Försäljning av bryggmalet lyxkaffe till förmån för:

Tack
för ditt
stöd!

Kaffe

2 x 350 gram – 150 kr
Ekologiskt och kravmärkt
4 av 5 svenskar dricker kaffe
Kvalitetskaffe från anrikt rosteri
Speciell slowroast-teknik för
smakrikare kaffe

Karlbergs Ekologiska
Innehåller en ekologisk blandning av utvalda bönor från
Kongo och Honduras som odlats på höga höjder, där
bergsluft och bördig jord ger perfekta förhållanden för
ett kaffe med välbalanserade smaker. Kaffet är Rainforest
Alliance-märkt, KRAV-godkänt och ekologiskt. Kort sagt –
ett kaffe tillverkat med passion, kärlek till hantverket och
respekt för människor och klimat.
Karlbergs Royal
Hemligheten bakom den nyansrika smaken i Royal ligger
i de berömda kenyanska kaffebönorna, som blandas med
mjuka brasilianska och välbalanserade colombianska
kaffebönor. Ett kraftfullt och fylligt kaffe med frisk syrlighet
och intensiva toner av svarta vinbär.

Gemensamt för båda sorterna är att de ärsmakrikare än
det normala kaffet som hittas på stormarknader. Detta
möjliggörs genom K.W. Karlbergs egna unika slowroastteknik. Att rosta kaffet långsammare än andra, på lägre
temperatur är betydligt mer kostsamt men det tillåter varje
böna att varsamt utveckla sin fulla smakpotential.
Historia
K.W. Karlbergs är ett anrikt kafferosteri med sina rötter i
Nacka, Stockholm. Sedan 1800-talet har rosteriet arbetat
med att förädla kaffebönor. Till skillnad från industriella
tillverkningar rostar Karlbergs kafferosteri allt sitt kaffe
enligt deras egna slowroast-metod; längre tid under
lägre temperaturer. Den varsamma processen ger alla
smakämnen chans att långsamt utvecklas och kontrollen
över förloppet blir också större tack vare det större
tidsspannet.
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Beställningar
Namn

Telefon

Leverans sker ca: ______ /______

Adress				Kaffe
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