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Jag växte 
upp i Gävle, 

med kaffedoften 
i luften när vinden 

låg på från rätt håll, 
och sedan 2003 har jag 

haft förmånen att få jobba 
med Gevalia. 

Gevalia är ett av Sveriges allra 
starkaste varumärken, alla kate-

gorier. Det finns en enorm styrka 
i Gevalia som ger kraft åt såväl 

kaffekonsumenten som våra olika 
kundsegment, från bareca-kunder till 
offentlig sektor och arbetsplatser.

GEVALIA +

Det har redan hunnit gå två år se-
dan Gevalia blev en del av JDE. 

Nu är vi redo att bredda och 
tydliggöra varumärket Gevalia 
– och dessutom addera flera 
nya internationella varumär-
ken, framför allt inom det 
växande premiumsegmentet. 

På JDE Professional är vi 
dedikerade för just er som 
serverar kaffe professionellt. 
Vi är dessutom en leveran-
tör som kan erbjuda hela 
lösningen. Vi har ingre-
dienserna, maskinerna, 
servicen och dessutom 
kringprodukter som 
choklad, socker, koppar 
etc. Det gör att vi inte 
bara kan leverera nya pro-
dukter utan hela koncept 
som är skräddarsydda för 
respektive segment. 

PREMIUM

Det finns en enorm passion 
för kaffe – både hos oss som 
jobbar med det, och hos 

de som dricker det. Många 
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tycker också det är värt att investera i kaf-
felösningar som ger riktigt gott kaffe. 

På arbetsplatserna ser vi att premium-
trenden fortsätter öka. Många arbetsgi-
vare ser fördelar med att kunna servera 
medarbetarna mer än ”kontorskaffe” som 
man dricker för att det finns där snarare 
än för att det är gott. Där kommer vi med 
flera nya koncept framöver. Kaféer och 
restauranger är ofta trendsättare när det 
gäller mat och dryck, och många vill kunna 
få den där proffsiga kafékänslan även på 
arbetsplatsen. 

Ett helt nytt premiumvarumärke som vi 
lanserar i dagarna är Piazza d’Oro 
Espresso. Ett varumärke som redan tagit 
position i flera andra länder.

OMTANKE

Inom den offentliga sektorn är kraven 
höga på effektivitet och säkerhet. Här 
levererar vi bland annat flera nytillskott till 
vårt koncept Cafitesse som ger gott kaffe 
snabbt, enkelt och säkert. 

För många är det också viktigt att göra 
gott i hela kaffekedjan. Vi ligger i framkant 
i Norden och Sverige vad gäller certifierat 
kaffe och medvetandet kring det, och nu 
börjar övriga Europa komma ikapp. En bra 
utveckling där vi som en av de stora aktö-
rerna känner att vi kan göra stor skillnad. 

PASSION!

Vi befinner oss tillsammans på en spän-
nande, växande marknad och går mot en 
spännande tid. Och vi på JDE har lyssnat på 
er och fortsätter jobba passionerat med att 
leverera goda svar på just era kaffebehov.

PASSION
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Helvetica
NU SOM KAFFE
Typsnittet som rubriken här 
ovanför är skriven med heter 
Helvetica och är ett av vår 
tids allra vanligaste. Nu är det 
dessutom namnet på en kaffe-
blandning från Sudden
Coffee! En mellanrostbland-
ning på kaffe från Colombia 
och Honduras med smak av 
mörk choklad och apelsin-
zest, enligt kaffe-
makarna själva. 

Ny
het!

MODERNT 1853

SMAKFULL
MAKEOVER
Gevalia-rött är en färg vi är vana 
att se i kaffehyllan, och alla 
känner vi igen Gevalias klassiska 
logotyp. Men visste du att den för-
ändrats i små steg många gånger 
sedan de första förpackningarna? 

Lyset är tänt i den lilla Gevalia- 
stugan, och det ryker välkomnande 
ur skorstenen. Huset som blev känt 
genom Oväntat besök-reklamen, 
som gjort comeback i år, är nu en 
integrerad del i Gevalias logotyp. 

Hela Gevalia Professional 
sortimentet pryds nu av samma röda banderoll, tydliga 
rutor med respektive namn och karaktär, och så olika 
särskiljande bakgrundsfärger: rött för mellanrost, svart 
för mörkrost, grönt för ekologiskt och silver för espresso. 

Här ser du exempel från vårt hela bönor-sortiment:

 Snygg
och snabb
Excellence Compact Black heter den här lilla 
sportbilen bland kaffemaskiner – en nyut-
veckling och ersättare för Cafitesse 50/51. 
Varmt vatten och goda koppar kaffe med 
superfart: 15 sekunder per kopp, 92 sekun-
der per kanna. Modellen med vattentank 
kan ställas där du vill ha den. Lagom stor för 
dig som serverar upp till 100 koppar per dag. 

Jonna Bäcklund på Tant Sveas Kafé i Arvids- 
jaur experimenterade med olika smaksätt-
ningar på smörkrämen till biskvierna. En dag 
blev resultatet kaffe- och nougat-biskvien 
som snart blev en succé. Cafitesse i sin 
koncentrerade form står för kaffesmaken.

BOTTNAR

250 g madelmassa
125 g strösocker
60 g äggvita
Riv madelmassan. Blanda ihop alla ingredi-
enser med elvisp eller i bakmaskinen till en 
slät smet. Spritsa ut cirklar av smeten på ett 
bakplåtspapper och grädda i 190 °C cirka 
10 minuter eller tills bottnarna fått en fin 
gyllene färg. 

SMÖRKRÄM

200 g smör
2 dl florsocker
2 tsk vaniljsocker 
2 msk koncentrerad Cafitesse
1 dubbelnougat
Vispa smörkrämen LÄNGE så att den blir 
ordentligt flufflig. Kom ihåg att smaksätta 
rejält – smaken blir mindre framträdande 
när biskvin är klar. 

GÖR SÅ HÄR

Låt biskvibottnar svalna helt. Fördela nou-
gaten på alla bottnar, räcker med en liten 
klick i mitten. Lägg på sedan den smaksatta 
smörkrämen på  bottnarna. Kyl biskvierna 
med smörkräm innan de doppas i choklad. 

Smält chokladen, temperera den gärna, och 
doppa biskvierna i den. Vi blandar mycket 
vit choklad med lite mörk (utan att röra om i 
bunken!) för att få det melerade utseendet. 
Biskvierna kan förvaras i frys och tinas en 
stund innan det är dags för fika.

EN KOPP TE MED DICKENS
Varför heter Pickwick Tea just så? Jo, inspirationen till namnet kom från Charles Dickens allra 
första bok Pickwickklubben där tedrickandet löper som en röd tråd genom berättelsen. 
Kanske var det meningar som den här som väckte aptiten för namnet: 

”A small tray of  tea-things was arranged
on the table; a plate of  hot buttered toast was 

gently simmering before the fire ...”
 

Det har hunnit gå 164 år sedan
Theodor Engwall grundade Gevalia. 
Kaffet som döpts efter händelsen, ett 
smakrikt och elegant premiumkaffe, 
får nu en modern kompis i flytande 
form för Cafitesse-maskiner. Ett fylligt 
utz-certifierat kaffe med smak 
av mörk choklad och fudge.

PAUS
TIPS

comediansincarsgettingcoffee.com

15 minuter långa, roliga
filmer där Jerry Seinfeld
åker och fikar i sällskap med 

vänner som Kristen Wiig, 
Will Ferrel och

Barack Obama.

”50 KOPPAR KAFFE TACK 
– DU FÅR TRE MINUTER”
Ibland måste det bara gå fort. Kanske på 
konferensen, eller i lunchrusningen. Och 
självklart vill man ändå ha gott kaffe. Det 
är där Cafitesse kommer in. 

Äkta kaffe – inget annat. Rostat, malt 
och färskbryggt i rejäl styrka – 10 gånger 
starkare än espresso! – i ett svep, och se-
dan förpackat så att alla aromer bevaras. 
Aromer som du eller din gäst väcker till 
liv igen med en knapptryckning då det 
starka kaffet blandas med hett vatten. 

De snabbaste maskinerna ger en 
kopp på bara 3,5 sekunder och upp till 
650 koppar per timme.

Tant Sveas kaffe- och nougatbiskvier

3 platser
med passion
1. BO I ETT UFO, ETT FÅGELBO 

ELLER EN SPEGELKUB

Brittas pensionat i Harads, Norrbotten 
är känt för sina norrländska delikatesser 
– och för sina sju exklusiva, arkitektrita-
de trädkojor som lockar gäster från hela 
världen. Konceptet Treehouse började 
med trädkojan från filmen Trädäls-
karen som spelades in i närheten. 
När filmningen var över fick Brittas 
pensionat hyra ut kojan, och intresset 
blev snabbt stort. Med några stora 
nypor passion, idérikedom och mod tog 
man konceptet vidare, och i dag finns 
sju fantastiska trädrum designade av 
några av Sveriges duktigaste arkitekter 
att välja mellan. 

2. TAVARUA ISLAND, SÖDERHAVET

En hjärtformad ö i Fiji – vem behöver 
mer? Passion i all sin exklusiva enkelhet. 

3. FIKTIVA TRAGEDIER

I KÄRLEKSFULLA VERONA

I Verona syns passionen och kärleken 
för mat och dryck i varenda gathörn. 
Men i fiktionens värld råder olycklig 
kärlek. Här lät Shakespeare berättelsen 
om Romeo och Julia utspela sig. Och på 
den fantastiska romerska amfiteatern 
Arena di Verona sätts operor i världs-
klass upp varje år. 2018 års program 
omfattar bland annat Carmen, Aida 
och Turandot. Passion värd att uppleva, 
men alla med lika olyckliga slut ...
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Det mesta låter häftigare på italienska. 
Italien har en stark kaffekultur som smittat 
av sig på oss i Sverige. Även om vi svensk-
ar älskar vårt bryggkaffe så har vi också 
välkomnat espresso, cappuccino och latte 
i vår vardag. Vi tillät samtidigt lite av det 
italienska språket att smitta av sig inom 
kaffebranschen. 

Intensivo, intenso, forza, festivita och 
crecendo hör alla hemma hos våra största 
kafferosterier och är benämningar på vanligt 
svenskt bryggkaffe. Bryggkaffe, som inte har 
någonting med Italien att göra egentligen. 
Det verkar bara vara ett faktum att om det 
klingar italienskt så förhöjs kaffekänslan. 

Snart arton år har jag inom kaffebran-
schen. Lika många år är det med Gevalia 
som varumärke. När jag började på 
dåvarande Kraft Foods år 
2000 som juniorsäljare på 
storköksavdelningen så fick 
jag höra att det tar minst två 
livstider att lära sig allt inom 
kaffe. Låt oss säga att jag har 
förstått det nu så pass till den 
milda grad att jag undrar om det ens räcker? 

ÖKAT INTRESSE = NYA MÖJLIGHETER

Branschen har verkligen förändrats under 
dessa 18 år som jag har jobbat. Mestadels 
till det bättre. I takt med att vi svenskar in-
tresserar oss mer och mer för kaffe så startar 
nya aktörer inom branschen upp. Det har 
varit ganska lätt för dessa att hitta utrymme 
när konsumenterna börjar intressera sig mer 
för vad man faktiskt får i koppen. 

Det är superkul att vi svenskar börja intres-
sera oss för kaffets ursprung, att bönorna är 
schysst odlade och rätt hanterade hela vägen 
från plantagen ner i koppen. Vi lär oss också 
allt mer om kaffets karaktärer och smaker 
beroende på var i världen kaffet är odlat, och 
vi testar både gamla och nya metoder att 
brygga vårt kaffe på. Detta har lett till att allt 
fler kaffesorter kommer ut på marknaden, 
och allt fler kaffemaskiner likaså.

MEN HUR ÄR DET MED HANTERINGEN ...

Här vill jag dock dra i handbromsen lite 
grann. Inte för att jag på något sätt vill 
bromsa denna utveckling, tvärt om. Denna 
tuffare konkurrens tvingar oss alla i bran-
schen att utveckla oss och vara mer på tå. 
Det är jättekul att det kommer fler kaffe-
sorter, att man börjar prata om ursprungs-
länder, eller skaffar en ny unik kaffemaskin. 
På samma sätt som det italienska språket 
förhöjer kaffekänslan så kan man göra det-

samma genom sitt val av kaffesort
och kaffemaskin. 

Men trots att utbudet har exploderat un-
der de senaste åren, och att kunskapen om 
kaffe har ökat, så behöver man inte springa 
benen av sig för att hitta ”dåligt” kaffe på 
stan. Här är det ingen större skillnad idag 
mot hur det var för 18 år sedan. Konsten att 
hantera kaffet på rätt sätt, att rengöra och 
att kalka av sin utrustning är fortfarande de 
områden där kunderna slarvar mest. 

Inställningen till rengöringen märks 
tydligt när man ska hålla kaffeutbildningar. 
Ska man hålla en ”grundkurs” för nybörjare 
dröjer det inte många minuter innan frågan 
kommer hur man gör ett hjärta eller ett löv 
på latten. Utseendet och känslan av show är 
det man strävar efter. Personligen föredrar 

jag en god latte utan ”art” före en som bara 
ser grymt snygg ut. 

Vill man till sin verksamhet investera i 
ett väldigt påkostat kaffekoncept med ett 
bra kaffe och bra utrustning så skulle jag 
säga att det är ännu viktigare att lära sig 
grunderna inom kaffe. Annars blir du själv 
den bidragande orsaken till att kaffet inte 
smakar bra. En dyr lösning ger inte per auto-
matik en god kopp kaffe om jag inte vet hur 
jag ska hantera och vårda den.

NYA AKTÖRER HÖJER KRAVEN PÅ DIG

Om vi tittar i backspegeln under dessa 18 
år så har det hänt en hel del ute på stan. 
Tidningshandlare, snabbmatskedjor och 
bensinmackar har under dessa år gått från 
att servera instantkaffe till att skaffa dyra 
”bean to cup” maskiner, där varje kopp blir 
nymald och färskbryggd. De flesta av dessa 
ställen har dessutom strikta rutiner för rengö-
ring och skötsel. Därmed kan man som kund 
få relativt bra kaffe på stan för en billig peng. 

Driver man ett kafé/konditori eller en 
restaurang måste man helt plötsligt ha bätt-
re koll på hur man gör för att servera gott 
kaffe. Undersökningar visar dessutom att 
gott kaffe är ganska avgörande för valet av 
fikaplats, och visst är man som konsument 
beredd att betala lite mer för sin kaffekopp 
när den är omsorgsfullt framställd av en 
proffsig barista. Det är ju mer känsla än att 
trycka på en knapp i en butik, se kaffet rinna 

ner i en pappmugg och sedan svepa kaffet 
i farten. 

VAR VÄXER ALLA DINA KAFFETRÄD?

Oavsett hur man väljer att köpa sin kaffe-
kopp, låt oss som avslutning reflektera 
lite över denna kopp kaffe. Visste du till 
exempel att det har går åt cirka trettiofem 
stycken kaffebär för att framställa en kopp 
kaffe? Av trettiofem stycken kaffebär får 
man nämligen de sjuttio kaffebönor, eller 
frön som det faktiskt är, som krävs för denna 
mängd kaffe. Under en dag dricker vi i 
runda slängar tre och en halv kopp kaffe i 
snitt per person. Omvandlat till vikt så blir 
detta cirka nio kilo kaffe per person och 
år som vi dricker i Sverige. Ännu häftigare 
tycker jag dessa siffror blir när man tänker 

på att ett enda kaffeträd 
ger i snitt ett halvt kilo 
kaffe per år. Det betyder 
ju faktiskt att varenda en 
av oss har arton stycken 
kaffeträd runt om i världen 
som förser oss med vårt 

älskade kaffe. Arton stycken träd! Det mesta 
av kaffet skördas dessutom för hand. För 
att få fram ett kilo kaffe krävs det cirka åtta 
tusen kaffebönor, eller fyra tusen kaffebär.

BRA – OCH BILLIGT!

När man tänker på allt detta tycker i alla 
fall jag att det är svårbegripligt att kaffe-
priser är ett sådant hett ämne som det är. 
I Sverige är vi bortskämda på kaffefronten, 
skulle jag vilja påstå. Vi har bland de lägsta 
kaffepriserna i hela Europa samtidigt som 
vårt kaffe är av extremt hög kvalitet i jäm-
förelse bland dessa länder. En jämförelse 
bland dessa länder visar också att pris- 
skillnaden mellan låg och hög kvalitet är 
väldigt liten i just Sverige. 

Så – skulle du orka plocka trettiofem 
kaffebär för hand för varenda kopp kaffe 
du dricker? Själv orkade 
jag knappt fylla ett 
papptråg med jord- 
gubbar när jag besökte 
jordgubbslandet 
som barn.

Antonio Pozzi 
Key Account Manager, 
JDE Professional.
antonio.pozzi@jdecoffee.com

KRÖNIKA

Diciotto anni
– SNART KÖRKORT INOM KAFFE

Förutom kaffe gillar jag träning,
matlagning, inredning, cykling och bilar. 

1. KOPI LUWAK, INDONESIEN:

2 280 kr/kg
Kaffet som bland annat är känt från filmen 
Nu eller aldrig /The Bucket List. Kaffebären 

äts av palmmårdar, bajsas ut, tvättas, 
rensas och rostas. Säljs inte i Sverige av 

djurrättsskäl.

2. HACIENDA LA ESMERALDA, PANAMA:

1 482 kr/kg
Kaffet odlas i guavaträdens skugga, och den 

unika smaken har gjort det världsberömt.

3. ST. HELENA COFFEE COMPANY’S 

ISLAND:

1 130 kr/kg
Napoleon har bidragit till kaffets status, och 
ska själv under sin tid som fånge på ön ha 

odlat kaffebönor av samma sort. 

4. EL INJERTO,GUATEMALA:

713 kr/kg
Den lilla, exklusiva producenten som vann 

Cup of Excellence 2006. 

5. FAZENDA SANTA INES, BRASILIEN:

713 kr/kg
Ett kaffe med bärig, karamellig smak som 

tillverkas helt manuellt. 
Källa: therichest.com

I Svenska kyrkan i New York går det fint 
för svenska medborgare att gifta sig. Men 
några önskemål har personalen där på de 
som anländer från Sverige. Så här skriver de 
på sin webbplats:

På MaNoLin.se kan du köpa kaffebönor 
gjutna i massivt silver designade av Malin 
Nordström Lind.

Räkna med en ökad efterfrågan 
på drickchoklad, visar en under-
sökning gjord av brittiska mat-
företaget Kerry. I England ligger 
drickchoklad trea på topplistan 
över varma drycker. Säsong och 
väder triggar valet, så ut med en 
trottoarpratare när det regnar/
snöar/skymmer. 

Cocoa Fantasy är en drick-
choklad som passar både barn 
och vuxna i smaken. Med gene-
rös chokladsmak och fin sötma 
är den god som den är, eller så 
här – med extra allt >

H E T ,  H E T A R E  –  VA R M  C H O K L A D

”Hjälp oss att servera svenskt kaffe”
”I New York är det svårt att få tag på svenskt 
kaffe. Om ni har lust får ni gärna ta med er 
några paket svenskrostat bryggkaffe hit.
Ahlgrens bilar blir vi också glada över efter-
som det inte säljs i USA.”

VÄRLDENS
DYRASTE
KAFFE

Hälsofantaster och
godismonster är eniga:

kokos är en nöt väl värd att knäcka! 
Kokosolja och kokosvatten hör till 
produkterna från kokosnöten som ligger 
på hälsokostens topplista. Kokosmjölken 
fick många nya fans i Sverige när Thai-
lands-resorna tog fart. Och vem får 
inte en nostalgisk glimt i 
ögat av kokosflingor, 
vare sig man före-
drar skum- eller 
havrebollar. 

Här gör 
vi en härlig 
kaffedrink med 
snabbkaffe 
och kokos. 
Mums! Så god 
att den är kaffe 
och fikabröd i ett!

Kokoskaffe
Ett glas

2 tsk Snabbkaffe
2 dl kall kokosmjölk
(socker om du vill)
lite amarettosirap

kokosflingor

Doppa glasets kant i lite amaretto- 
sirap och sedan i kokos-

flingor. Lägg två te- 
skedar snabbkaffe i 

glaset. Fyll på med 
lite av kokosmjöl-
ken, bara ett 
par centiliter. 
Vispa med en 
lattevisp till 
kaffet löst sig. 

Häll sedan sakta 
på resten av kokos-

mjölken.

FINA BÖNOR
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EN AV VÄRLDENS 
VIKTIGASTE VAROR

• • •
När det väl hamnar i dina händer är det en fin råvara,

och slutligen en härligt smakrik och aromatisk dryck. Men kaffe
är också en av världens viktigaste handelsvaror, och efterfrågan

på det bruna guldet fortsätter att öka.
• • •

Om vi skulle åka tillbaka till 1700-talets 
kaféer eller 1800-talets salonger för att 
dricka en god kopp kaffe skulle vi nog bli 
besvikna. Dagens höga kvalitetskontroll,
väl avvägda rostning, smakbevarande 

Vägen till dagens kaffevolymer, specialist-
hantering och internationella kaffehus har 
gått via kaffepionjärer, hemmarostning 
och surrogat. Kaffet har gått från lyx till ett 
stående inslag i vår vardag. 

förpackningar och omsorgsfulla tillredning 
har gjort sitt till för att vi verkligen ska kunna 
njuta av kaffet.

Det var länge vanligt att det fuskades 
med råvaran. Sämre kaffe färgades för  
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att tas för finare kaffe, och kaffebönorna 
drygades ut med allt från cikoriarot till råg 
och maskrosrötter. Och hemmarostningen 
över eld gav inte utrymme för någon större 
finess. Själva tillredningen omfattade allt 
från långkok till omkok av gammal sump, 
och kaffet gjordes klarare med hjälp av 
torkat fiskskinn, äggvita eller äggskal. 

I slutet av 1800-talet kom de första ros-
terierna och den första riktiga kaffebrygga-
ren. 1908 kom Melittafiltret och efter andra 
världskriget kom tekniken med vakuumför-
packning som gjorde att kaffet kunde rostas 
och malas professionellt utan att riskera att 
förlora smak på vägen till konsumenten. 

FINNS DET SVENSKT KAFFE?

Handeln med kaffe har en lång historia, från 
ursprunget för 1 500 år sedan i Etiopiens 
bergstrakter, via bland annat Arabien och 
Turkiet på 1400- och 1500-talet till Europa 
på 1600-talet. Det som först betraktades 
som medicin blev snart en populär dryck att 
mötas kring och utbyta kunskap över även i 
Sverige. 

Att kaffet fick fäste som umgängesdryck 
även här i Sverige kan vi kanske tacka Kung 
Karl XII för. Han tog med sig vanan från Tur-
kiet, plus en kaffekokningsapparat, i början 
av 1700-talet. Adeln och borgarna hakade 
på trenden, men först i mitten av 1800-talet 
blev kaffet billigt och tillgängligt nog för att 
bli en folklig dryck. Det är också då som de 
första svenska kaffevarumärkena föds. 

Gevalia, Löfbergs och Zoégas hör till de 
svenska klassikerna, och visst finns det en 
typisk stil för svensk kaffe även om bönorna 
fortfarande är exotiska. Gevalias mellanrost 
föddes redan 1853 och den brukar framhål-
las som ”mallen” för det svenska bryggkaffet: 
ett mellanrostat kaffe med hemtrevlig, varm 

grundsmak och samtidigt den lilla beskan 
som är typiskt för det ”svenska kaffet”. 

KAFFEDRICKARE, SÅ IN I NORDEN

Den första registrerade importen av kaffe i 
Sverige skedde år 1685 då någon tog in ett 
halvt kilo kaffe i Göteborgs hamn. Från år 
1687 kunde man köpa kaffe som medicin 
på apoteket. I dag ligger vi sexa i topplistan 
över världens mest kaffedrickande länder.

VÄRLDENS STÖRSTA

KAFFEKONSUMENTER

Räknat per person och år
1. Finland ..........................................................12 kg
2. Norge  ...........................................................9,9 kg
3. Island  ...............................................................9 kg
4. Danmark ......................................................8,7 kg
5. Holland .........................................................8,4 kg
6. Sverige ..........................................................8,2 kg
7. Schweiz .........................................................7,9 kg
8. Belgien .........................................................6,8 kg 
9. Luxemburg..................................................6,5 kg
10. Kanada ......................................................6,2 kg

ENORMA VOLYMER ...
Siffrorna för världens kaffeproduktion är 
imponerande. Branschtradition är att räkna 
mängderna i 60-kilos säckar, och kaffeåret 

2015/16 producerades hela 148 miljoner 
säckar. En ökning med nästan en procent 
från året innan. 

DE FEM STÖRSTA

PRODUCENTLÄNDERNA ÄR:

Brasilien....................................55 miljoner säckar 
Vietnam ...............................35,5 miljoner säckar
Colombia .............................14,5 miljoner säckar
Indonesien .............................10 miljoner säckar
Etiopien ...................................6,6 miljoner säckar
källa: www.ico.org (International Coffee Organization)

... SMÅSKALIGA ODLARE

De stora volymerna för tankarna till stora 
kaffeplantager, men tvärtom står 25 miljo-
ner småskaliga odlare för hela 80 procent 
av produktionen av allt kaffe i världen. 
Odlare som många gånger är familjeföretag 
där kaffeproduktionen är avgörande för 
familjens framtid. Ett förhållande som gjort 
det ännu viktigare för köparna av kaffet att 
ta sitt ansvar, och som organiserats med 
hjälp av certifieringar och hållbara program 
av olika slag. 

ETT STORT ANSVAR ATT DELA

För de små odlarna är utvecklingsmöjlig-
heterna ofta begränsade. Där kan interna-
tionella kaffeorganisationer och de stora 
kaffehusen ta sitt ansvar genom att stödja 
och främja hållbar utveckling. Det handlar 
självklart om hälsa och miljö. Att exempelvis 
odla kaffe i skuggan av andra växter minskar 
behovet av bevattning och konstgödsel. 
Men det handlar också om att faktiskt göra 
verksamheten lönsam för odlaren. 

Att kaffeodlarna ska kunna leva väl 
på sitt arbete ingår i de flesta stora certifie-
ringar, som t ex internationella Utz, och  
där finns också en dubbelt positiv effekt  

148 000 000 x    60 kg 

= 888 000 000 KG KAFFE
PRODUCERAT PÅ ETT ÅR

källa: www.ico.org (International Coffee Organization)

Det är fantastiskt
vad som kan hända
över en kopp kaffe
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1753
EN SPECERIAFFÄR I JOURE, HOLLAND

Egbert Douwes och hans fru Akke Thijsses öppnade 

sin speceriaffär De Witte Os, Den Vita Oxen, som 

saluförde kaffe, te och annat som tillhör ”livets 

dagliga glädjeämnen”

1780
EN AMBITIÖS OCH FÖRUTSEENDE SON

Sonen Douwe Egberts tar över verksamheten, över-

tygad om att Joures läge nära viktiga vattenvägar 

skulle bidra till en blomstrande handel. 

1895
EN ANNAN AFFÄRSVERKSAMHET, NU I BREMEN

Den 26-åriga Johann Jacobs öppnar sin speceriaffär 

i Bremen med högt ställda krav på sig själv: ”Jag 

kommer att göra till mitt uppdrag att endast levere-

ra de bästa och mest felfria varor, och

alltid till ett rimligt pris.”.

1925
ETT KVALITETSSIGILL SER DAGENS LJUS

Speceriaffären De Witte Os byter namn till Douwe 

Egberts, kaffe- och te-handeln tar fart – liksom verk-

samhetens goda rykte. Det berömda röda sigillet 

föds, och huvudkontoret flyttas till Utrecht. 

1929
JACOBS KAFFEE WUNDERBAR

I Bremen kliver Johanns brorson Walther J Jacobs 

in i verksamheten. Han gör bland annat avtryck 

genom den snart kända payoffen Jacobs Kaffee 

Wunderbar, Jacobs Underbara Kaffe, som lyfts

fram i gult och svart. 

1948
EGBERTS DRÖM SPRIDER SIG I EUROPA

Douwe Egberts expanderar i Europa och sälje

 sina produkter i bland annat Belgien, Frankrike, 

Spanien och Danmark. 

2015
TVÅ STARKA VARUMÄRKEN I ETT

Under 2000-talet närmar sig Johann Jacobs

och Egbert Douwes livsverk varandra i några stora 

internationella affärskliv, och 2015 är

de två bolagen och deras visioner förenade i

Jacobs Douwe Egbert, JDE.

I dag representerar JDE kvalitets- 
varumärken som Gevalia, Piazza d’Oro, 
Cafitesse, Tassimo och Pickwick. I helhetslös-
ningarna ingår dessutom maskiner av olika 
slag. Och en proffsig serviceorganisation 
finns alltid nära för att lösa problem och 
hitta nya möjligheter. Samlade styrkor för 
att uppfylla devisen att Alla är värda kaffet 
de älskar. 

En annan JDE-ordspråk  är ”Det är 
fantastiskt vad som kan hända över en kopp 
kaffe”. En inspirerande och löftesrik tanke, 
och en naturlig utveckling av Herr Douwes 
affärsidé 1753 om att leverera ”livets dagli-
ga glädjeämnen”. 

Världens
ledande

renodlade
kaffe- och

te-hus
• JDE är nummer ett eller två i hela 
 18 länder i Europa, Latinamerika
 och Australien.
• Till din tjänst finns ett globalt kaffe-team  
 med över 12 000 medarbetare.
• JDEs utbud omfattar några av världens  
 mest kända kaffevarumärken, och våra
 produkter uppskattas av konsumenter i
 fler än 80 länder.
• Hållbarhet och omtanke är en naturlig   
 del i arbetet.

DET HÄR ÄR VISIONEN

SOM TAR OSS VIDARE

JDEs vision är att vara den globala mark-
nadsledaren inom Out of home. De stora 
tillväxtsegmenten är convenience och pre-
mium – enkla lösningar och högkvalitativa.

I Sverige har JDE redan positionen som 
marknadsledare inom dagligvaruhandeln, 
och nu jobbar Professional-teamet mot 
samma mål, bland annat med många 
spännande nyheter under 2018. Håll utkik?

– familjerna som odlar får goda förutsätt-
ningar – och tillgången på kaffe säkras för 
alla oss som vill kunna njuta av det. 

ALLA ÄR VÄRDA
KAFFET DE ÄLSKAR

Gevalia är en världsberömd, svensk mästare 
som mer än gärna spelar i samma lag som 
andra nationella och internationella stjär-
nor. I dag heter det globala laget JDE, och 
de samlade styrkorna är många.

Gevalia ägs i dag av JDE, Jacobs Douwe 
Egbert. Ett företag med en historia som 
sträcker sig tillbaka till Douwe Egberts och 
Johann Jacobs fina te- och kaffebutiker 
på 1700- och 1800-talet. I dag är JDE en 
helhetsleverantör av kaffetjänster med ett 
globalt kaffe-team på över 12 000 medar-
betare och kunder i fler än 80 länder. 

JDEs moderna svenska historia började 
2015 när kaffedivisionen på Mondelez 
International slogs ihop med DE Master 
Blenders. Du som tidigare varit kund hos 
något av de företagen hittar alltså numera 
dina favoritvarumärken av kaffe, te och 
maskiner hos JDE.

STARKA SPELARE – TILLSAMMANS

På många av JDEs marknader finns varu-
märken som Gevalia – väl etablerade lokala 
varumärken med stjärnstatus. Stjärnor som 
får ännu större möjligheter att glänsa och 
utvecklas i sällskap av JDEs övriga varumär-
ken och internationella kaffeproffs. 

Solidaritet är ett av JDEs ledord, till-
sammans med Enkelhet, Entreprenörskap, 
Ansvar och Disciplin. Solidariteten handlar 
om att bli starkare genom att agera tillsam-
mans, dela med sig av framgångarna och få 
större möjligheter att faktiskt göra skillnad. 

PROFFSIGT KAFFE

Är kaffe ett viktigt bränsle i din verksamhet 
så är JDE Professional din partner. Smarta 
helhetslösningar täcker in alla dina behov 
vare sig du driver restaurang eller hotell, job-
bar på sjukhus eller universitet, eller behöver 
smarta maskiner och fina produkter till ett 
större företag. 

VÅRT UTBUD OMFATTAR NÅGRA AV
VÄRLDENS MEST KÄNDA KAFFEVARUMÄRKEN
OCH VÅRA PRODUKTER UPPSKATTAS AV
KONSUMENTER I FLER ÄN 80 LÄNDER

DERNIÈRE GOUTTE®BON JUSQU’À LA 

®

®

JDE – ETT 
EUROPEISKT KAFFEHUS
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N
är Carl-Jan och Knut Christian 
dök upp i tv-programmet 
Levande livet 1983 och må-
lande beskrev viners färg, doft 
och smak satt stora delar av 
svenska folket med öppna 
munnar. Vin, det smakar 
väl – vin? 

I dag förekommer ordrika 
beskrivningar, om än inte lika målande som 
Carl-Jans, både i menyer och i gästernas 
önskemål vid beställning. 

Många andra njutningsmedel har gått 
samma väg som vinet – inte minst kaffet. 
Från att beskriva det som ”gott” och på sin 
höjd ”mellanrostat” har vi börjat beskriva de 
olika nyanserna som finns i kaffets doft och 

Fruktigt. Kontinentalt. Karamelligt. Kraftfullt. Chokladigt. Kryddigt.

Friskt. Fylligt. Krämigt. Rökigt. Intensivt. Sammetslent. Elegant. Välbalanserat.

Blommigt. Harmoniskt. Moget. Läckert. Trevligt. Vaniljigt. Sött. Nötigt.

Elegant. Smakrikt. Mineraligt. Eldigt. Moget ...

smak – som exemplen i rubriken.
Intryck som den som inte är kaffeexpert 
alltid kan sätta ord på, men som de flesta 
känner skillnad på – och känner igen när 
någon annan beskriver dem. 

ORD SOM ÖVERFÖR INTRYCKEN

När Gevalia för ett antal år sedan gjorde ett 
större projekt för att formulera tydliga och 
inspirerande smakbeskrivningar på sitt kaf-
fesortiment bidrog, förutom Gevalias egna 
experter, champagne- och smakexperten 
Richard Juhlin i arbetet. 

Richard har ett oslagbart smak- och lukt-
sinne – och dessutom en förmåga att sätta 
begripliga ord på intrycken för att kunna 
dela intrycket vidare. 

I beskrivningarna som arbetet landade i 
finns inga svettiga hästar eller förmultnade 
lövhögar. Snarare ord som gör det enkelt 
för både kaffeproffs och konsumenter att få 
en bild av smaken – inte minst i jämförelse 
med andra kaffesorter. 

Så här beskriver vi till exempel Gevalia 
Ecologico:

Ett hållbart och njutbart 
kaffe. Trevligt rostad ton och 
inslag av vanilj och sötma.  

DOFT-OCH-SMAK

Hur beskriver man då utförligt ett kaffe och 
dess smak? Metoderna varierar, men det 
finns tre egenskaper som ofta beskrivs när 

det gäller kaffe: arom, smak och ”konsistens”. 
Arom och smak är svårt att hålla isär 

för de flesta när man dricker kaffet. De två 
egenskaperna blir då ofta ett. Aromen kan 
däremot även den som inte smakar på kaffet 
uppleva. I många smakbeskrivningar beskrivs 
ändå de två upplevelserna sammanslaget. 

Kaffets konsistens har också sin effekt 
på hur vi upplever kaffet. Ett snabbkaffe har 
exempelvis mycket mindre ”kropp” än en 
espresso. För espresso gör kaffets kropp ock-
så skillnad när det gäller creman – det fina 
skummet vi gärna vill se på en god espresso. 

SYRLIGHET OCH KAFFE

Vissa smaker är otroligt goda i kaffeform, 
men låter inte så goda i ord. Det är lite som 

”dill” och ”grön paprika” i beskrivningar av 
vitt vin. 

Syrlighet är ett sådant som vi kanske 
inte spontant förknippar med kaffe, men 
som är en utmärkande egenskap hos svensk 
mellanrost jämfört med många mer mörk-
rostade varianter. 

VÄCKA SMAKERNA TILL LIV

Ett nytt espresso på svenska marknaden 
är Piazza d’Oro – ett kaffe som tydligt 
kommunicerar alla de smakupplevelser som 
det bjuder på. 

Torkade aprikoser, rostade jordnötter 
och bitar av gurka sammanfattar smaken 
hos den mildaste varianten Dolce. Macada-
mianötter, choklad och fudge symboliserar 

fylliga Forza. Och bitar av mörk choklad och 
kryddnejlikor står för starkaste Estremo. 

Det är främst två personer som står 
bakom smakdesignen hos Piazza d’Oro: 
kaffekännarna Wayner Archer och Daniel 
Vergagno. De väljer ut de bönor 
som ger önskat resultat, och 
rostar dem sedan långsamt 
för att locka fram smakerna, 
provsmakar, finjusterar och 
kvalitetskontrollerar. 

Resultatet är tre unika sma-
kupplevelser att upptäcka, 
inspireras av – och sätta i 
arbete rakt upp och ner som 
den är eller i cappucino, caffè 
latte, macchiato .... 

”Det är som en

nyriden, svettig

häst och en

förmultnad lövhög ...”
Carl-Jan provar vin i Levande livet 1983
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E
fter fem år av nomineringar 
till Årets konditori på riksnivå 
lyckades Güntherska hov- 
konditori äntligen knipa åt sig 
segern. Güntherska har provat 
åtskilliga kaffesorter genom 
åren, men det har alltid funnits 
en speciell relation till Gevalia, 
och nyligen bestämde de 

sig för att ta in Piazza D’Oros mörkrostade 
espressokaffe för att stärka utbudet.

– Jag vet inte hur många kaffeleverantö-
rer som vill in hos oss, och vi har provat kaffe, 
vi har provat kaffe och vi har provat kaffe. 
Men vi fastnade för Gevalia, säger Anne  
Landing, VD på Güntherska Hovkonditori 
i Uppsala.

Familjen Landing firar två milstolpar i år. 
Dels är det tioårsjubileum för deras sköte-
barn Forsa Hembageri, men även femårs-
jubileum för rikskända Güntherska Hov-
konditori. Anne driver båda konditorierna 
tillsammans med sin man, Claes Landing.

Familjen Landing bär på en lång historia 
där kärnan alltid har varit konditori. Claes 
är fjärde generationens Landing, och Anne 
är lyckligt ingift i berättelsen. Deras resa har 
präglats av svåra motgångar och sjudande 
framgångar, men de har hela tiden stått 
enade som en familj i alla väder – någon-
ting som har lett dem till sin rättmätiga 
plats som Sveriges bästa konditori 2017.

Det är en glad och ledig Anne Landing 
som svarar i telefonen när jag ringer. Jag blir 
tagen av hennes ödmjukhet gentemot de 
alldeles nyligen annonserade framgångar-
na. Hon talar om mjuka värden och familje-
känsla. Hon talar om traditioner och kärlek 
till mat. Berättelsen om en familj som står 
enade för en dröm är vackert att lyssna på.

– Vi vill att alla ska ha det bra, att alla ska 
trivas och att alla ska känna sig välkomna.

På sina lediga dagar brukar Anne ta sig 
ner till konditoriet för att hälsa på persona-
len, ta en fika och naturligtvis kramas lite.

– Det tycker vi är jätteviktigt.
Hon berättar att praktikanter på Günth-

erska brukar säga att de alltid känner sig så 
välkomna av alla som jobbar på konditoriet. 
Stämningen bland medarbetarna är mjuk 
och respektfull, och de jobbar hårt för att 
bevara det.

– Vi försöker ha kul och göra roliga saker 
ihop. Det ska kännas bra. Är det någonting 
så tar vi det så fort vi bara kan. Om det kom-
mer upp några surdegar (haha), då försöker 
vi lösa det så fort det går. Ingen ska behöva 
gå runt och må dåligt.

E
TT FAMILJEFÖRETAG 
Anne började arbeta på Lan-
dings konditori när hon var 21. 
Det var där hon träffade Claes, 
och nu har de stått enade i 34 
år. Idag har de fem barn, driver 
två konditorier och en butik 
som öppnade i fjol.

Hur lätt eller svårt är det att 
hålla isär jobb och familjeliv när man driver 
familjeföretag?

– Det är ju en livsstil. Det kommer man 
aldrig ifrån. Speciellt när man är ett mindre 
företag. I dagens läge har vi en persona-
lansvarig och en bokföringsansvarig. Det 
gjorde vi själva från början. Jag satt med 
schema. jag bokförde och jag skickade fak-
turor. Claes var mer 
i produktionen.

Fyra av fem 
barn är delaktiga 
i företaget, och 
Anne är noga med 
att poängtera 
att det aldrig har funnits någon press på 
barnen att de måste vara en del av verksam-
heten.

– De har ju sett hur mycket vi har jobbat. 
Många gånger har de fått sova i bageriet 
för att vi har varit tvungna att jobba. De är 
uppväxta bland bagarbackar, degar och 
mjöl, så för dem ser det lite annorlunda ut.

Vid matbordet finns det en regel som 
familjen Landing håller hårt på. Inga diskus-
sioner om personal eller några arbetsrelate-
rade problem.

M
ED DRIV. Tråkiga 
omständigheter resul-
terade i att familjen fick 
tillbaka Forza Hem-
bageri. Familjen satt 
i ett vägskäl och var 
tvungna att ta ett stort 
beslut. 

– Vi fick nycklarna 
mellan jul och nyår 2007. Vi hade inga 
pengar, så vi skrapade ihop det lilla vi hade. 
Vi renoverade så gott vi kunde. Hela famil-
jen. Alla barnen var med och hjälpte till.

De hade nio dygn på sig att få ordning 
på Forsa. Anne, Claes och deras fem barn 
kavlade upp ärmarna. De skrapade ihop 
sina slantar och högg i. Ingen utav de hyser 
någon tvekan för att få skit under naglarna.

– Man tänker i efterhand på hur man 
kunde få till det. Det känns overkligt. Vi 
jobbade dag och natt.

Natten innan premiären höll de på att 
koppla på vatten och installera maskiner. 
Anne minns hur de bytte om till bagarkläder 
och satte igång med bakningen klockan två 
på morgonen.

– När klockan närmade sig fyra började 
det lukta mat.

Portarna slogs upp klockan halv sju. De 
hade lyckats med konststycket att renovera 
hela bageriet på minimal budget och en 
enad familjekraft.

Därefter gick det undan. Efter knappt ett 
år hade Forsa blivit en braksuccé i Uppsala

– Vi hade kö ända ut på gatan. Det var 
helt otroligt.

Efter några år började ytan på Forsa 
Hembageri bli snävare. De blev tvungna 

att dela upp 
bakningen och 
matlagningen. 
Det gick inte 
längre att baka 
tårtor och mat 
samtidigt på 

grund av omfattningen och värmen.
Praktiskt nog hade de några år tidigare 

fått en kund som visade sig vara en fastig-
hetsförvaltare på Güntherska. Hans agenda 
tydliggjordes snabbt när han frågade om inte 
familjen Landing kunde tänka sig att ta över 
Güntherska.

Han tjatade på oss ett par år, men vi sa 
nej. Det var alldeles för mycket jobb.

Men när Forsa Hembageri började bli 
trängre fördes deras tankar återigen mot 
Güntherska, och i samband med en vatten-
skada som tvingade de nuvarande ägarna 
att slå igen bestämde sig familjen Landing 
för att slå till. De tog över Güntherska Hovkon-
ditori i maj 2011 och påbörjade en omfat-
tande renovering på sommaren samma år. 
I mars 2012 slog de sedan upp portarna till 
vad som idag är Sveriges bästa konditori.

–Det visade sig vara en bra investering.

P
ASSION FÖR MAT
Trots den intensiva ar-
betsbördan ser familjen 
Landing till att få tid att resa 
tillsammans. Det har blivit en 
hel del resor till Italien, där 
större delen av inspirationen 
till varmköket kommer ifrån. 
Döttrarna Matilda och Vikto-

ria står för den delen av verksamheten, och 
liksom resten av familjen delar dem en stor 
passion för mat och har en speciell relation 
till rena, italienska smaker. 

SVERIGES BÄSTA KONDITORI VÄLJER GEVALIA OCH PIAZZA D’ORO

Vi vill att alla ska ha det bra, 
att alla ska trivas och att alla 

ska känna sig välkomna.
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EN RÄTTVIS, GRÖN
OCH SKÖN NYHET

Nya Gevalia Organic Fairtrade är kaffet som är gott i 
dubbel bemärkelse. 

Vi börjar med smaken: Gevalia Organic Fairtrade är 
ett mörkrostat kaffe, fullpackat med smak. Fylligt, med 
lång eftersmak och inslag av söt honung. 

Till det kommer dessutom goda fördelar för miljön 
och människorna där kaffet odlas. Den EU-ekologiska 
märkningen garanterar odling utan kemiska bekämp-

ningsmedel eller konstgödsel. Och Fairtrade- 
certifieringen betyder handel på bättre villkor, 
och möjligheter för odlarna att investera i en 
mer hållbar framtid. 

Gevalia Professional Organic Fairtrade 
bjuder på hög och jämnt kvalitet, uppskattade 
smakupplevelser – och ett gott resultat för både 
odlaren, dig och dina gäster. 

TRE SNABBA MED
ANNE LANDNING

 

BETYDELSEFULLA PERSONER?

Vår mentor Jan Heed är en fantastisk människa 

som har inspirerat oss mycket. Han är så himla ärlig, 

så man blir bara lycklig. Och sedan har vi världens 

bästa personalledare. Åsa Larsson. Hon är helt 

outstanding.
 

BESÖKARE PER DAG?

Det måste ju röra sig om några tusen. Herregud, 

det är ju fullt nästan hela dagarna.
 

HOVLEVERANTÖR?

På 50-talet var det väldigt populärt bland kondito-

rierna att vara hovleverantörer. Man levererade till 

hovet, och då fick man kalla sig hovleverantör.

– Vi pratar alltid inspiration när det gäller 
mat. “Det skulle vi kunna ta in. Det skulle vi 
kunna göra en smörgås på. Det här skulle  
vi kunna ha i någon bakelse”. Så det följer 
hela tiden med oavsett om vi är lediga, om 
vi jobbar eller vad vi nu gör.

 

E
XKLUSIVT KAFFE
En ökad medvetenheten 
hos kunderna har lett till ett 
behov av ett bredare utbud 
av kaffesorter. Idag talar man 
om kaffe med samma vackra, 
svävande termer som när man 
karaktäriserar viner. Anne har 
därför efterfrågat fler smaker 

PIAZZA D’ORO. Exklusiva espressoblandningar med höga krav på kvalite, innovation, ansvar och kärlek

genom hela processen. Piazza D’Oros premiumsmaker är upplevelser för varje sinne.

från Gevalia, och nyligen valde familjen 
Landing att signera sig för Piazza D’Oros 
premium espressoblandningar.

– Förut var specialkaffe bara espresso, 
cappuccino och latte.

Dagen efter vårt samtal skickar Anne ett 
SMS med en bild på de tre premiumsorterna 
som ska komplettera det Güntherska utbu-
det – Dolce, Forza och Estremo.

– Jag vet inte hur många kaffeleverantö-
rer som vill in hos oss. Vi har provat kaffe, vi 
har provat kaffe och vi har provat kaffe. Men 
vi fastnade för Piazza D’Oro. Vi tyckte att 
det passade oss väldigt bra och det passade 
Uppsala väldigt bra. Vi har väldigt hårt vatten 
i Uppsala. Och det kräver lite power på kaffet. 

En sammetslen och elegant espresso med

toner av soltorkade aprikoser och jordnötter

En kraftig och aromatisk espresso med

smakinslag av mörk choklad och karamell.

En extra hårt rostad & intensiv espresso

med toner av mörk choklad och kryddnejlika
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Långt ifrån det svenska klimatet, på de 
brasilianska höjderna, där går Maria längs 
kaffeträd som kan bli upp till tio meter höga. 
Hon bär en röd sjal och plockar kaffebär 
från ett ungt träd med häpnadsväckande 
tempo. Hon lyfter blicken och ler. Hennes 
leende är varmt. Hon strålar, och det gör att 
grabbarna i teamet ofta tror att hon flirtar 
med dem.

Kaffe är ingen vanlig dryck här. Det är 
en vördad tradition. Som ny är det svårt 
att hålla de erfarna plockarnas tempo och 
precision. Maria visar upp plockbaljan som 
är fylld till hälften. Den har försetts med ett 
grönskimrande hängsle som hänger över 
axlarna och korsas på ryggen.

Kaffefältet har funnits i snart 50 år. Alla 
kämpar för varandra. För traditionen. Innan 
Maria började på fältet var det hennes 
mamma och moster som vandrade här. Inn-
an dess var det hennes morfar. Hon är stolt 

över att kunna föra sin familjs arv vidare.
När hon har plockat en imponerande 

mängd kaffebär hälls de ner i en tratt med 
en kvarn i botten. Vid sidan om den finns 
en ratt. Handdrivna kvarnar är fortfarande 
vanligt på många kaffefält i världen. Ratten 
vevas och bären mosas. Bönorna frigörs och 
dimper ner på en lutande plattform. Där-
ifrån skrapas de över till en sil för att rinna 
av innan de grönvita bönorna sprids ut i ett 
tunt lager över en stor yta för att soltorka i 
upp till fyra dagar. 

På vissa håll har processen industrialise-
rats. Stora dumperliknande lastbilar med en 
konstruktion skakar bären av kaffeträden. 
När de har krossats i kvarnen går de vidare 
på ett band till maskintorkning.

TVÅ AKTÖRER ...

Solen lyser upp det brasilianska landskapet. 
Marias röda sjal svävar mjukt i den svaga 

vinden från öst. Hon ler inte, men det går att 
skymta små skrattgropar intill mungiporna. 
Hon vet inte om det ännu, men idag är en 
mycket speciell dag. Idag ska Maria få veta 
att UTZ och Rainforest Alliance har slutit 
upp tillsammans för hennes skull -– nå-
gonting som kommer att förändra hennes 

tillvaro för alltid.

Fusionen mellan UTZ och 
Rainforest Alliance träder 
i kraft i början av 2019 och 

kommer att gå under namnet 
Rainforest Alliance.

... ETT UPPDRAG …

Efter lunch blir Maria inkallad till sin chef. 
En liten oro gnager i henne, men det varma 
leendet avslöjar ingenting. Hon slår sig 
ner på en stol. Han ser på henne en stund.
Kanske tycker han att hon är vacker. Kanske 
är det respekt för hennes inflytande. Den 
röda sjalen är alldeles stilla.

Chefen börjar tala. Han talar mjukt, och 
Maria spricker upp i ett leende.  

VÄLJ MILJÖMÄRKT
AV KÄRLEK FÖR ETT
RIKTIGT GOTT KAFFE

• • •
På det populära fiket mitt i stan, i närbutiken och i rastrummet utanför kontoret.
Tillsammans kämpar vi för en hållbar värld. För varje kopp av det finaste kaffet

vet vi att en människa med kärlek för ett riktigt gott kaffe har valt ut de bästa bären
från de finaste träden. Låt oss ta med dig på en resa till ett kaffefält högt upp

på de brasilianska vidderna. Låt oss titta närmare på vilken skillnad
du gör när du väljer miljömärkt kaffe.

• • •

86 procent av världens kaffefält är mindre än fem hektar, så de flesta handplockare jobbar i mindre lag. 

Ett team på 10–15 personer kan skörda upp till 900 kilo kaffe på en dag.

Alla kaffeträd beskärs regelbundet för att ge fler bär på lägre höjd så att handplockarna kan
skörda på ett ergonomiskt och effektivt sätt.

För en oerfaren handplockare tar det ungefär tio minuter att plocka ihop bär för en kopp kaffe.
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Det smittar av sig. Chefen ler och nickar. 
Bekräftar. Maria faller i tårar. Hon har precis 
fått veta att hon snart kommer att få ännu 
bättre förtjänst för sitt arbete på fältet, och 
tanken på vad mama kommer att säga blir 
henne övermäktig.

Totalfusionen grundar sig i ett behov av
en större global räckvidd för organisationerna
och mer muskler som kan beskydda jordbruk,

skog, samhälle och miljö. 

Sammanslagningen sker på lika villkor
för båda organisationerna.

 ... OCH EN DRÖM

SOM BLIR VERKLIGHET

Dagen är över, och vi vandrar tillsammans 
med Strålande Maria mellan kaffeträden på 
de brasilianska höjderna. Hennes sjal rör sig i 
takt med den svaga östanvinden. Hennes le-
ende är varmt. Vi har fått se historia skrivas 
idag. Vi har fått se en dröm bli verklighet. 
Vi har fått se vad som händer när du väljer 
miljömärkt kaffe.

DEN SAMLADE MÅLBILDEN:
Skydda naturen.

Främja en blomstrande biologisk mångfald.

Arbetare ska få mer inflytande i jordbruk och samhälle.

Den nya normen ska vara större ansvar för
 markanvändning och affärsmetoder.

182 000 bönder ska slippa dubbeladministration.

TACK FÖR ATT DU VÄLJER MILJÖMÄRKT

Maria tackar dig för att du väljer miljömärkt. 
Tack vare dig har hon fått en ordentlig ut-
bildning som ger henne större möjligheter, 
större inflytande i processen och kunskapen 
att bidra till jämnare kvalité på skörden. 
Hennes imponerande kunskapsbank gör att 
hon vet exakt hur och var hon ska plocka för 
att ge dig ett riktigt gott kaffe. Ansvaret från 
skörd till kopp börjar med henne. När du 
väljer miljömärkt kan hon fortsätta plocka 
de bästa bären så att du alltid blir serverad 
det bästa kaffet.

Maria är avgörande för att du ska kunna 
njuta av en kopp av Brasiliens godaste kaffe. 
När du väljer miljömärkt väljer du att göra 
hennes vardag lite bättre. I sin tur innebär 
det att du får ett smakrikt och välnyanserat 
kaffe. Håll koll på märkningarna så håller 
Maria koll på att du alltid blir serverad Geva-
lias bästa kvalitétskaffe.

När du väljer KRAV-märkt kaffe väljer du att 
bry dig. Du väljer att tro på framtiden. Du 
väljer utveckling, och du väljer att ta ansvar 
från skörd till kopp. Du väljer att tro på kärlek 
för ett riktigt gott kaffe.

När du väljer UTZ-certifierat kaffe väljer du 
kaffe på riktigt. Du väljer att bidra till Marias 
ökade kunskaper och förbättrade resurser. 
Du väljer att ge nästa generations kaffeex-
perter utbildning för att du ska kunna njuta 
av samma goda smak genom hela livet. Du 
väljer en kärlek som lever vidare.

EU-eco sätter en högre lägstanivå på de 
internationella miljökraven för en trygg och 
rättvis process. En plattform för världen och 
en språngbräda där kaffeprocessen kan 
förädlas ytterligare för en ännu mer välnyan-
serad framtid.

   
När du väljer ett kaffe märkt Rainforest 
Alliance / Fairtrade väljer du att stödja 
kaffefält som främjar biologisk mångfald. Du 
väljer ett kaffe som tillverkas med kärlek för 
naturens och miljöns utveckling. Du väljer 
ett kaffe som står för liv. 

I det anrika rosteriet i Gävle sitter kaffekäns-
lan i väggarna. Mycket av produktionen har 
moderniserats med åren, men själva hjärtat 
i verksamheten går inte att automatisera. 
Vi träffar David Holfve – en av Gevalias 
eldsjälar som varit en del av kvalitetsarbetet 
och utvecklingen i hela 20 år.

Skulle de som jobbade på rosteriet i begyn-
nelsen 1953 känna igen sig här i dag?

– Ja, det tror jag absolut! De skulle känna 
igen de äldre delarna av rosteriet – och de 
skulle känna igen passionen. Det finns en 
enorm stolthet hos alla som jobbar här; ett 
intresse för produkterna och det vi gör. 

– Men jag tror att de skulle reagera på 
att det inte är lika många som är verksam-
ma i produktionen nu, säger David. Många 
av processerna har automatiserats och styrs 
från ett centralt kontrollrum. 

– Vi rostar ungefär 10 ton kaffe i 
timmen, och 600–700 ton i veckan. Men i 
dag är vi bara drygt 80 personer i arbetet, 
jämfört med kanske tre–fyrdubbelt förr när 
produktionen inte var lika effektiv.

HJÄRTAT I ROSTERIET

Själva provsmakningen däremot är ett 
exempel på en del i arbetet som görs precis 
som förr. 

– Den är kvar som ett hjärta i kafferoste-
riet, konstaterar David. Där finns inget som 
kan automatiseras – det måste vara några 
kunniga personer som provsmakar allt som 

köps in, och säkerställer att slutresultatet 
smakar som det ska.

– Just nu är det jag, Roger och Nina som 
provsmakar. Roger Norén har jobbat här till 
och med längre än mig, skrattar David. Nina 
Aspelin har också jobbat här länge, bland 
annat med produktutvecklingen, och sedan i 
höstas är hon kvalitetsansvarig.

ETT ÖKAT KAFFEINTRESSE

Vad har då ändrat sig mest sedan David 
började jobba för Gevalia för 20 år sedan?

– Allmänhetens intresse för kaffe är 
mycket större nu än för 20 år sedan, 
konstaterar David. Ett intresse som dels 
handlar om vad som finns i paketet. Kaffets 
ursprung, rostningsgrad och smak (mycket 
mer mörkrost till exempel!). Dels ett intresse 
av att det ska ha odlats under bra förhållan-
den, och med omsorg. 

Ta ställning.
FYLL PÅ MED KÄRLEK
FÖR ETT RIKTIGT
GOTT KAFFE.

NYA VÄGAR TILL EN GOD KOPP

Sättet man konsumerar kaffet på är också 
väldigt annorlunda nu än för 20 år sedan. 

– Då var det brygg och kok, och kanske 
snabbkaffe. Nu är det en flora av olika maski-
ner. Hela bönor ökar även på konsumentsi-
dan – fler och fler har en egen kvarn hemma, 
eller en helautomatisk maskin. Och så alla 
kapslar som kommit. 

– Men fortfarande står det traditionella kaf-
fet, hela bönor och ”roast and ground”, rostat 
och malet – för den absoluta majoriteten av 
kaffet som konsumeras i Sverige. Kokkaffe är 
faktiskt fortfarande jättestort norr om Gävle. 
Det är vår fjärde eller femte största artikel!

– Ingen vet riktigt vart kaffebranschen 
är på väg. Vad är dagsländor, och vad är 
framtiden? Det är den stora frågan.

VÄLDIGT GOTT!

Vilket kaffe dricker då David helst själv?
– Min favorit är nog vår ekologiska mörk-

rost. Det är väldigt gott! Det har hög kvalitet, 
mycket smak, fruktiga toner och bra syrlighet.

VILKA ÄR DINA PASSIONER

UTANFÖR KAFFETS VÄRLD?

”En stor del av fritiden går åt till mina barns 
idrottsintressen där jag bland annat är trä-
nare för sonens hockeylag. Som avkoppling 
tycker jag om att spela golf eller bara åka ut 
till sommarstugan i Dalarna på somrarna, 
och åka skidor på både längden och utför 
under vintern.”

I GÄVLE BULTAR GEVALIAS HJÄRTA 
MED SAMMA PASSION SOM FÖRR

Det mesta kaffet som produceras i
Gävle säljs i Norden. Och de olika nordiska

ländernas preferenser skiljer sig åt. 

Norge och Finland dricker ljusare 
rostat kaffe än Sverige och Danmark

som har ungefär samma smak när det
gäller kaffe, även om det skiljer sig åt en
del mellan olika regioner och landskap. 

I Sverige föredras kaffet ljusast
rostat i norr, och så stiger skalan mot

mörkare rostningsgrad ju längre söderut
man kommer. En skala som fortsätter
genom Europa, ända ner till Italien.
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Människor som aldrig 
skulle drömma om att 
beställa in ”husets vin” 
utan att ha en aning 
om vad det är för sort, 
kan ändå beställa in 
kaffe i blindo. Detta trots 
att kaffets värld av smaker 
är minst lika komplex 
som vinets. Smaken i varje 
kopp kaffe vi dricker präglas 
av vilken sortens böna det är, 
ursprungsland och klimat, odlings-
villkor, torkning, rostning och bryggning 
såklart. För att reda ut begreppen bjuder vi 
på en kaffeskola, och del 1 börjar givetvis 
med det allra viktigaste: historien och 
odlingen. 

DET VAR EN GÅNG … 

Den allra första lilla kaffebönan upptäck-
tes för två tusen år sedan av getter som 
betade högt uppe i de Etiopiska bergen, 
närmare bestämt i den sydvästra provinsen 
Kaffa. Herden märkte att getterna fick en 
väldig energi när de knaprat i sig de röda 
bären, och han berättade för munkarna 
på ett närbeläget kloster om sin upptäckt. 
Resten är som det heter historia: Från att ha 
ansetts vara en religiös dryck blev kaffet så 
småningom betraktat som läkemedel, för 
att slutligen bli en lika självklar som älskad 
dryck i hela världen. 

… EN BÖNA SOM BLEV STOR. 

Den lilla bönans popularitet växte snabbt 
redan på 1700- och 1800-talet, trots den 
tidens mer begränsade fraktmöjligheter och 

KAFFESKOLAN ~  DEL 1 

ALLT DU BORDE VETA OM ETT LITET FRÖ
LÅNGT BORT – OCH EN KAFFEKOPP NÄRA DIG

skilda kulturer. Idag är kaffe världens näst 
största handelsvara, efter oljan. 

I Sverige dricks det drygt 30 miljoner 
koppar om dagen, vilket gör oss till ett av 
världens mest kaffeälskande folk. Kanske är 
det mörkret här uppe i norr som gör att vi 
behöver pigga upp oss lite extra? 

EN KRÄSEN VÄXT MED HÖGA KRAV

En mogen böna från ett gammalt träd är 
allt som behövs. Den lilla bönan planteras i 
en kruka och ett halvår senare när plantan 
är cirka 20 cm hög, är den redo att planteras 
ut i jorden. Med rätt förutsättningar kan den 
sen växa till ett 10 meter högt träd, som år 
efter år blommar och bjuder på de röda 
kaffebären. Men den som väntar på något 
gott får vänta i 3–4 år innan det unga 
trädet blommar för första gången, och först 
efter 8 år har det nått sin fulla potential 
med stora skördar. 

Kaffeträden är väldigt 
petiga med sin omgiv-
ning och kräver både 
ett jämnt och varmt 
klimat, höga höjder och 
precis lagom mycket 

regn. Även under de allra 
bästa förutsättningar är 

träden känsliga för ska-
dedjur, sjukdomar och kyla, 

som i värsta fall kan förstöra 
hela skördar. För att må riktigt 

bra vill träden växa minst 700 
meter över havet, och det allra finaste 

kaffet har växt på sluttningar cirka 1700 
meter över havet. 

Trots den enorma kaffeproduktionen i 
världen så odlas det mesta kaffet fortfaran-
de av småbönder. Detta beror dels på den 
noggranna processen i skördandet som krä-
ver både granskning av det mänskliga ögat 
och känsliga händer. En annan anledning 
är att många odlingar är belägna på bergs-
sluttningar där det helt enkelt är omöjligt 
att förlägga anläggningar för storproduk-
tion. Det främsta undantaget är Brasilien 
där högt belägna slätter skapat möjligheter 
för större plantage. 

DÖM INTE BÖNAN EFTER BÄRET

Kaffebäret är ett rött, runt och väldigt 
vackert bär, och doften från träden är inte 
helt olik jasmin. Innanför skalet finns ett 
lager fruktkött och innanför det ligger två 
kaffebönor som skyddas av en tunn hinna. 
Kaffebönorna får sin karaktäristiska form av 
att de ligger tätt ihop med den platta sidan 
mot varandra och tillsammans bildar de en 

rund yttre form. Det finns kaffebär som bara innehåller en ensam 
böna, som då är helt rund och kallas pärlböna. 

Genom att skörda för hand flera gånger under en och samma 
säsong, så garanterar man att bara de riktigt mogna bären plockas 
och de andra får hänga kvar och växa till sig. 

ALLA GODA TING ÄR TRE

Det finns i grund och botten av varje kopp bara tre olika sorters 
kaffebönor: Coffea Arabica, Robusta och Liberica. 

Arabica härstammar från Etiopien men odlas över hela världen 
och står för över 75 procent av världens kaffeproduktion. Bönan har 
en jämförelsevis ganska mild smak, vilket bidrar till dess popularitet. 
Den finaste sortens Arabica, Strictly High Grown, odlas högt över 
havet och får mogna långsamt, vilket ger en finare arom. 

Robusta upptäcktes i Kongo och är lite tåligare än de andra och 
kan därför odlas i länder som har ett mer skiftande klimat. Robusta 
har en kraftigare smak och högre koffeinhalt, vilket gör att den 
passar alldeles perfekt till espresso och pulverkaffe. 

Liberica växer endast i Västafrika, klarar att odlas på 
lägre höjder och ger ett beskt kaffe med kraf- tig 
smak. Den utgör mindre än 1 procent av kaffe-
produktionen i världen. 

ÖNSKAS SMAK AV

VIETNAM ELLER PERU? 

Även om kaffe idag odlas i 50 olika länder som alla erbjuder samma 
lämpliga förutsättningar, så skiljer sig smaken mycket beroende på 
små skillnader i de olika områdena. 

Brasilien är världens största kaffeproducent, med stora odlingar 
på lite lägre höjd. Klimatet har både torra och regniga årstider och 
begränsat med sol, vilket ger ett lätt och frisk smak på kaffebönorna. 

Vietnam är en yngre nation som kaffeproducent, men har på 
kort tid odlat sig upp till en säker andraplats. Bönorna härifrån har 
en fyllig och intensiv smak, precis som kaffe från de andra asiatiska 
kaffeodlarna i Indonesien och Indien. I Colombia, Peru och delar av 
Centralamerika växer ofta bönorna på riktigt hög höjd, där de får 
mogna långsamt och får sin lena och fylliga smak som är populär 
världen över. 

I kaffets födelseland Etiopien växer kaffet fortfarande på höga 
höjder där jorden är bördig och luften svalare, trots mycket sol. 
Smaken blir fylligt jordig med fruktiga toner. 

DEN BÄSTA BÖNAN FÖR FRAMTIDEN

Med tanke på de enorma mängderna kaffe som odlas i världen, är 
det givetvis av största vikt att satsa på ett hållbart jordbruk. Idag 
är endast 2 procent av världsproduktionen ekologiskt odlad, främst 
i Mexiko och Colombia. Där används naturligt gödselmedel och 
ogräs rensas bort manuellt, men eftersom det finns cirka 900 olika 
insektsarter som kan angripa kaffeplantor så är utmaningarna stora. 
För att arbeta på bred front mot det problemet, försöker man sam-

tidigt odla fram 
en mer härdig 
variant 
av kaffeträd. 
 

VAD ÄR VITSEN MED DET HÖGA TRYCKET

NÄR MAN GÖR ESPRESSO?

När man gör kaffe är varje proportion och varje temperatur 
jätteviktig. Och när man gör espresso är trycket väldigt avgö-
rande. I proffsmaskinerna trycks vattnet genom kaffepucken 
med ett tryck på nio bar. Det är lika högt tryck som i brand- 
slangen i brandkårens släckningsbil. Det är ett enormt högt 
tryck för att komma igenom den några centimeter tjocka 
kaffepucken. 

Enklare maskiner, som de med en vattendunk under sig, 
har inte alla lika hårt tryck. Skillnaden blir att man inte får ut 
lika mycket ur kaffet. Det är det som är den egentliga vitsen 
med trycket. Espresso är den enda sortens bryggmetod 
där du får ut så mycket som möjligt av kaffet. Det finn 800 
aromer i kaffe (jämfört med exempelvis 500 i vin), och vi vill 
få så mycket som möjligt av det i koppen. 

VAD ÄR SWEET SPOTTING, OCH HUR GÖR MAN DET?

Kaffets malningsgrad bestämmer hur snabbt espresson ska 
rinna. Ska den rinna på 23 eller 30 sekunder för 6 perfekta 
centiliter? Sweet spotting betyder att söka den där exakta 
avvägningen på antalet sekunder då espresson smakar som 
allra bäst. 

Fråga de du köper kaffet av hur de tycker det ska tillagas. 
Vilka proportioner och vilken malningsgrad. Det är en bra 
utgångspunkt. Sedan gäller det att justera kvarninställningen 
hela tiden eftersom förutsättningarna förändras av tempe-
raturen i rummet, hur länge bönorna legat i behållaren etc. 
Som barista kanske man justerar ett par gånger i timmen när 
man märker att kaffet ringer för långsamt eller för snabbt. 

NÅGOT SPECIELLT MAN SKA TÄNKA PÅ

NÄR MAN TAMPAR KAFFEPUCKEN?

Även här är trycket viktigt. Man brukar säga att man ska 
lägga på 12 kilo när man tampar kaffet så att pucken blir 
tillräckligt kompakt. Annars brukar jag säga att det viktigaste 
är att pucken är rak. Vattnet tar alltid den snabbaste vägen, 
så om kaffepucken är sned så rinner allt vattnet på ena sidan 
och du får kanske bara ut hälften av alla aromer ur kaffet. 

F RÅGA  BA R I S TAN

Sebastian Linderoth är en av kaffemaskinsexperterna 
på JDEs avdelning Operations, och han har tidigare
jobbat som barista på några av Sveriges bästa kaffe-
ställen. Musik är annars Sebastians stora passion. Han
spelar trummor och gitarr, och börjar gärna sin dag
med att lyssna på något lugnt och stämningsfullt
till en god espresso. 

Har du en fråga till baristan?
E-posta till fragabaristan@jdecoffee.com
så kanske du får svar redan i nästa nummer
av Passion.
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VEGO, LAKTO, OVO, POLLO – FLEXI!

Att bjuda hem ett större sällskap på middag 
kan sedan ett par år vara en riktig utmaning. 
Utöver ständigt ökande allergier som laktos- 
och glutenintolerans finns det många som 
av olika anledningar inte äter kött, fisk, fågel, 
skaldjur, ägg, mejeriprodukter, röda växter, 
sojaprodukter med mera och lite till. Men nu 
kommer Flexitarianerna och de är hjärtligt 
välkomna till bords! 

En flexitarian äter mycket vegetarisk kost, 
men utesluter ingenting helt och hållet. Till 
exempel kan de äta vegetariskt hemma, 
men vid bjudningar eller speciella tillfällen 
äta vad som bjuds, inklusive kött, fisk och 

fågel. Den här typen av kost har givetvis 
funnits förut och kallats semi-vegetarian, 
men nu ser man en tydlig ökning. Oftast är 
det en grupp som aldrig ätit efter några sär-
skilda regler, men som av både hälso- och 
miljöskäl nu väljer att äta mer vegetariskt 
till vardags. Bland dagens ungdomar är det 
många som väljer att äta helt vegetariskt, 
och till följd av det kan resten av familjen 
välja att äta flexitarisk kost av praktiska skäl. 

EGENTLIGEN ÄR DET FEL ATT TALA OM ”TRENDER” NÄR DET GÄLLER MAT OCH 

DRYCK, FÖR DET LÅTER SOM NÅGOT TILLFÄLLIGT HIPPT – TROTS ATT DET 

FAKTISKT HANDLAR OM UTVECKLING. VI LÄR OSS MER OM HUR VÅR KONSUM-

TION PÅVERKAR PLANETEN, VILKET GÖR ATT EKOLOGISKA ALTERNATIV FÅR 

MER UPPMÄRKSAMHET. DET ÄR SANNERLIGEN INGEN TREND – DET ÄR EN 

NÖDVÄNDIGHET. GLOBALISERINGEN GÖR ATT OLIKA BÄR VARS SMÅTT MAGISKA 

EGENSKAPER BARA UPPSKATTAS I DELAR AV SYDAMERIKA PLÖTSLIGT BLIR 

KÄNDA ÖVER HELA VÄRLDEN, VILKET INTE GÖR DEM TRENDIGA UTAN ÄNT-

LIGEN UPPTÄCKTA. MÄNNISKOR PÅ FLYKT TAR MED SIG DET BÄSTA AV SIN 

MATKULTUR TILL NYA VIDDER, OCH VEM KAN VÄL KALLA DET EN TREND? SOM 

EN SISTA KONSEKVENS AV ATT SMAKER OCH KUNSKAP FRÅN HELA VÄRLDEN 

BLANDAS, INSPIRERAS VI ALLA ATT ROTA DJUPARE I VÅR EGEN MATKULTURS 

ARKIV OCH ÅTERUPPTÄCKA GAMLA TRADITIONER. 

SUPERBÄR OCH LÄKEKONST 

Acai, gojibär, spirulina, gurkmeja, kakao nibs, 
baobab, chiafrön ... Ja, ibland känns det som 
att olika sorters ”superfood” avlöser varandra 
hos medvetna matbloggare och i butikernas 
hälsohyllor. Det är väl därför de lätt upplevs 
som kortlivade trender. Men då glömmer 
man att de allra flesta lever kvar långt efter 
hajpen, just för att de faktiskt är riktigt 
bra! De är ju heller inte nya bara för att de 
letat sig fram till de svenska matbutikerna; 
i Kina var t.ex. Acai-bärets hälsofrämjande 
egenskaper väl kända och dokumenterade 
för flera tusen år sedan … 

En effekt av att vi får upp ögonen för 

mat från andra delar av världen, är att 
många då också inspireras att rota lite 
djupare i de svenska mattraditionerna. 
Plötsligt dyker det upp granskott och mossa 
på finrestaurangernas tallrikar, havtorn får 
ett uppsving som det superbär det alltid 
varit och i nässelsoppan har de klassiska 
tillbehören kokt ägg och potatis bytts ut mot 
63 °C bakat gårdsägg och tryffel. 

Den som tycker att det handlar om 

löjliga och kortlivade trender får vackert 
tänka om. Det handlar om matkultur och 
medvetenhet. 

ATT LÄNGTA HEM …

Finns det en enda restaurang i en svensk 
småstad så är det troligen en pizzeria. Finns 
det två så är det en pizzeria och en kinakrog 
eller möjligen en kebab-bar. Ingen tänker 
längre på att alla maträtterna som serveras 
på de här restaurangerna var exotiska 
nyheter på våra breddgrader för inte så 
länge sen. Ibland handlar det om svenska 
resenärer som plockar med sig nya upptäck-
ter hem, men oftast har det varit invandrare 

som tagit med sig det bästa från sin egen 
matkultur. 

Att längta efter smaker hemifrån är inget 
som förändras eller minskar med åren, så 
nu kan vi se fram emot en etablering av 
spännande smaker från Afghanistan, Syrien, 
Iran och Irak, Libyen och andra högtstående 
matkulturer. 

Även kaffet avnjuts på olika sätt världen 
över. Precis som en svensk på besök i USA  

Mat- och dryckestrenderna 2018
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längtar efter en kopp hederligt starkt brygg-
kaffe, så längtar invandrade kaffeälskare 
från Syrien efter en kopp Qahwa. I Syrien 
kokar man nämligen kaffe med sötat vatten, 
och ”vanligt” bittert kaffe serveras endast 
vid begravningar, för att understryka allvaret 
och sorgen. Får du en chans att smaka en 
kopp riktig Qahwa så missa inte tillfället! 

TIDSBRIST OCH SAMVETE

Samvetet säger att vi borde äta mer medve-
tet både för hälsans och miljöns skull, men 
den stressiga vardagen har en förmåga 
att begränsa både möjligheter och fantasi. 
Det skapar en snabbt växande marknad för 
innovativa lösningar som erbjuder nyttiga 
halvfabrikat i miljövänliga förpackningar. 
Med gott samvete kan man laga en nyttig 
och god middag där den mest tidsödande 
ingrediensen köpts halvklar och snabbt 
värms upp samtidigt som man adderar 
enkla basvaror. 

I storstäderna öppnar den ena helt 
ekologiska matbutiken efter den andra, med 
ett heltäckande sortiment och en manuell 
disk för färdiglagad mat av allra bästa sort. 
Ekologiska varor är inte längre begränsade 
till en förskrämd liten hylla i ett hörn och 
tidsbrist är inte längre en ursäkt att äta 
skräpmat. Vi välkomnar allt ovan! 

BLASTSALLAD OCH KAFFESUMP 

I miljömedvetenhetens fotspår blir vi också 
ständigt påminda om hur mycket mat 
som slängs i Sverige varje dag. Därmed 
är det inte en trend utan en fantastisk bra 
utveckling att många matbutiker nu har 

inlett samarbeten med olika välgörenhets-
organisationer som tar hand om kasserad 
mat varje dag. I medvetna butiker säljs 
också ”miljöpåsar” fyllda med kasserat frukt 
och grönt för en billig peng. Att äpplet har 
en brun fläck eller bananen har två gör dem 
inte till mindre goda, så det är alldeles ut-
märkt för både kunderna och butikerna att 
man hittat ett sätt att ta vara på dem. 

Matbloggarna fylls av tips på hur man 
använder hela grönsakerna i sin matlag-
ning, istället för att bara plocka godbitarna 
och slänga resten. Och så här i vintertid kan 
man till och med återanvända kaffesumpen! 
Spara sumpen i en burk och strö den över 
isiga trottoarer eller marker istället för att 
använda salt. Det är helt miljövänligt och 
syran i kaffesumpen hjälper till att smälta 
isen. 

COLDBREW ÄR HETAST

OCH MIKRO ÄR STÖRST 

I kaffets underbara värld går utvecklingen 
självklart också framåt, även om det ibland 
rör sig om uråldriga saker som återupp-
täckts. Coldbrew faller definitivt inom den 
kategorin. 

Precis som namnet antyder så bryggs 
coldbrew med kallt vatten, i en speciell 
bryggare som låter kallt vattnet långsamt 
droppa ner i det malda kaffet. Bryggningen 
tar väldigt lång tid; man får räkna med 
flera timmar för att få fram ett par koppar. 
Resultatet blir en kopp med intensiv, stark 
kaffesmak och mycket koffein, men utan 
den sedvanliga bitterheten som extraheras 
av det kokande vattnet vid vanlig bryggning. 

Men som sagt, coldbrew är egentligen 
inget nytt utan uppfanns i Japan redan på 
1600-talet. Där började man kallbrygga 
kaffe under namnet Kyoto-kaffe, eftersom 
det var lättare att transportera kallt kaffe i 
olika kärl. När det sedan blev dags för fika så 
värmde man enkelt upp en kopp. 

En annan företeelse som fått ett upp-
sving är mikrorosterier. De senaste åren har 
det som bekant växt fram en väldig massa 
mikrobryggerier där varje ölentusiast har sin 
egen favorit. Men nu har turen kommit till 
kaffet och i flera storstäder dyker det upp 
olika mikrorosterier. Ett av de som lyckats 
bäst är Nømad Coffee i Barcelona. Till deras 
tre små coffeeshops vallfärdar folk från 
hela världen, antingen för att njuta av en 
kopp coldbrew eller gå på avsmakningskurs. 
Självklart erbjuder de också försäljning på 
nätet, pop-up stores och en mobil enhet för 
events – de är experter på marknadsföring 
likväl som på kaffe ... 

SEN DÅ? 

Framtidens mat spås fortsätta gå i miljö-
medvetenhetens tecken, av naturliga skäl. 
Vår konsumtion av både fisk, kött och kyck-
ling måste minska om planeten ska överle-
va, och sökandet efter proteinrika alternativ 
går på högvarv. Insekter är redan på 
frammarsch, men i västvärlden är vi än så 
länge lite skeptiska till larver och skalbaggar 
på tallriken … Alger däremot kommer stort, 
så vill man ligga steget före ska man snabbt 
lära sig skilja på Nori, Wakame, Mekabu, 
Spirulina, Hijiki, Kombu och Chlorella! 

 
 
 

COLDBREW ÄR EGENTLIGEN

INGET NYTT UTAN UPPFANNS I 

JAPAN REDAN PÅ 1600-TALET COLDBREW MED
KANEL&ÄPPLE 

Coldbrew är det allra trendigaste
kaffet just nu på kaffehusen i London

och New York. Det kallbryggda kaffet blir 
härligt fruktigt, och som drink med
massor av is och kanel, äpple och
lime är det helt oemotståndligt. 

COLDBREW

5 dl vatten kallt
125 g Gevalia, grovmalet

Häll vatten och kaffe i en kanna.
Vispa runt. Låt stå i rumstemperatur

cirka 12 timmar eller i kylskåp 24 timmar. 
Sila kaffet genom filter. Koncentratet håller 
2–3 dagar förvarat kallt i flaska. Späd med 

2–3 delar vätska vid servering.

7 cl coldbrew
3,5 cl kanelsyrup

3,5 cl limesaft, färskpressad 
9 cl äppeljuice, ofiltrerad

krossad is

DEKORATION:
Skivor av Granny Smith-äpple,

lime och kanelstång

Skaka allt i en shaker.
Fyll glaset med krossad is, varva

med skivor av äpple och lime. Servera
med sugrör och en skiva lime.
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Forskarna och arbetsmiljöexperterna är 
eniga: pauser är viktiga för arbetet. De ger 
oss energi, ökar den allmänna trivseln och 
minskar olycksriskerna. Vi tar en titt på Fika i 
allmänhet, och några av de goda anled-
ningarna att stanna upp i arbetet och göra 
något annat några gånger om dagen. 

FEE:KAH

Vår fikakultur, som tagit sig från röda stugor 
och bersåer och in på de svenska arbetsplat-
serna, har blivit ett begrepp som spridit sig 
även utomlands under namnet Fika. Så här 
beskriver Manhattan-baserade kafékedjan 
med samma namn begreppet:

”The word FIKA [fee:kah] translates 
into taking a coffee break to indulge in the 
ritual of conversation, often accompanied 
by something sweet or savory. Having a 
daily FIKA is a way of life in Sweden and an 
important part of the culture. It offers a way 
of both relaxing and staying connected.”

JOBBA, FIKA, JOBBA,

LUNCH, JOBBA, FIKA, JOBBA ...
Gemensam fikapaus en eller två gånger 
per dag är vanligt på många svenska 
arbetsplatser. Hur pauserna ser ut skiljer sig 
mycket från företag till företag. 

För den med ett fysiskt arbete kan det 
behövas substans i form av en macka eller 
en bulle, medan det för andra ofta handlar 
om en slät kopp kaffe eller te. Kanske finfika 
med hembakat på fredagen? (Vems tur är 
det den här veckan?) 

VAD HÄNDER PÅ DIN AVDELNING?

Arbetsdagens fikapaus ger återhämtning – 
och dessutom möjlighet att få veta lite mer 
om kollegerna och deras arbetsuppgifter. 
Större förståelse för andras arbetssituation, 
och större insyn i vad som händer på före-
taget, gör det ofta enklare att lösa problem 
om och när de uppstår på arbetsplatsen.

Studier visar att varje paus dessutom 
innebär att man ökar sin vakenhet kraftigt, 

oavsett om man dricker kaffe eller inte. Det 
bidrar till med prestationen – och minskar 
risken för olyckor i arbetet. 

KAFFE: ETT AFFÄRSREDSKAP

På ett stort företag kan det bli många 
koppar kaffe som går åt per dag. En kostnad 
självklart, men egentligen mer av en inves-
tering i verksamheten – inte bara när det 
gäller den befintliga personalens nöjdhet 
och energi. 

Besökare av olika slag är en lika viktig 
målgrupp för det positiva budskap som gott, 
tillgängligt kaffe ger. För många kunder eller 
partners är ”Vill ni ha kaffe?” en av de första 
frågorna de får efter att ha klivit in genom 
företagets dörrar. Och de första intrycken 
av personalvård och gästfrihet kan bidra till 
att stärka uppfattningen av företaget och 
varumärket. 

En annan viktig målgrupp är framtida 
anställda. Begreppet ”employer branding”  

 VILL DU PRESTERA PÅ JOBBET?

Ta en paus!
• • •

Ahhh... Att få släppa skrivbordet eller arbetsredskapen,
luta sig tillbaka en smula och släppa ner axlarna. Kanske slänga upp

fötterna och blunda några sekunder. Andas in, andas ut. Bara låta tankarna
få flyga iväg, eller samtalet flyta utan krav eller mål. Ta den där pausen som

ger chans till återhämtning – och ny kraft att fortsätta om en liten stund.
Snart. Bara några minuter till ... OK, nu kör vi!

• • •

ENERGIKICK

Kaffe innehåller koffein, och koffein kan
på kort sikt motverka trötthet och ge känsla av 

större möjlighet att fokusera på uppgifter.

Källa: livsmedelsverket.se

PAUS

Pauser tar man på arbetsplatsen, och de
räknas som arbetstid. Det står inte i lagen hur

långa och många de ska vara, men arbetsgivaren 
är skyldig att organisera arbetet så att du kan

ta de pauser som behövs utöver rasterna.

RAST

En rast är ett längre avbrott i arbetet,
till exempel en lunchrast. En rast räknas inte som 

arbetstid. Man kan alltså lämna arbetsplatsen
och göra vad man vill under en rast.
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sätts i arbete av fler och fler företag – att 
berätta vidare om hur bra det är att arbeta 
på företaget. Dels mot de man vill rekryte-
ra, dels mot alla andra som ytterligare ett 
varumärkesplus. 

McDonald’s har bland annat lyft fram 
sina ansträngningar för att vara en bra 
arbetsgivare i flera stora publika kampanjer. 
Och vem har inte hört talas om hur bra det 
är att jobba på Google? 

FIKA VÄRT 15 MILJONER DOLLAR

Bank of America hade problem med trivseln 
på sina arbetsplatser, och med att behålla 
sin personal. Men man kunde konstatera att 
problemen skilde sig åt stort mellan olika 
arbetsplatser inom företagen, och drog slut-
satsen att kulturen på kontoren spelade en 
viktig roll. En första undersökning visade att 
en viktig faktor för framgång var möjlighet 
till kommunikation mellan de anställda.

SPANSK EFTERMIDDAGSFIKA:

Merienda
Efter lunch och före (den med våra mått 
mätt sena) middagen äter många i Spa-
nien merienda – ett mål som kan påminna 
om vårt mellis eller afternoon tea, beroende 
på situationen. Merienda består ofta av en 
dryck som kaffe, varm choklad eller juice till-
sammans med frukt, yoghurt, 
ett bakverk eller
en macka. 

 

”Tumble outta bed 
 and I stumble
 to the kitchen,
 pour myself  
 a cup of  ambition.”

 
 Working nine to five, Dolly Parton

SVENSKT SNITT:

16 minuter
jobbfika om dagen

Undersökningen visar att en genomsnittlig 
svensk fika är 24 minuter lång när den sker 
på fritiden och 14 minuter när den sker på 
jobbet. Vi fikar i snitt 1,1 gånger om dagen 
utanför arbetstid och något mer, 1,2 gånger 
om dagen, på jobbet.

Fikar på jobbet gör vi så gärna att det 
blir 60 timmar per år, eller 7,5 arbetsdagar. I 
snitt lägger svensken 16 minuter på jobbfika 
varje dag. Källa: Fikarapporten

BRITTISK FÖRMIDDAGSFIKA:

Elevenses
”Brittiska arbetare har rätt till en 20 minuters 
oavbruten rast under sin arbetsdag, om de 
arbetar mer än sex timmar per dag. Det kan 
vara en kopp te eller en lunchpaus.” Så står 
det i den brittiska lagtexten. Pausen kallas 
i folkmun ofta elevenses, ”elvarast”, och 
ibland second breakfast – ett begrepp som 
gjorts känt för många genom hobbitarna i 
Sagan om ringen. 

Faktum är att svenskarna trots flitigt 
fikande hamnar högt i OECDs produktivitets-
ranking, redan på plats 11. 

Som en del i förändringen bestämde 
man sig för att uppmuntra personalteamen 
att ta gemensamma pauser. Redan efter 
en månad kunde man se att den personal 
som fått ökade möjligheter till gemensam-
ma samtal genomförde sina kundsamtal 
effektivare och kände sig mindre stressade. 
Kaffepauserna anpassades för att göra det 
möjligt för fler att interagera under arbets-
dagen, och inom några månader hade 
jobbeffektiviteten gått upp med 23 procent, 
och produktivitetsvinster kunde noteras på 
runt 15 miljoner dollar årligen.

HALLOWEEN-FIKA,

LUCIA-FIKA, JULFIKA ...

Det bjuds på många tillfällen under året att 
bjuda på något extra på jobbfikapausen. 
Vissa är ofta förväntade, som till exempel 
saffransbulle och pepparkaka på Lucia. Vad 
skulle överraska på din arbetsplats? Och är 

skulle det uppskattas allra mest?

BÄSTA PAUSEN: FÖRE LUNCH!

I en studie från Baylor University i Texas 
lät forskarna 95 anställda under en veckas 
tid dokumentera när de tog pauser, vad 
de gjorde under pauserna, och hur mycket 
energi och ökad koncentration de hade efter 
pausen. 

Studien visade att de som tog en paus 
på förmiddagen upplevde fler positiva 
hälsoeffekter, som minskad huvud- eller 
ryggvärk och minskade problem med trötta 
och torra ögon, än de som tog en paus se-
nare på dagen efter att ha jobbat i många 
timmar. 

De som pausade på förmiddagen trivdes 
dessutom bättre på jobbet!

Studien visade också att det verkade ha 
liten betydelse vad man faktiskt gjorde på sin 
paus – så länge man gör något man gillar. 



PASSION   3534 PASSION

Malmö var först ut i Sverige, och har sedan dess följts av ett sjuttiotal 
andra kommuner. I världen är de över 1 750. Vi pratar om Fairtrade 
Citys!

En Fairtrade City arbetar för att genom rättvis handel bekämpa 
fattigdom i världen. Att diplomeras till en Fairtrade City innebär 

– att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och 
ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, 

– att det ska bedrivas ett aktivt informationsarbete kring frågor som 
rör rättvis handel 

– att det runtom i kommunen erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta 
produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Bor du i en Fairtrade City? Eller är det dags att bli en? Läs mer på 
www.fairtrade.se om vad som krävs – och vad du bidrar till.

VILKEN DAG ÄR DIN
favorit-tema-dag?

Kanelbullens dag 
lanserades 1999 av 
Hembakningsrådet, 
och är i dag väl 

etablerad. Det är ett 
firande som passar oss 

fikaälskare, och cirka sju miljoner kanelbullar 
räknar man med att det äts den 4 oktober 
varje år. Dags att ge några andra tema-
dagar en skjuts mot samma nivå? Här är 
några av bubblarna och deras datum 2017:

9/8 RULLTÅRTANS DAG 

Rulltårtans Vänner verkar för kunskap och 
glädje runt bakverket. Gott så! Rulltårtor kan 
enkelt varieras och fyllas med det mesta 
som är gott som fikabröd eller dessert. 
Varför inte omvandla någon av dina favori-
ter till just en rulltårta dagen till ära?
Skylta upp och locka in. 

17/9 BRUNCHENS DAG 

Instiftades av matkoncernen Orkla Foods 
Sverige 2016. Brunch är en måltid med 
potential. I Stockholm krävs att man är ute 
flera veckor i förväg med sin bordsbokning 
på de populäraste brunchställena. Passar 
inte en större buffé hos dig kanske en por-
tionsbrunch fyller dina gästers efterfrågan?

29/9 KAFFETS DAG!

Lanserat av kaffeorganisationen SCAE 
Swedish Chapter. I Sverige är ju nästan varje 
dag Kaffets dag, men dagen till ära kanske 
du provar något extra? En kul kaffedrink? 
Kaffesmoothie? Kaffebakverk? Och så ett 
kul budskap om det på en trottoarpratare 
utanför. 

1/10 GRÄDDTÅRTANS DAG 

Firas första söndagen i oktober varje år, men 
något i skuggan av kanelbullen. Gräddtårta 
är verkligen Fest med stort F. I dagens retro- 
sugna tider kanske den återigen kan finna 
sin plats på dessertmenyn tillsammans med 
marängsviss och chokladpudding?

13/10 ÄGGETS DAG 

Firas andra fredagen i oktober, och instifta-
des 1996 av International Egg Commission. 
Många av de allra godaste frukost- och 

brunchrätterna är äggbaserade. Visst skulle 
de passa lika bra till lunch? Och vem skulle 
inte älska Eggs Benedict till lunch fredagen 
den 13 oktober?

14/10 RÄKMACKANS DAG 

Instiftades 2010 av Arlanda flygplats 
som säljer flera tusen räkmackor i veckan. 
Klassikervarianter är ju toppen – men här 
finns det utrymme för många nya idéer. 
Vad händer om räkmackan tar en tripp från 
Arlanda till Japan, Vietnam eller Indien och 
lånar lite kryddor och smaker där?

15/10 FETAOSTENS DAG 

Fontana står bakom dagen som fått sitt 
datum från 1/10 2007 då EU beslutade att 
Grekland har ensamrätt på namnet Feta. 
Osten finns i dag i en mängd smakvarianter. 
Den ekfatslagrade är till exempel perfekt till 
ostbrickan. Prova!

25/10 VÄRLDSPASTADAGEN

Firas sedan 1995 på initiativ av World Pasta 
Congress för att främja pastaätandet och 
lyfta dess kulturella och kulinariska betydel-
se. I år infaller dagen på en onsdag, och vi 
röstar på en rejält kryddad makaronipud-
ding till lunchmenyn. 

KAFFETS DAG
29 SEPTEMBER

RULLTÅRTANS DAG!

Kaffe och valfri
rulltårta
45:-

VÄLKOMMEN!

I dag:

NÄSTA NUMMER

LONDON, LULEÅ OCH LINKÖPING 
HAR NÅGOT FINT GEMENSAMT

Dessutom: 
Vi träffar fler PASSIONERADE KAFFE-
PROFFS och SMAKEXPERTER, och gör 
besök där GODA MÖTEN skapas. 
Vi kikar på de senaste aktuella 
TRENDERNA inom mat och dryck, 
och bjuder på tips och recept. 
Vi kikar närmare på vad UTZ och 
RAINFOREST ALLIANCE gör tillsam-
mans för hållbarheten. KAFFE- 
SKOLAN fortsätter, och MYCKET MER! 

PRENUMERERA PÅ

PASSION  VILL DU FÅ NÄSTA NUMMERSKICKAT TILL DIG?MAILA DINA ADRESSUPPGIFTER* TILL:passion@jdecoffe.com
PRENUMERATIONEN

ÄR GRATIS

*Dina adressuppgifter hanteras enligt svenska personuppgiftslagen, PUL.
De används endast i våra kontakter med dig som kund, och för informationsutskick som av tidningen Passion.

Dina uppgifter används inte för andra syften och vi delar dem inte vidare till någon tredje part.
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Espresso är inte en smak – det är tusentals milda, fylliga och intensiva 
toner och nyanser fångade i varje liten böna, formade under långsam, 
omsorgsfull rostning, väckta till liv av dig – till njutning för dina gäster. 
Piazza d’Oro finns i tre styrkor och stilar: Dolce, Forza och Estremo. 
Smakupplevelser som ger mersmak.           


