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HVORNÅR?
Morgen

Melon, bær og stenfrugter.

Middag

En god rugbrødsmad med alt hvad hjertet 
begærer.

Aften

Rødt kød, bagte kartofler, flødesovs.

Snack

Småkager, citronmåne, lagkage og lys chokolade.

HVORDAN?
Type

Hele bønner, Filterkaffe

Bryggemetoder

Espresso, Filterkaffe, Aeropress, Chemex, 
Moka pot

ARE YOU NUTS
Are You Nuts er vores bud på en kaffe, som 
alle elsker. En all-arounder, der føles fyldig og 
cremet på en og samme tid! Du vil blive ramt 
af en smag af sød flødekaramel, chokolade 
og en afbalanceret syrlighed fra de nød-
deagtige noter. Om du drikker din kaffe med 
eller uden mælk, er Are You Nuts det per-
fekte match! 

Are You Nuts er en bønneblanding fra to 
forskellige regioner i Brasilien. Kaffebønner 
fra Brasilien er kendt for at gro i lidt lavere 
højder, iforhold til højkvalitets kaffe fra an-
dre dele af verden. Det er her sødemen og 
den fyldig krop i kaffen kommer fra. 

Regionen Fazenda Pântano er kendt for 
deres arabica af typen Yellow Bourbon, som 
dyrkes i en højde over havets overflade på 
omkring 1150 meter. Kaffen er forarbej-
det på en naturlig måde, hvor at bærrene 
hænger længere tid på kaffebuskene og 
tørrer ind næsten som rosiner, før de pluk-
kes. Der er tale om velafbalanceret kaffe 
med lav syrlighed, naturlig sødme og noter 
af blomme, hasselnød, mandler og nougat. 
Forvent en stor krop med naturlig nærmest 
flødeagtig sødme.

Cerrado regionen bruger også en naturlig 
metode til at behandle deres kaffebønner. 
Her bruges også Yellow Bourben, som mod-
sat den klassiske opfattelse af kaffebær 
er en dyb gul. Efter plukning transporteres 
bærrene til en ”seng”, hvor de kan tørrer 
naturligt. Denne proces tager flere dage, 
hvor bønnerne flere gange i døgnets lyses-
timer vender bærrene. På den måde opnås 
en sød bønne med et hint af citrus. 

Denne blanding af bønner fra Brasilien 
skaber Are You Nuts. 

HVAD?
Rist

Lys

Region

Brazil (Fazenda Pantano, Cerrado)

Krop

Tung

Syrlighed

Lav

Bearbejdning

Naturlig

Smagsnoter

Hasselnød, mandler, mælke chokolade, fløde
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HVORNÅR?
Morgen

Surdejsbrød, marmelade og ost.

Middag

Frisk salat m. sennep/honning-dressing.

Aften

Lyst kød, bagte kartofler og krydret mayo. 

Snack

Cheesecake, Blåbærtærte, lys chokolade.

HVORDAN?
Type

Hele espressobønner

Bryggemetoder

Espresso, Chemex, Moka pot

RUSH HOUR
Rush Hour er den perfekte espressoblend, 
hvis du ønsker noget med power! Du får her 
en mørkristet espresso af italiensk karak-
ter – En fyldig espresso med stor krop, der 
vil kunne mærkes på hele tungen. Her vil du 
opleve noter af mørk chokolade, hasselnød 
og appelsin. Denne blanding passer perfekt 
til kaffevarianter med mælk som Latté og 
Cappuccino.

Brasilien er en af de største kaffeprodu-
center i verden! Deres viden og erfaring gør 
at noget af verdens bedste kaffe kommer 
fra Brasilien. Minas Gerias regionen i Bra-
silen er kendt for høj kvalitets kaffe med 
lav syrlighed og en sødmefuld smag, samt 
dejlige noter af chokolade.

Honduras Kaffen fra Honduras bliver pro-
duceret med ægte passion og godt hånd-
værk, idet der eksisterer en ægte kaffekul-
tur blandt bønderne, som har ry for et godt 
håndværk. Kaffebønnerne herfra er kendt 
for deres frugtige sødme og karamel noter. 

Colombia er den anden største kaffeprodu-
cent i verden. De er berømte for der højk-
valitets vaskede kaffebønner med en fyldig 
krop og appelsin-lignende syrlighed.

Ethiopien delen af denne blend er hentet 
fra Sidamo regionen. Sidamo kaffe gror i de 
fertile højlande i Rift Valley, hvor højden og 
det køligere klima skaber en kompleks kaf-
febønne med en raffineret citrus syrlighed. 

Denne blanding af bønner skaber tilsammen 
Rush Hour!

HVAD?
Rist

Mellem-Mørk

Region

Brasilien, Honduras, Colombia, Etiopien

Krop

Balanceret

Syrlighed

Lav

Bearbejdning

Naturlig

Smagsnoter

Elegant syrlighed og sødme, med smagsnoter 
af mørk chokolade og karamel, samt en lækker 
finish.
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HVORNÅR?
Morgen

Pandekager, vafler, morgenbrød.

Middag

Cæsarsalat m. parmesan og brødcroutoner.

Aften

Fed fisk, ris og soja.

Snack

Gulerodskage, krydderkage, hvid chokolade og 
saltede nødder.

HVORDAN?
Type

Hele espressobønner

Bryggemetoder

Espresso, French Press, Moka Pot

HVAD?
Rist

Mørk

Region

Brazil (Minas Gerais), Colombia (Antioquia)

Krop

Tung

Syrlighed

Lav

Bearbejdning

Naturlig og vasket

Smagsnoter

Mørk chokolade, sirup og appelsin marmelade

SWEET MONDAY
Denne fantastiske espressoblend er den 
nyeste I familien. Den har en fyldig krop og 
lav syrlighed, som tilsammen giver en dejlig 
rund mundfølelse. Den vil ramme dig med 
noter af ahorn sirup, mørk chokolade og til 
slut en dejlig sød appelsin. 

Den brazillianske del af denne bland udgør 
80% og kommer fra Minas Gerias regionen 
i Brazilien. Bønnerne bliver behandlet efter 
naturlige metoder, hvilket giver den dejlige 
smag af mørk chokolade. Derudover er det 
også denne type Bourbon bønne fra Bra-
zilien, der bidrager med den runde mund-
følelse, og giver koppen en næsten sirup 
agtigt smag.

De resterende 20% kommer fra Medellin 
og Antioquia regionerne i den nordlige del 
af Columbia. Bønnerne her fra bidrag med 
noget styrke og en smule frugt, den søde 
appelsin, som giver denne blend en god 
afsluttende smag. 
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HVORNÅR?
Morgen

Græsk yoghurt, bær.

Middag

Frisk salat m. olie/edikke-dressing.

Aften

Hvidfisk, friske grøntsager, tomatsauce.

Snack

Frugtige kager, vanilje is, ristede nødder, lys/mørk 
chokolade.

HVORDAN?
Type

Hele espressobønner

Bryggemetoder

Espresso, French Press, Chemex, Moka Pot

HVAD?
Rist

Mellem

Region

Sumatra (Aceh Provience), Central America 
(Peru, Honduras, Nicaragua)

Krop

Mellem

Syrlighed

Mellem

Bearbejdning

Giling Basah, Vasket

Smagsnoter

Mørk chokolade, brændt karamel, citrus

VOLCANIC DELIGHT
Denne dejlige espressoblend er både økolo-
gisk og Fairtrade. Smagsnoterne I Volcanic 
Delight byder på en dejlig rund følelse af 
mørk chokolade, karamel og til slut en let 
syrlig citrus finish. Forvent en kaffe, der kan 
mærkes let på hele tungen. 

Mandheling-kaffen dyrkes på vulkanske 
bjergskråninger af Mount Leuser i Batak-re-
gionen i Sumatra, og fremstilles ved hjælp af 
Gilling Basah metoden, som også er kendt 
som våd afskalning, hvilket giver bønnen sin 
særprægede flotte blålige farve og form.

Den peruvianske kaffe dyrkes i Cenfroca-
fe-kooperativet i Cajamarca, Peru. Cenfro-
cafe ligger i højlandets dale mellem Andesb-
jergene og Amazon regnskoven. Kaffen er 
velbalanceret med en lys sødme, der kompli-
menterer den lækre chokoladeagtige smag 
fra Sumatra kaffebønnerne. 

Efter vores mening er det den perfekte 
komposition til en espressoblend, der veleg-
ner sig til espressoshots og mælkekaffer.
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HVORNÅR?
Morgen

Mysli, yoghurt, banan.

Middag

Frisk salat m. honning/sennep-dressing.

Aften

Lufttøret skinke, melon, bagte kartofler.

Snack

Mørk chokolade (65/70%), nødder, jordbærtærte.

HVORDAN?
Type

Hele espressobønner

Bryggemetoder

Filterkaffe, Aeropress, French Press

HVAD?
Rist

Lys

Region

Peru (Gajamarca)

Krop

Lys - Mellem

Syrlighed

Høj

Bearbejdning

Vasket

Smagsnoter

Mælkechokolade, grønne æbler

SILENT SHAMAN
En lækker økologisk og Fairtrade Single Ori-
gin kaffe fra Peru. Silent Shaman er en lys-
ristet bønne, der byder på en god fylde. En 
fylde, der kan mærkes på hele tungen. Du 
vil blive ramt af en dejlig smag af lys choko-
lade, efterfulgt af en friskhed, som minder 
om et sødt grønt æble. 

Denne økologiske kaffe er dyrket i Cenfro-
cafe-kooperativet i Peru. Cenfrocafe er be-
liggende i højlandets dale mellem Andesbjer-
gene og Amazon regnskoven i det nordlige 
Peru, som består af 86 små organisationer, 
hvor de 2.000 småbønder på demokratisk 
vis samarbejder og ejer deres egen lille 
virksomhed. Cenfrocafe cuppe’, (kendt som 
måden du smager og kvalitetssikre kaffe 
på) hver eneste levering i et cupping labo-
ratorium. For at stimulere til at opretholde 
den yderst høje kvalitet af kaffe, afholdes 
kontinuerligt en cupping konkurrence for 
medlemmer, hvor der belønnes med præmier 
for den højeste kvalitet. 

Højlandet i Peru er det ideelle miljø til 
dyrkning af kaffe. Den rige jordbund, det 
tempererede klima og de rette højder, sænk-
er kaffens modningsproces, så bønnerne 
kan indfri deres maksimale potentiale. 

Denne peruvianske single origin kaffe er eft-
er vores mening det ideelle bud på en god 
sort kaffe og en perfekt start på dagen. 

 1000 G 

SILENT
SHAMAN




