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I dette nummer har vi besøgt LEGOLAND, hvor kvalitetskaffe er lig med  
et internationalt stærkt brand. Her sætter Jes Dahlmann, der er indkøbschef  

hos LEGOLAND Food & Beverage, ord på det gode leverandørsamarbejde.  
Glæd dig også til en indkøbsguide til bæredygtig kaffe med Merrild Lavazzas bæredygtige kaffetræ, 
som du kan bruge som indkøbspejling, når det handler om at vælge – og servere bæredygtig kaffe. 

Læs om ¡Tierra! Colombia-projektet, der er et eksempel på, hvordan  
regnskoven bevares og kaffefarmernes plantager og livsværk støttes af Lavazza. 

Til sidst sætter vi et bæredygtigt punktum med 5 BRUG-OP-TIPS med kaffe i køkkenet. 

Velkommen til Kaffetid med Merrild Lavazza!

Så er det Kaffetid!

KAFFE MED BÆREDYGTIG PROFIL
Tema: 

Vi har inddelt vores kaffesortiment i 4 bæredyg-
tige temaer, der matcher den grønne omstilling. 
Her kan du møde Det Bæredygtige Kaffetræ med 
Merrild Lavazza. Uanset hvilken kaffevariant du 
vælger fra vores sortiment, så har kaffen et bære-
dygtigt formål. Du kan vælge kaffe, der er klima-
venlig, du kan tage socialt ansvar, du kan være 
med til at bevare regnskoven, og du kan gøre  
noget aktivt for at skåne jordbruget gennem  
et økologisk kaffevalg. 

GØR DET KLIMAVENLIGT 
med CO2-venlig kaffe.

TAG SOCIALT ANSVAR 
med kaffe der kerer.

BEVAR REGNSKOVEN 
med Rainforest Alliance- 
certificeret kaffe.

SKÅN JORDBRUGET
med kaffe der er økologisk.

Byd på bæredygtig kaffe
Vil du også gerne købe mere bæredygtigt og klimavenligt ind? Det kan du gøre med Merrild Lavazza. Flere og 
flere går op i bæredygtighed, og vil gerne være med til at reducere klimaaftrykket og tage ansvar ved at gøre en 
forskel. Uanset om du ønsker at vise ansvar direkte på kaffekortet, eller du har en grøn indkøbspolitik, så kan 
du med Merrild Lavazza styrke din profil med bæredygtig kaffe! 
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Så er det Kaffetid!

KAFFE MED BÆREDYGTIG PROFIL

VÆLG 
¡TIERRA! COLOMBIA
OG BEVAR REGNSKOVEN

¡Tierra! Colombia er Lavazzas eget projekt for 
bæredygtighed, og er et farmerprogram i Meta- 
distriktet i Colombia. Det er et trænings- og  
investeringsprojekt, for bæredygtig udvikling  
og innovation. 

Der indgår over 100 farmere i projektet, og målet er 
at sikre dem økonomisk vækst gennem bæredygtig 
udvikling og Rainforest Alliance-certificering til  
bevarelse af Colombias regnskove og Amazonas. 

Med Lavazzas donation stilles der viden, teknologi, 
læring og knowhow til rådighed for disse kaffe- 
farmere. Resultatet af det bæredygtige kaffeprojekt  
i Colombia, er et større udbytte, en højere farmer- 
indkomst, udvikling af en bæredygtig agrikultur, 
og forståelse for vigtigheden af nærmiljø, netværk 

og videndeling. Når du køber ¡Tierra! Colombia, er 
du med til at fremme en bæredygtig udvikling, der 
bevarer regnskoven. Dette gavner de mere end 100 
kaffefarmere i Colombia, der er med i kaffeprojektet, 
inklusiv deres familiers trivsel og fremtid.

Du er på bæredygtig vis med til at bevare regnskoven, når du vælger 
kaffe, der er mærket med certificeringen for Rainforest Alliance. 
Det er ¡Tierra! Colombia kaffe et godt eksempel på. 
Du kan kende Rainforest Alliance på mærket med den grønne frø.

¡Tierra! Colombia Espresso, varenr. 1016
Lækker og delikat bæredygtig espressokaffe. 
Bæredygtig Certificering: Rainforest Alliance. 
¡Tierra! Colombia findes også som formalet  
kaffe og espressokapsler. 

100% ARABICA BØNNER  mellemristet
Kaffen har noter af

Mild likørlignende eftersmag
tropisk frugt, ledsaget af dufte af lime og jasmin

Verdens regnskove har afgørende betydning for
dyr og klimaet på kloden

Det kan du være med til at forhindre
Desværre afskoves store dele af Amazonas i Colombia

gennem dit valg af bæredygtig kaffe!
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GØR DET 
KLIMAVENLIGT

TAG 
SOCIALT ANSVAR

BEVAR 
REGNSKOVEN

Sådan gør du hverdagen mere bæredygtig... 

Køb klimavenligt ind  
– vælg råvarer efter laveste klimaaftryk

KAFFE DER ER KLIMAVENLIG

Klimavenlighed måles på CO2-aftryk, som er det 
klimaaftryk mad og drikkevarer repræsenterer. 
Den gode nyhed er, at drikkeklar kaffe tilhører 

kategorien for laveste klimaaftryk! 

Her indgår kaffe sammen med frilandsgrønt, 
kartofler, dansk frugt og vand. 

Produkter i kategorien med laveste klimaaftryk har et 
CO2-aftryk mellem 0,1-0,5 kg CO2-ækvivalent pr. kg. 

Kaffes klimaaftryk udgør 0,3 kg CO2-ækvivalent pr. kg 
drikkeklar kaffe.

(Kilde: Nationalt center for fødevarer og jordbrug, + Mogensen et al)

KAFFE DER KERER

Bæredygtig kaffe handler i stigende grad om 
at gøre noget godt for andre og vise ansvar 

på fx menu- og kaffekort. 

I smagsverdenen kan vi kalde det 
”den sympatiske smag”, en faktor 
der samlet set er med til at løfte 

helhedsindtrykket og smagsoplevelsen.

Lavazza har samarbejdet med Red Barnet i mere end 
15 år. Pt. arbejder vi bl.a. sammen om at bekæmpe 
børnedødeligheden i Kolkata, samt at skabe bedre 
muligheder for teenagere i Kolkatas slumkvarterer.

BINDE CO2

FRA ATMOSFÆREN

KAFFEFARMERES 
PLANTAGER 

OG LIVSVÆRK

CARPOOLING
FOR AT SPARE CO2

100% BIONEDBRYDELIGT 
KREDSLØB

PRODUKTIONS-
OPTIMERING =

90% FÆRRE
KASSEREDE 

EMBALLAGER

KAFFES KLIMAAFTRYK UDGØR 
0,3 KG CO2-ÆKVIVALENT PR. KG 

DRIKKEKLAR KAFFE

NUL SPILD.
BRUG-OP TIPS 

OG OPSKRIFTER

BEKÆMPER FEJL- OG 
UNDERERNÆRING I

KOLKATA, NEDBRINGER
BØRNEDØDELIGHEDEN

24 LIGHEDS- 
SKABENDE

PROJEKTER I 
17 LANDE

LAVAZZA FOUNDATION:
STØT 94.000 

KAFFEFARMERE 
OG DERES FAMILIER

HJÆLP TIL 
SELVHJÆLP

RED BARNET

BEDRE MULIGHEDER
FOR UNGE I KOLKATAS

SLUMKVARTERER

LØFTE HELHEDS- 
INDTRYKKET OG 

SMAGSOPLEVELSEN

Sådan gør du hverdagen mere bæredygtig... 

Vis du gør noget godt for andre 
– vælg kaffe, der støtter et godt formål 



5

SKÅN
JORDBRUGET

BEVAR 
REGNSKOVEN

Sådan gør du hverdagen mere bæredygtig... 

Brug frøen og hjælp farmere og regnskoven  
– vælg kaffe der er dyrket med omtanke

Sådan gør du hverdagen mere bæredygtig... 

Vælg økologisk kaffe mod klimaforandringer  
– gå efter øko-mærket kaffe

KAFFE DER BEVARER REGNSKOVEN

I et bæredygtigt perspektiv har vores planet brug 
for flere træer, buske og planter til at 

binde CO2 fra atmosfæren. 
Regnskoven er truet. Vi har behov for at bevare  

og genplante regnskoven, fordi træer og 
planter opsamler vand i rødderne. På den måde kan vi 

undgå risiko for naturkatastrofer som fx over- 
svømmelse i områder, der ligger tæt på vores

kaffefarmeres plantager og livsværk. 
Du kan bruge den grønne frø, der lever i

regnskoven, som den bæredygtige indkøbs-
pejling. Mærket viser, du er med til 

at bevare regnskoven, sikre menneskeliv 
og hindre truede dyrearter mod at uddø. 

KAFFE DER SKÅNER JORDBRUGET

Økologi er skånsomt for miljøet, og er med til 
at øge naturens biodiversitet. Når det gælder økologisk 

kaffedyrkning foregår det helt uden brug af 
sprøjtemidler og kunstgødning.

For at skåne jorden mest muligt, bruges 
i stedet fugtgivende kompost fra planter og 

husdyrgødning. Det gør, at jordens 
frugtbarhed og fugtighed bevares. 

Det betyder, at jorden hvor den økologiske 
kaffe dyrkes, ikke bliver udpint og fattig 

på næringsstoffer.

BINDE CO2

FRA ATMOSFÆREN

¡TIERRA! – PROJEKT:
META-DISTRIKTET,

COLOMBIA: 
GENETABLERING

EFTER FARC-KONFLIKT
KAFFEFARMERES 

PLANTAGER 
OG LIVSVÆRK

SIKRE MENNESKELIV 
OG HINDRE TRUEDE DYREARTER 

MOD AT UDDØ

JORDENS
FRUGTBARHED OG 

FUGTIGHED BEVARES

MERE 
MODSTANDSDYGTIG 

OVERFOR FREMTIDIGE
KLIMAFORANDRINGER

STØRRE 
HØSTUDBYTTE

ET MIDDEL MOD 
FATTIGDOM OG SULT

UDEN BRUG AF
SPRØJTEMIDLER OG 

KUNSTGØDNING
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KAFFEKRAV 
HOS LEGOLAND
Smag, kvalitet & seriøs service

I 2018 valgte LEGOLAND at skifte kaffeleverandør.  
De ville gerne prøve noget nyt og valget faldt på  
Merrild Lavazza som kaffeleverandør. Læs her, hvad  
Jes Dahlman, der er indkøbschef hos LEGOLAND  
Food & Beverage siger om Merrild Lavazza som  
kaffeleverandør og servicepartner.

”Vi oplever, at Merrild Lavazza bringer  
den kvalitet, vi gerne vil stå for”

Et stærkt internationalt brand 
I LEGOLAND er kaffeservicering en opprioriteret  
kategori, og ifølge Jes er det vigtigt, at kaffeleverandøren 
lever op til den kvalitet, som LEGOLAND står for.

”Et stærkt og internationalt kaffebrand er vigtigt, for os og 
vores gæster. Det er vigtigt, at kaffen er bredt anerkendt, 
både når det gælder en kaffesmag, som alle kan lide,  
men også når det handler om et velkendt brand, med  
international værdi.

Et tæt og godt samarbejde, og en kort og seriøs responstid  
er også noget, vi går meget højt op i. Desuden oplever jeg,  
at Merrild Lavazza har de helt rigtige servicepartnere.  
Jeg har kun mødt seriøse teknikere, der hurtigt løser de  
udfordringer, vi nu måtte have i dagligdagen”, afrunder  
Jes Dahlmann, LEGOLAND.

HVOR:  LEGOLAND
HVEM:  Jes Dahlmann, indkøbschef – Food & Beverage
HVAD:  Merrild Lavazza – kaffeleverandør & servicepartner

”Det vigtigste for os 
har været at finde en 
kaffeleverandør med 

et internationalt 
anerkendt kaffebrand, 
høj leveringssikkerhed  

og høj servicegrad. 
Det lever 

Merrild Lavazza
til fulde op til”.



KAFFEKRAV 
HOS LEGOLAND
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Det er kvalitetskaffe, 
der rammer alle i smag, 

og med plads til at 
eksperimentere lidt 
mere med smagen

Behagelig og tæt 
dialog og sparring

Seriøs og kort 
responstid

De tilbyder de rigtige 
maskinløsninger med 
høj leveringssikkerhed

Et internationalt og 
anerkendt brand

DET SIGER JES
OM MERRILD LAVAZZA 

SOM KAFFELEVERANDØR 
OG SERVICEPARTNER:

”Det vigtigste for os 
har været at finde en 
kaffeleverandør med 

et internationalt 
anerkendt kaffebrand, 
høj leveringssikkerhed  

og høj servicegrad. 
Det lever 

Merrild Lavazza
til fulde op til”.



Vi brænder for kaffe, er frontløbere med eget risteri og vores kaffemission er ret enkel. 
Vi lader kaffebønnen tale, så du med os får glæde af et nysgerrigt og simpelt kaffesprog 

fra kaffefolk til kaffefolk.

Merrild Lavazza Danmark      Erritsø Møllebanke      DK-7000 Fredericia      tlf 45 63 103 103      merrild.dk  

01 / MORGEN-TIP
Kaffemarmelade med bær 
Her har du en morgenmarmelade, der går godt til pandekager, vafler, og til godt brød 
med smør og ost. Solbær, æbler, sukker og fennikelfrø indkoges/reduceres i kaffe og 
vanilje. Smages til med citron og hældes på syltetøjsglas. Til 1 kg frugt skal du bruge ca. 
600 gr sukker, 2 tsk. fennikelfrø, 5 dl kaffe og 1 vaniljestang.

02 / FORMIDDAGS-TIP
Havrebaseret kaffe-smoothie af den mættende slags  
Vær med på den veganske smoothie-bølge. Blend kaffe sammen med havredrik, tilsæt 
isterninger, avocado, banan og kakaopulver. Smagsjustér evt. med et nip salt. 
Til 1 person skal du bruge 1 del kaffe, 1 del havredrik, 1 tsk. kakaopulver, ½ avocado og 
½ banan. Både banan og avocado tæller med i dagens frugt- og grøntregnskab.

03 / FROKOST-TIP
Knust kål med fisk og kaffe-sirup 
Kaffe kan snildt bruges som marinering af en måltidssalat. Bland fintsnittet hvidkål, 
grønkål og rødkål sammen – og knus det blødt med lidt salt. Lav en kaffesirup som 
dressing. Den kan du lave af kaffe, kogt ind med friskrevet ingefær, honning og 
hyldeblomstsaft. Køl ned og vend dressingen over kålsalaten. Tilsæt derefter æbletern, 
laksestykker og rejer. Kom hytteost på toppen af måltidssalaten og servér.  

04 / EFTERMIDDAGS-TIP
Kaffeknas på mandler og kikærter
Hen på eftermiddagen vil du blive elsket for at servere små hjemmelavede snacks. Prøv 
fx at blande hele, kogte kikærter med hele mandler. Overhæld med kaffe og dehydrér 
i ovnen i et par timer ved 130 grader. Drys med forskellige krydderier inden servering. 
Prøv fx med citronpeber og røget paprika. 

05 / DAGENS-KAGE-TIP 
Rå mokkakugler med tørret frugt og chia
Du kan lave små, hurtige mokka-hapsere ved at blande 3 spsk. chiafrø med 4 spsk. 
havregryn, 1 spsk. kakao, 3 spsk. kokosolie, 3 dl kaffe, ½ dl kokosmel, 1 dl hakkede  
rosiner, 1 dl tørrede, hakkede abrikoser og 1 dl tørrede, hakkede tranebær. Bland  
massen godt sammen (evt. i en hurtighakker). Stil på frost i ca. 30 minutter, og tril  
til små kugler, der vendes i kakao. Drys med lidt flagesalt og servér. Konsistensen  
kan du undervejs op- og nedjustere med kaffe og havregryn.

Undgå kaffespild – her får du 5 KØKKENTIPS efter Brug-Op-princippet. Tjek her, hvordan du kan 
omsætte dine kafferester, så de indgår i en ny ret. Fra kaffemarmelade til knasende kikærter via en 
frokostvenlig kålsalat…

BRUG-OP TIPS MED MERRILD


