
ESPRESSO

Smak: Söta toner av choklad och tobak med 
lång syrlig eftersmak.

Ursprung: 80 % Arabica från Indonesien och 
Mexico. 20 % Robusta från Tanzania.

ROSTNING 7/10

FYLLIGHET 6/10

SYRLIGHHET 8/10
SE-EKO-01 
Icke EU jordbruk

ESPRESSO 8.2 FTO
Godhet hela vägen.

Det här är en av de absolut bästa och godaste 
kaffesorterna som du kan dricka. Med bästa 
menar vi att det verkligen gör gott. Espresson 
är nämligen dubbelcertifierad, det vill säga både  
Krav- och Fairtrademärkt. Detta är möjligt då  
80 % av blandningen består av arabicabönor 
från kooperativet i UCIRI i södra Mexiko och 
Cocla i Peru. Två producenter som garanterar att  
kaffet är både schyst producerat och smakar 
gott. Arabicabönorna balanseras upp av 20 % 

robustabönor från Kagera i Tanzania, en stark 
partner till de syrliga arabicabönorna. Ett friskt  
och trevligt kaffe med ljus crema. Det är mellan-
rostat vilket är ovanligt för espresso, gott till 
det mesta, alla timmar på dygnet. Espresson 
håller ihop det bra med alla former av mjölk och 
är den perfekta avslutningen på en god middag 
ihop med en mild avec. Mer syrlighet och godhet 
till folket!

80% från Mexico, Peru och Indonesien.
20% Robusta från Tanzania. 

partner till de syrliga arabicabönorna. Ett 
friskt och trevligt kaffe med ljus crema. Det 
är mellanrostat vilket är ovanligt för espresso, 
gott till det mesta, alla timmar på dygnet. 
Espresson håller ihop det bra med alla former 
av mjölk och är den perfekta avslutningen på 
en god middag ihop med en mild avec. Mer 
syrlighet och godhet till folket

Det här är en av de absolut bästa och godaste 
kaffesorterna som du kan dricka. Med bästa 
menar vi att det verkligen gör gott. Espresson 
är nämligen dubbelcertifierad, det vill säga både 
Krav- och Fairtrademärkt. 80 % av blandningen 
består av arabica och merparten kommer från 
kooperativet UCIRI i södra Mexiko och Cocla 
i Peru. Två producenter som garanterar att 
kaffet är både schyst producerat och smakar 
gott. Arabicabönorna balanseras upp av 20 % 
robustabönor från Kagera i Tanzania, en stark 


