvikapseleissa on samaa hyvää kahvia kuten
kokonaisissa pavuissa. Kapseliratkaisulla saat aina erittän hyvän
tuloksen ja maun – esim espresso, cappuccino tai oikealla paineella
valmistettu musta kahvi. Koneet ovat helppokäyttöisiä joten
koulutustarve on vähempi kuin silloin kun käyttää manualista
konetta. Kapseliratkaisu sopii kun halutaan helppokäyttöinen
erikoiskahvitarjonta.

Tämän laadun etiopialaiset kahvipavut tarjoavat erehtymättömään
ja intensiiviseen sitruksien tuoksun. Kahvintuntijoiden kesken etiopialainen Sidamo -kahvi on siksi tunnettu yhtenä kahvimaailman
kaikkein ainutlaatuisimpana persoonallisuutena. Tähän mennessä
etiopialaiset kahvipavut ovat olleet hyvin harvinaisia espresso
kahvissa mutta tosiasia on, että juuri espressokoneessasitrusaromit
pääsevät maksimaalisesti kukkaan. Ne tiivistyvät ja säilyvät espressoannoksen päällä olevassa cremassa. Tuoksuttele juuri valmistunutta espressoannosta, niin ymmärrät.

MAA

PROSESSI

MUUTA

Etiopia.

Märkä menetelmä,
aurinkokuivattu “African
bedsillä”.

100 % arabica. Kokonaisia
kahvipapuja.
Reilu kauppa – ja
Luomu sertifioitu.

ALUEET
MAA

PROSESSI

MUUTA

Kolumbia, Guatemala,
Etiopia.

Märkä menetelmä
Aurinkokuivattu
teltakankaan alla ja
avonaisilla terasseilla.

100 % arabica. Kokonaisia
kahvipapuja. Reilu
kauppa- ja Luomu
sertifioitu

ALUEET

Sierra Nevada, Huehuetenango, Sidamo.
OSUUSKUNTA

Red Ecolsierra, Asobagri,
Sidama.
AROMI

Kaakao.
MAKU

Täyteläinen kahvi, jossa
makeita rusinan, mantelin
ja lakrtitsan vivahteita.

Sidamo.

Aroma	
  

ESPRESSO

Paahto on optimoitu
espressolle ja maistuu
erinomaisesti myös
suodatinkahvina.
KORKEUS

900-2 000 m mpy.
JOHTAVAT ALALAJIT

Caturra, Bourbon, Vialobos,
alkuperäis-arabica.

SOPII

Leivonnaisille
ja jälkiruuille
jossa täyteläisiä
suklaanmakuja. Sopii
hyvin lakritsan kanssa.
Avecit kanssa kuten
konjakki, calvados,
grappa ja kypsytetty
rommi.

Body	
  
10,00	
  
9,00	
  
8,00	
  
7,00	
  
6,00	
  
5,00	
  
4,00	
  
3,00	
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1,00	
  
0,00	
  

A@ertaste	
  

OSUUSKUNTA

Sidama.
AROMI
Acidity	
  

Flavour	
  

Suklaa.
MAKU

Sweetness	
  

Ei tarvitse olla ammattilainen innostuakseen. Sidamon alueen ylängöllä Etelä-Etiopiassa viljellään pavut pienten p
 erhemaatilojen
osuuskunnissa.Viljely tapahtuu käyttäen ikivanhoja, e
 kologisia menetelmiä. Pavut kasvavat korkealla ja poimitaan käsin. Heti poimimisen
jälkeen hedelmäliha poistetaan pesumenetelmällä ja pavut
kuivataan auringossa.

Kahvi hienostuneella
mausteisuudella ja
raikkaalla hapokkuudella
sekä intensiivisillä
sitrussävyillä.

ESPRESSO

Paahto on optimoitu
espressolle ja maistuu
erinomaisesti myös
suodatinkahvina.
KORKEUS

1 700-2 000 m mpy.
ALALAJIT

Alkuperäis-arabica.

Aroma	
  

SOPII

Leivonnaisille ja
jälkiruuille joissa on
maitosuklaata tai kevyitä,
hapokkaita makuja.
Mielellään jälkiruokia
joissa on trooppisia
hedelmiä. Avecit kuten
kypsytetty rommi,
calvados ja viski.

Body	
  
10,00	
  
9,00	
  
8,00	
  
7,00	
  
6,00	
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Acidity	
  

A@ertaste	
  

Sweetness	
  

Flavour	
  

Erikoiskahvi

Sabroso

Soveltuvuus: Espresso

Rancilio Classe 5 USB 1GR Tall
·· Modernit hienostuneet
sivupaneelit (Antrasiitin musta)
·· Näppäimistössä miellyttävä Metal Dome-tekniikka,
joka takaa nopean kosketusnopeuden

Mitat (L x S x K):
410x538x518 mm
Paino: 37kg

·· Laitteessa on tehokas höyrypilli ja kuumavesihana

Boileri: 4l

·· Laitteen saa myös kapselioptiolla

Teho: 1700W

·· Laitteen päällä tehokas kupinlämmitin

Virta: 220-240V 50/60Hz
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Kokonaiset pavut
Paino: 500 g
Tuotenro: 20409
Me: 8x500 g
Lava: 48 Me

Pyöreä ja tasapainoinen espresso, jossa on
hedelmäistä hapokkuutta ja kevyen pähkinäinen
jälkimaku.
Kahvi on saanut sekä luomu- että Reilun kaupan
sertifioinnin ja sisältää vain. Etelä- ja Keski-Amerikasta
käsin p
 oimittuja arabica-papuja.
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ME EAN

Professional

Pikakahvi/Instant
Kahviasiantuntijana haluamme pystyä tarjoamaan kahvia
kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin. Pikakahvi on
erittäin kätevä ja käytännöllinen tuote, josta saat nopeasti
hyvää kahvia suurillekin asiakasmäärille. Pikakahvit soveltuvat
myös käytettäväksi useimmissa pikakahviautomaateissa. Jos
epäilet soveltuvuutta, ota yhteyttä meihin. Me tunnemme kahvin
salat ja osaamme siksi aina suositella makuusi, tarpeeseesi tai
automaattiisi sopivaan kahvia.

Pikakahvi/Instant

ICE

ICE

Jääkahvit

Löfbergs Ice on valmis kahvijuoma, joka myydään ja nautitaan
kylmänä. Tuoteet ovat UHT-käsiteltyjä, joten ne voidaan
säilyttää huoneenlämmössä. Tämä helpottaa varastointia ja
logistiikkaa. Säilyvyys on kokonaiset 8 kuukautta. Ainutlaatuinen
pahvipakkaus on uusi markkinoilla ja täysin kierrätettävä. Juomat
valmistetaan itävaltalaiseen luomumaitoon.
Maitoa sisältävä kahvijuoma, 230 ml. Myyntierä: 12x230 ml.
Luomu- ja Reilu kauppa sertifiointi. Tyhjä pahvitölkki CartoCan®
lajitellaan kartonkipakkauksena. Säilyvyys 8 kk, ei tarvitse
kylmäsäilytystä. Maistuu parhaimmalle hyvin jäähdytettynä.

Pikakahvi/Instant

Melodi

Pikakahvi
Paino: 250 g
Tuotenro: 20704
Me: 10x250 g
Lava: 36 Me

ME EAN

ICE

ICE Latte Macchiato

Pehmeä, tasapainoinen ja täyteläinen kahvi,
jossa hedelmäisiä aromeja sekä mieto jälkimaku.
Kahvi on kotoisin Etelä- ja Keski-Amerikasta.
Sisältö: 100 % arabica.

Pikakahvi
Paino: 25 g
Tuotenro: 20706
Me: 100x25 g
Lava: 30 Me

ME EAN

Sisältö: 230 ml
Tuotenro: 10517
Me: 12x230 ml
Lava: 168 Me

Aria
Tummapaahtoinen kahvi, jossa intensiivinen k
 ahviaromi
ja pitkä, miellyttävän hedelmäinen jälkimaku. Soveltuu
juotavaksi myös espressona. Kahvi on kotoisin Etelä- ja
Keski-Amerikasta. Sisältö: 100 % arabica. Tämä pakastekuivattu pikakahvi sisältää osan erittäin hienoksi
jauhettua kahvia, ja siksi siinä on erityisen h
 ienostunut
aromi ja rakenne.

Pikakahvi
Paino: 250 g
Tuotenro: 20713
Me: 10x250 g
Lava: 36 Me

ICE Latte Macchiato on makea
ja miedonmakuinen kahvijuoma
runsaalla maidolla.
Aineosat: Maito (3 % rasvaa) vesi, sokeri,
arabicakahvi, sakeuttamisaine, guarkumi,
happamuudensäätöaine, trinatriumsitraatti.

Kofeiinipitoisuus: noin 50 mg/purkki.
Energiapitoisuus/100 ml: 72 kcal
Energiapitoisuus/pakkaus: 165 kcal

ME EAN

ME EAN

ICE Espresso

Sisältö: 230 ml
Tuotenro: 10518
Me: 12x230 ml
Lava: 168 Me

Kahviannostikku

ICE Espresso tarjoaa hieman enemmän
kahvinmakua. Makea, täyteläinen ja hyvin
herkullinen juoma, jossa hieno
espresson aromi.
Aineosat: Maito (7,7 % rasvaa) vesi, sokeri,
arabicakahvi, sokerisiirappi sakeuttamisaine,
guarkumi, happamuudensäätöaine,
trinatriumsitraatti, luontaisia aromeja.

Kofeiinipitoisuus: noin 50 mg/purkki.
Energiapitoisuus/100 ml: 83 kcal
Energiapitoisuus/pakkaus: 190 kcal

ME EAN

ICE Double Espresso

Löfbergs kahviannostikku on hyvänmakuinen
ja vaivaton kahviratkaisu hotellihuoneissa,
kokoustiloissa, toimistoissa ja kaikissa paikoissa,
joissa ei ole muuta kahviratkaisua.

Pikakahvi
Paino: 2 g
Tuotenro: 20714
Me: 500x2 g
Lava: 60 Me

Valmiin annostikun ansiosta kahvinvalmistus
on nopeaa, helppoa ja hygieenistä.
Tarvitset vain kuumaa vettä.
Korkealaatuinen ja harmoninen kahvi elegantilla
jälkimaulla. Kahvi tulee Etelä- ja Keski-Amerikasta
ja sillä on Reilun kaupan sekä Luomu sertifioinnit,

ME EAN

Sisältö: 230 ml
Tuotenro: 10534
Me: 12x230 ml
Lava: 168 Me

ICE Double Espresso – Oikein tumma ja
makurikas jääkahvi. Tämä maukas juoma on
tehty rasvattomaan maitoon ja vähemmällä
sokerilla, joten siinä on ainoastaan
75 kcal/purkki.
Aineosat: Maito (0,03 % rasvaa)
vesi, ruokosokeri, arabicakahvi,
happamuudensäätöaine, trinatriumsitraatti,
luontaisia aromeja.

100 % Arabica kahvi.
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Kofeiinipitoisuus: noin 66,7 mg/purkki.
Energiapitoisuus/100 ml: 33 kcal
Energiapitoisuus/pakkaus: 75 kcal

ME EAN

Cold Brew
Kylmäuutetut
kahvit

Korkealaatuista kahvia uutetaan 16 tuntia kylmään veteen.
Tulokseksi saadaan hiukan makeampi ja pyöreämpi kahvinmaku
ilman karvautta. Kylmäuutettu kahvi ei sisällä rasvaa eikä sokeria.
Kylmäuutetut kahvit nautitaan kylmänä joko sellaisenaan tai
juomasekoituksissa.

Cold Brew

Cold Brew Antioquia Reserve
Sisältö: 1 L
Tuotenro: 10694
Me: 8x1 L
Lava: 48 Me

ME EAN

Cold Brew Antioquia Reserve luomu ja Reilu
kauppa sertifioitu kahvi täysin ilman lisäaineita.
Voidaan nauttia sellaisenaan tai tarjoillaan jäiden
kanssa. Cold Brew kahvia voi sekoittaa myös
maidon kanssa jääkahviksi tai käyttää
kahvidrinkeissä.

Sisältö: 250 ml purkki
Tuotenro: 10691
Me: 12x250 ml
Lava: 48 Me

ME EAN

Cold Brew Licorice

Irish Coffee

Sisältö: 1 L
Tuotenro: 10695
Me: 8x1 L
Lava: 48 Me

Sekoita viski ja sokeri lasissa. Kaada päälle kahvi ja lisää
päälle vaahdotettu kerma lusikan avulla. Koristele
raakasokerilla ja tarjoile.
··
··
··
··

ME EAN

4 cl irlantilaista viskiä
1 tl ruokosokeria
8 cl suodatinkahvia
Kevyesti vaahdotettu kermaa
Cold Brew Licorice uutetaan luomu ja Reilu kauppa
sertifioidusta kahvista, ja sen ainoa lisäaine on
luonnosta saatava aito lakritsijuuri. Se antaa kahville
lakritsinmaun, mikä sopii hyvin kahviin. Voidaan nauttia
sellaisenaan tai tarjoillaan jäiden kanssa.
Cold Brew Licoricea voi sekoittaa myös maidon
kanssa jääkahviksi tai käyttää kahvidrinkeissä.
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Sisältö: 250 ml purkki
Tuotenro: 10692
Me: 12x250 ml
Lava: 48 Me

ME EAN

Uutuuslaite
nyt kahviloihin,
ravintoloihin sekä
baareihin

Cold Brew
Caramel
Valuta ison martini-lasin reunoille
kinuskikastiketta. Lisää muutama
jääpala. Kaada päälle maito ja
laske hanasta Cold Brew kahvia lasi
täyteen. Ripottele pinnalle reilusti
karamellirouhetta.

Voit lisätä nyt helposti trendikkään ja hyvänmakuisen
kylmän kahvimenun. Haluatko lisätä kahvinmyyntiäsi
ja löytää uusia hyväkatteisa tuotteita?

·· 1 dl Cold Brew
Antioquia Reserve
·· 1 dl maito
·· 2 cl kinuskikastiketta

Cold Brew Laite

·· 2 tl karamellirouhe

Cold Brew laitteella lasket kahvin hanasta
kuten oluen. Lopputulos on vaahtoavan
herkullinen kylmä kahvi. Maussa korostuu
sametinpehmeät suklaan vivahteet ja raikas,
kevyt hedelmäinen jälkimaku. Kylmäyksikkö
on kooltaan pieni ja helposti asennettavissa.

·· Jääpaloja

Tekniset tiedot
L170 x K466 x S543 | Paino: 18 kg
Energiateho: 250W
Ei tarvitse vesiliitäntää eikä viemäriä.

Cold Brew
Latte
Vanilla

Cold Brew
Licorice
Pepper

Täytä korkea lasi puolilleen
jääpaloja. Kaada päälle
vaniljasiirappi ja lisää maito.
Laske hanasta Cold Brew kahvia
lasi täyteen. Tarjoile!

Valuta ison martini-lasin
reunoille lakritsikastiketta.
Lisää muutama jääpala.
Kaada päälle maito ja laske
hanasta Cold Brew kahvia
lasi täyteen. Ripottele pinnalle
reilusti turkinpippurirouhetta.

·· 1 dl Cold Brew Antioquia
Reserve
·· 1 dl maito
·· 2 cl vaniljasiirappi
·· Jääpaloja

·· 1 dl Cold Brew Licorice
·· 1 dl maito
·· 2 cl lakritsikastike
·· 2 tl Turkinpippuri
karamellirouhetta
·· Jääpaloja
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Cold Brew
Sweet Apple
Täytä lasi jääpaloilla ja lisää omenalohkot.
Kaada ensiksi omenamehu ja lisää Cold Brew
ja lopuksi päälle Sprite. Lisää pilli ja tarjoile.
··
··
··
··
··

1 dl omenamehu
1 dl Sprite
1/2 prk Cold Brew Antioquia Reserve
3 kpl omenalohkoja
Jääpaloja

Tarvikkeet
Kahvibellini
Kostuta shampanjalasin reuna vedellä
ja kasta hienossa sokerissa. Lisää lasin
pohjalle vadelmat, siirappi ja lakritsajauhe,
hienonna lusikalla. Lisää päälle Cold Brew,
sekoita. Lopuksi täytä lasi kuohuviinillä.
Halutessasi voit koristella lasin reunan
tuoreella vadelmalla.
··
··
··
··

1/3 prk Cold Brew Licorice
8 cl kuohuviini
10 kpl tuoreita vadelmia
0,5 tl lakritsajauhetta
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1

Cappuccinokuppi + lautanen, 190 ml | Tuotenro: 13004 | 6 *T/ME | 22,63 €

13 Take-away muki **YS, 237 ml | Tuotenro: 11023 | 50 *T/ME | 1,95 €

1

Esiliina pitkä musta, 700x880 mm | Tuotenro: 13018 | 35,00€

2

Terästermoskannu, 1,3 litraa | Tuotenro: 13006 | 6 *T/ME | 110,00 €

2

Espressokuppi + lautanen, 70 ml | Tuotenro: 13005 | 6 *T/ME | 18,42 €

14 Take-away muki **YS, 355 ml | Tuotenro: 11025 | 50 *T/ME | 3,00 €

3

Termoskannu Lila, 1 litra | Tuotenro: 10943 | 12,63 €

3

Kahvimuki kartio, 280 ml | Tuotenro: 13011 | 6 *T/ME | 27,80 €

15 Take-away muki ***TS, 237 ml | Tuotenro: 13019 | 26 *T/ME | 3,00 €

4

Lasikannu | Tuotenro: 10888 | 11,05 €

4

Posliinilasi, 260 ml | Tuotenro: 10904 | 6 *T/ME | 12,11 €

16 Take-away muki ***TS, 355 ml | Tuotenro: 13020 | 25 *T/ME | 3,20 €

5

Termos, 10 litraa | Tuotenro: 10944 | 66,32 €

5

Kahvimuki pinottava, 250 ml | Tuotenro: 10629 | 12 *T/ME | 29,47 €

17 Take-away muki ***TS, 473 ml | Tuotenro: 13021 | 16 *T/ME | 2,60 €

6

6

Lattelasi 310 ml | Tuotenro: 10907 | 12 *T/ME | 23,16 €

18 Take-away muki ***TS, 592 ml | Tuotenro: 13022 | 13 *T/ME | 3,20 €

Selkärepputermos | Tuotenro: 10905 | 852,63 €
Muovipussi selkärepputermokseen | Tuotenro: 10906 | 10 *T/ME | 6,84 €

7

Lasi, 200 ml | Tuotenro: 13023 | 6 *T/ME | 9,00 €

Kansi 18,1 ja 23,7 ml take -away mukiin, tuotenro. 13008, 100 kpl juoma
aukolla. Tear-tab – poisrevittävä aukko minimi tilaus määrä 10x100 kpl

7

Servetti, 120x120 mm | Tuotenro: 13024 | 3000 *T/ME | 39,00 €

8

Pressokannu, 1 litra | Tuotenro: 13012 | Vara-lasi | Tuotenro: 13013 | 23,00 €

Kansi 18,1 ja 23,7 ml take-away mukille, tuotenro.11027,
100 kpl, minimi tilaus määrä 10x100 kpl

8

Kahvipussin avaaja | Tuotenro: 10890 | 2,63 €

9

Paperipussi | Tuotenro: 13010 | 180x100x230 mm | 300 *T/ME | 95,00 €

9

Pressokannu, 0,3 litra | Tuotenro: 13014 | Vara-lasi | Tuotenro: 13015 | 13,00 €

10 Tiimalasi | Tuotenro: 11079 | 3,16 €

Kansi 35,5, 47,3 sekä 59,2 ml take-away mukille, tuotenro. 11026,
100 kpl, minimi tilaus määrä 10x100 kpl

11 Take-away muki **YS, 118 ml | Tuotenro: 11021 | 50 *T/ME | 2,00 €

19 Sekoitustikku | Tuotenro: 13025 | 500 *T/ME | 2,00 €

12 Take-away muki **YS, 177 ml | Tuotenro: 13016 | 50 *T/ME | 1,95 €

20 Sokeritikut, 3,5 g, Reilu kauppa sertifioitu

Tuotenro: 11031 | 1000 *T/ME | 16,00 €
*T/ME = Tuotteita / Myyntierä. **YS = Yksinkertainen seinä. *** TS= Tupla seinä
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Löfbergs
tarvikkeet tilaus
Kahvilaitehuolto Suomi OY
Meripellontie 11
00910 Helsinki, Finland
(+358) 40 630 1324
myynti@kahvilaitehuolto.fi

10 Paperipussi | Tuotenro: 13009 | 240x100x320 mm | 250 *T/ME | 77,00 €
11

kauppa.kahvilaitehuolto.fi/takeaway

Liitutaulu, 210x300 mm | Tuotenro: 10924 | 25,26 €

12 Liitutaulu kehyksillä, 500x700 mm | Tuotenro: 10914 | 32,63 €
13 Taulu jalkakäytävälle a-teline, 500x700 mm | 160,00 €
*T/ME = Tuotteita / Myyntierä.
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Markkinointimateriaalit
Julisteet
A4 Take away juliste

FIN00031

Julisteet
A4 Latte juliste

FIN00032

A4 Suodatin juliste

FIN00033

A4 Coffee juliste

FIN00071

Coffee

A4 Jääkahvi juliste

FIN00034

A4 Kannu juliste

FIN00054

70x50 cm Marja
juliste

70x50 cm
Papuja juliste

70x50 cm
Mallaskahvi juliste

FIN00019

FIN00020

FIN00021

Julisteet

A4 Responsibility
juliste

A4 Reilu kauppa
/Luomu

FIN00072

FIN00036

Responsibility

Vastuullinen

We serve coffee with notes of good decisions.
Responsibly grown, ethically traded and proudly served.

Tarjoamme ylpeinä kahvia, jossa hyvien päätösten makua.
- Vastuullisesti viljelty, eettisesti kaupattu.

A4 kahvi juliste

FIN00073

A4 Cold Brew Latte
juliste

A4 Cold Brew Bellini
juliste

70x50 cm
Kannu juliste

70x50 cm
Kahvi juliste

70x50 cm Mies
työskentelee juliste

70x50 cm Cappucino
yläpuolella juliste

FIN00074

FIN00075

FIN00022

FIN00023

FIN00037

FIN00038

70x50 cm Tytöt
nauttivat kahvista
juliste

70x50 cm Mustaa
kahvia keittävä
kalita juliste

70x50 cm Honduras
Santa juliste

70x50 cm
Jääkahvi juliste

70x50 cm Cappucino
ja vettä juliste

FIN00042

FIN00043

FIN00044

Cold Brew Latte

Cold Brew Bellini

Kylmäuutettu kahvi ja maito

Kylmäuutettu lakritsakahvi & vadelmakastike

Julisteet

FIN00039

Julisteet

A4 Cold Brew Tonic
juliste

A4 Cold Brew Ice
juliste

A4 Cold Brew
Licorice Float juliste

A4 ICE Lilla My
juliste

A4 ICE Black or White
juliste

70x50 cm Kahvinmaistelu juliste

FIN00076

FIN00077

FIN00078

FIN00079

FIN00080

FIN00040

Cold Brew Tonic

Cold Brew Ice

Cold Brew Licorice Float

Kylmäuutettu kahvi & tonic

Kylmäuutettu kahvi

Kylmäuutettu lakritsakahvi & jäätelö

ICE - Lilla My

ICE – Black or White

ICE Latte Macchiato & minttukastike

ICE jääkahvi

Julisteet
A4 ICE Breeze juliste

FIN00055

Ice Coffee

Julisteet

FIN00081

A4 Kahvi juliste

FIN00041

Julisteet
A4 ICE Black or White
juliste

FIN00082
ICE – Breeze

ICE Black or White

ICE Double Espresso & suklaaa

ICE Jääkahvi

A4 Marja juliste

FIN00051

A4 Papuja juliste

FIN00052

A4 Mallaskahvi
juliste

70x50 cm
Nitrokahvi juliste

70x50 cm
Microrost juliste

70x50 cm Nainen juo
kahvia juliste

70x50 cm
Keittäminen juliste

50x70 cm
Ole Hyvä juliste

FIN00053

FIN00045

FIN00046

FIN00047

FIN00048

FIN00055
Löfbergs erikoiskahvit
- ole hyvä!
Espresso
Täyteläinen, vahva ja
aromikas lyhyt kahvi.

Cappuccino
Herkullinen kahvi jossa
yhdistyy aromaattinen ja
vahva espresso ja täyteläinen,
kuuma vaahdotettu maito.

Caffe Latte
Italialainen maitokahvi jossa
runsaasti kuumaa maitoa, herkullinen
maitovaahto ja täyteläinen kahvin
maku aromikkaasta espressosta.

Meillä tarjotaan vastuullisesti tuotettua Reilun kaupan Luomukahvia
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Hot Shot

Markkinointimateriaalit

Laita Galliano pohjalle, kaada kahvi
kerrokseksi päälle ja lopulta kerma.
Tarjoile heti.

Julisteet
50x70 cm
Take away juliste

50x70 cm
Kahvi juliste

50x70 cm Vaalea vai
tumma juliste

50x40 cm
Responsibility juliste

50x40 cm
Responsibility juliste

FIN00062

FIN00063

FIN00064

FIN00065

FIN00066

– Responsibility

– Responsibility

– Commitment

– Commitment

– Entrepreneurship

– Entrepreneurship

– Long-term approach

– Long-term approach

– Professionalism

– Professionalism

Löfbergs Cappuccino
tai Latte Take Away
– Ole hyvä!

Kumman sinä
valitset?
Tumman
vai
Vaalean?

·· 2 cl Galliano
·· 2 cl kumaa suodatinkahvia
·· 2 cl kevyesti vaahdotettu kerma

Tarjoamme ylpeinä kahvia, jossa on hyvien päätösten makua!
Löfbergs käyttää kahveissaan Luomu, Reilu kauppa tai Rainforest Alliance sertifiointeja, tai näiden yhdistelmiä.

30755433_50x70cm_julisteet_5kpl.indd 1
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Klart

Pöytäständit
A5 Vastuullisuus
Pöytäständit

Vastuullisuus
Pöytäständit

Pöytäständit
jääkahvidrinkit

Pöytäständit
jääkahvidrinkit

Pöytäständit
jääkahvidrinkit

FIN00067

FIN00068

FIN00069

FIN00070

FIN00071
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Kahvia vuodesta 1906

100

330
100

100

Cold Brew Licorice Float

ICE - Lilla My

ICE – Breeze

ICE Black or White

ICE – Black or White

Cold Brew Ice

Cold Brew Licorice Float

ICE - Lilla My

ICE – Breeze

Cold Brew Latte

Cold Brew Bellini

Cold Brew Tonic

Kylmäuutettu lakritsakahvi & jäätelö

ICE Latte Macchiato & minttukastike

ICE Double Espresso & suklaaa

ICE Jääkahvi

ICE jääkahvi

Kylmäuutettu kahvi

Kylmäuutettu lakritsakahvi & jäätelö

ICE Latte Macchiato & minttukastike

ICE Double Espresso & suklaaa

Kylmäuutettu kahvi ja maito

Kylmäuutettu lakritsakahvi & vadelmakastike

Kylmäuutettu kahvi & tonic

330
100

100

Kahvia
vuodesta
1906
210

*

Olemme työstäneet hyvää makua vuodesta
1906 alkaen, jolloin Löfbergs perustettiin.
Olemme edelleen ruotsalaisomisteinen
perheyritys ja pysymme aina sellaisena.
Intohimo hyvää kahvia kohtaan on myös
kulkenut mukanamme yli sadan vuoden ajan.
Vastuun ottaminen ihmisistä ja ympäristöstä
on ollut itsestäänselvyys aivan yhtä kauan.
Nykyisin työskentelemme monenlaisten
vastuiden parissa. Esimerkiksi, olemme yksi
maailman suurimmista Luomu- ja Reilun
kaupan kahvin ostajista ja paahtajista.
Teemme tämän, jotta sinä voisit aina olla
varma, että kahvimme maistuu hyvältä sekä
tekee hyvää.
Kestävyystyömme kattaa koko
arvoketjun kahvipavusta -kuppiin.
Ilmastokysymys ja kahvinviljelijöiden
työllistämismahdollisuudet ovat kaksi tärkeintä
asiaa kestävyystyössämme. Tämä on myös
ensisijainen asia tärkeysjärjestyksessämme,
vaikka luonnollisesti toimimme paljon myös
muiden asioiden parissa. Ostamme kaiken
kahvin suoraan viljelymaista ja matkustamme
noin 150 päivää vuodessa vieraillen
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15
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330
100

100

100

15

15

100

330
100

100

15

100 % sertifioitu*

kahvinviljelijöiden luona. Käymme myös
kahviviljelmillä.
Olemme kehittäneet kahvipavun
ympärille vastuullisen kierron aina pavusta
kuppiin asti. Se alkaa kahvinviljelijöidemme
hyvinvoinnista ja oikeanlaisen viljelyn
kasvuolosuhteista sekä luonnosta
huolehtien. Myös kahvisadon poimimisesta
aina kahvimarjojen käsittelystä pavuiksi
ja kuljetukseen asti. Paahtoprosessista,
pakkaus- varastointiprosesseista ja
työntekijöiden hyvinvoinnista aina
valmistettuun kahvikupilliseen.
Käytämme vain uusiutuvaa energiaa ja
kestäviä ratkaisuja. Pakkauksemme ovat
kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä.
Kahvimme on sertifioitua. Voimme ylpeänä
katsoa taaksepäin tekemiämme ratkaisuja
ja huomata niiden olleen oikeita. Mutta
samalla etsimme jatkuvasti keinoja,
joilla voimme parantaa entisestään
toimintaamme. Tämän teemme
rakkaudella kahvinystäville ja huomioiden
myös jo seuraavat sukupolvet.

Merkitsemällä kaikki kahvimme merkeillä Luomu, Reilu
kauppa tai Rainforest Alliance, haluamme auttaa sinua
osallistumaan kestävään kehitykseen. Kun valitset Löfbergsin, saat aina hyvää ja vastuullista kahvia, eikä sen tarvitse
olla sen vaikeampaa.
Suuri osa kestävyystyöstämme pitää sisällään sertifioiduilla viljelmillä tuotetun kahvin kysynnän ja kulutuksen
lisäämistä.
Vuonna 1995 toimme ensimmäisen kontin luomukahvia
Ruotsiin. Olemme nykyisin yksi maailman suurimmista
luomuviljellyn ja Reilun kaupan kahvien maahantuojista.
Nykyisin koko tuotevalikoimamme on sertifioitu. Se on
yksi tapa tehdä asiat sinulle helpoksi. Valitessasi Löfbergsin,
valitset aina hyvää ja kestävällä tavalla tuotettua kahvia.

Reilu kauppa
Merkki on riippumaton ihmisoikeuksiin
keskittyvä tuotemerkintä, jonka
nimissä maanviljelijöille taataan
minimihinta ja osuuskunnat
saavat lisäpalkkion. Näin luodaan
edellytykset paremmille työ- ja
elinehdoille.

Luomu
Luomumerkintämme
osoittavat, että kahvimme
on luonnonmukaisesti
viljeltyä eikä viljelyssä ole
käytetty torjunta-aineita ja
väkilannoitteita.

Rainforest Alliance
On riippumaton järjestö, jonka toiminta
keskittyy biologisen monimuotoisuuden
säilyttämiseen, kestäviin viljelymenetelmiin
sekä kestävien ansaintamahdollisuuksien ja
ehtojen luomiseen viljelijöille.
www.rainforest-alliance.org

* Tarjoamme ylpeinä kahvia,
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210

jossa on hyvien päätösten
makua! Löfbergs käyttää
kahveissaan Luomu, Reilu
kauppa tai Rainforest
Alliance sertifiointeja, tai
näiden yhdistelmiä.

Pannukortti
Pannukortti

Pannukortti

Pannukortti

Pannukortti

FIN00056

FIN00057

FIN00058

FIN00059

Intohimona
Hy vä kahvi

Intohimona
Tumma Kahvi

Vaaleapaahto

Tummapaahto

Espresso
Martini
Laita vodka, kahlua, tuplaespresso
ja teelusikallinen sokerilientä
jääpalojen kanssa shakeriin.
Ravista kunnolla.
Siivilöi martinilasiin ja tarjoile!
··
··
··
··
··

Kahvikortti
Kahvikortti

Kahvikortti

FIN00013

FIN00035

Kahvikortti

Kahvikortti

Osta 9 kahvia ja saat
10s kaupan päälle!

Tällä kortilla
saat 10 kahvia.

Kortti on henkilökohtainen ja ei saa
yhdistää muihin tarjouksiin.

Kortti lunastetaan (maksetaan)
etukäteen, hinnan kortille määrittelee
kahvila/huoltoasema/kauppa jne.

Voimassa:

5 cl vodkaa
1 cl Kahlua
1 tuplaespresso
1 tl sokeriliemi
jääpaloja

Asiakas maksaa etukäteen ja kortti
leimataan aina kun hän hakee kahvia.
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Lakritsi
Cold Brew
Suolalakritsijäätelöllä
Kaada suolalakritsikastike ohuesti lasin sisäpuolelle.
Sekoita jäätelö, maito ja Cold Brew mixerissä
ja kaada lasiin. Viimeistele vaahdotetulla kermalla,
suolalakritsiströsselillä, lakritsikarkeilla ja pillillä.
··
··
··
··
··
··
··

1,5 dl Cold Brew Licorice
1 dl maitoa
3 palloa lakritsijäätelöä
Lakritsikastike
Vaahdotettu kerma
Lakritsiströsseli
Lakritsikarkkia

Kahvikoulutus

Me haluamme auttaa sinua kehittämään kahvin valmistusta sekä
kahvin myyntiä entistä paremmaksi. Oikein valmistettu kahvi, oikein
tarjoiltu kahvi ja oikeanlainen markkinointi auttavat parantamaan
huomattavasti kahvin myyntiä. Henkilökunnan osaaminen on
ensiarvoisen tärkeää ja esimerkiksi erikoiskahvien valmistus on helppoa
ja mukavaa kun siihen saa riittävän opastuksen. Koulutuksiemme avulla
voit kehittyä ja laajentaa omaa tietämystäsi kahvista.
Koulutus on kaksitasoinen ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti:

Löfbergs e-Academy

Cold Brew Shake
Nougatilla ja
Toffeella

E-Academy on kolmeosainen nettipohjainen koulutusohjelma
jossa voit itse opiskella kahvin pavun historiasta ja viljelystä
vastuulliseen toimintaan ja kannattavaan kahvikauppaan asti.

Kaada suklaakastike ohuesti lasin sisäpuolelle.
Sekoita jäätelö, maito ja Cold Brew mixerissä
ja kaada lasiin. Viimeistele jäätelöllä,
kierrevohvelilla, Dajm-rakeilla ja pillillä.
··
··
··
··
··
··
··

1,5 dl Cold Brew
2 palloa nougatjäätelöä
1 dl maitoa
2 kpl kierrevohvelia
1 pallo toffeejäätelöä
Toffeekastike
Dajm-rakeita

Asiakkaan luona tapahtuva koulutus
Asiakkaan luona tapahtuva koulutus on sekä kahvi- että
laitekoulutusta. Tuttu ympäristö, tutut laitteet ja juuri
oikeat, asiakkaan valitsemat kahviratkaisut ovat helpointa
kouluttaa omassa toimipaikassasi. Koulutuksessa voimme

huomioida paikalliset haasteet, toiveet ja mahdollisuudet, ja
se räätälöidään aina tarpeidesi mukaisesti. Asiakkaan luona
tapahtuva koulutus on lisäksi sinulle edullinen vaihtoehto, koska
säästät mm. matkakustannuksissa ja matkajärjestelyissä.

Lisätietoa koulutuksista saat omalta edustajaltasi.
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Löydä oma vahvuutesi

Pikakahvi

Kahvi ei ole vain kahvia. Me Löfbergsillä olemme e
 rikoistuneet yli 110
vuoden ajan hyvään kahviin. Yli satavuotisen tutkimusmatkamme
aikana valikoimamme on jalostunut siten, että meiltä löytyy varmasti
sopiva tuote ja paahtoaste jokaiselle kahvinystävälle.
Liity matkaamme, kokeile rohkeasti ja löydä vahvuutesi!

Jauhetut Kahvit
Fair Fresh Instant 6x100g

Bold Espresso Instant 6x100g

Kokonaiset pavut

Keskitumma suodatinkahvi 12x500g

Crescendo Extra Tummapaahto 12x500g

Magnifika suodatinkahvi 12x500g

Jubileum suodatinkahvi 12x500g

ECO Keskipaahto 12x450g

Fair Keskipaahto 12x450g

NGC Colombia Brazil Tummapaahto 12x450g NGC Colombia Brazil Keskipaahto 12x450g

36

Kharisma suodatinkahvi 12x500g

Jubileum papukahvi 8x400g

Magnifika papukahvi 8x400g

Kharisma papukahvi 8x400g

Crescendo papukahvi 8x400g

Espresso papukahvi 8x400g

NGC Colombia Brazil papukahvi 8x400g

Fair Tummapaahto 12x450g

Fair Pannukahvi 12x500g
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Yhteystiedot Horeca organisaatio
Myyntiin liittyvät kysymykset:
Jarkko Kousa
Puhelin: 044 974 40 03
Sähköposti: jarkko.kousa@lofbergs.se
Pekka Sysmäläinen
Puhelin: 044 784 40 00
Sähköposti: pekka.sysmalainen@lofbergs.se
Simo Sylman
Puhelin: 040 931 24 02
Sähköposti: simo.sylman@lofbergs.se

Pour Over

Kristiina Kellokangas
Puhelin: 041 50 49 730
Sähköposti: kristiina.kellokangas@lofbergs.se

Hallintoon, markkinointiin sekä sponsorointiin
liittyvät kysymykset:
Leif Sjöblom
Country Manager
Puhelin: +46 70 248 84 67
Sähköposti: leif.sjoblom@lofbergs.se

Yhteystietomme Pääkonttori Ruotsissa:
Löfbergs Lila AB
Box 1501, 651 21 Karlstad
Puhelin: +46 54 14 01 00
Sähköposti: myynti@lofbergs.se
Facebook – Löfbergs Suomi
Web: www.lofbergs.fi

Todelliselle kahvinystävälle.
Käytä vaakaa ja mittaa 70g karkeaksi jauhettua kahvia litraan vettä.
Lämmitä vesi 96°C, kostuta varovaisesti kahvi ja odota 30 sekuntia. Kaada
sitten vesi hitaasti kahvin päälle, sen pitäisi kestää noin 3,5 minuuttia.
(Hidas suodattaminen nostaa ja vapauttaa kahvin aromeja ja maun
erityispiirteitä.) Tarjoile ja nauti! Löydä uuden sukupolven kahvi lofbergs.fi
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facebook.com/lofbergs
twitter.com/lofbergs
https://plus.google.com/+Löfbergskafferosteri
instagram.com/lofbergs
https://se.linkedin.com/company/l-fbergs
youtube.com/user/lofbergslilatv
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