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Vi brænder for kaffe

2016

Merrild Lavazza Danmark 



Vi er frontløbere med eget risteri, og vores kaffe
mission er ret enkel. Vi lader kaffebønnen tale, så 
du med os får gastronomisk glæde af et nysgerrigt 
og simpelt sprog fra kaffefolk til kaffefolk.
Vi er dit kaffenetværk, og vi er pionerer indenfor 
kaffe og te, og giver dig kompetente hardware
løsninger. 

Med Merrild tager vi afsæt i danskheden, og med 
Lavazza topper vi det op med et kulinarisk løft fra 
espressoens højborg Italien. Vi drager fordele af 

den italienske mad, vin og kaffekultur, og sætter 
kaffen i bevægelse ved at gøre det bekvemt for dig 
at kommunikere kaffe med gastronomisk ID. 

Merrild Lavazza Danmark byder velkommen til 
en helt NY gastronomisk kaffekultur, der løfter 
 niveauet med flere bønner!

Vi brænder for kaffe!
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Hos Merrild Lavazza Danmark brænder vi for kaffe 

VELKOMMEN TIL VORES 
KAFFEFAMILIE MED STOLTE 
KAFFETRADITIONER
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Det er os med de 2 stærke kaffebrands

VI ER KAFFEFAMILIEN 
MED GODE KAFFE- OG 
KUNDEOPLEVELSER
Hos Merrild Lavazza Danmark er vi friske på at 
løfte kaffekulturen til nye højder. Vi sætter nemlig 
kaffen i bevægelse ved at gøre dig bedre. 

Vi gør kaffen mere social, gør kaffen til en geni
streg, gør den til det, der sætter prikken over i'et 
og giver styrke ved et pusterum uanset tidspunkt 
på dagen. Her taler vi nemlig kaffelyst og ægte 
kundeforkæl else, der gør din kaffe til topmålet 
af kaffenydelse. Det er kaffe til tiden, det er kaffe 
med puls og kaffe med gennemslagskraft. Kaffen 
der gør dig bedre fx gennem vores eget KaffeMesteri, 

både når det handler om at blive klog på kaffe, 
dykke ned i  bønnerne eller finde frem til smarte 
og nye hardwareløsninger, der løfter din forret
ning.

Gastronomisk Kaffe med Kærlighed 
Vi gør kaffen til en indbydende og gæstfri smags
oplevelse fra Kaffefarm til Kaffekop, og gør kaffe 
til en del af det tendentielle gastronomiske be
greb ”de gode råvarer”.  
Vi sætter nydelsesord på kaffen, så du på en over
bevisende måde kan servere kaffe med kærlighed!
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Kom op på kaffemærkerne med  
Merrild og Lavazza
Vi oplever en højere interesse og stigende krav til, 
at alt hvad vi gør, bliver gjort med kvalitet for øje 
og med respekt for naturen, miljøet og klimaet. 

Det gælder både her og nu, men også med et posi
tivt fokus på fremtidens ressourcer til gavn for vores 
næste generationer. 

Vi ved, at mange køkkener har ”grønne regnskaber” 
og etik vægtet højt på indkøbsprofilerne. Her er  
bæredygtighed og økologi nogle steder en del af 
sundhedskriterierne ved  indkøb.

Ansvar i koppen

= mærkningsordning for bæredygtig 
 jordbrug. Verdens største program for 
bæredygtig dyrkning af kaffe, te og 
 kakao. UTZ mærket er et etisk mærke for 
”Better Farming – Better Future”

= EU’s økologi logo, der viser at kaffen  
er økologisk, og er produceret samt 
 kontrolleret efter retningslinjerne i  
EU’s økologiforordning

På mærkerne med 

= det grønne mærke med frøen er et 
bevis på en mere grøn og bæredygtig 
produktion af råvarer, der kommer fra 
regnskovsområder



Lavazza er italienernes foretrukne Espresso –  
og de ved, hvad de snakker om, for i ikke mindre 
end 120 år har familien Luigi Lavazza været 
 Italiens KaffeMarcoPolo og dedikeret deres 
liv til de ypperste kaffenydelser i jagten på den 
 bedste kaffe i verden.

Lavazza er kvalitetsespresso til  
Entertainment. Dedikeret KaffeArt  
i fremgang.

Med Lavazza espresso kan du lukke den passio
nerede og sofistikerede kaffekultur helt indenfor. 
Det er det autentiske baristaunivers med italien
ske espressoversioner i verdensklasse. Det giver 
dig endeløse oplevelsesmuligheder og friheds
grader, der rækker langt ud over det sædvanlige 
kaffekort.

Lavazza espresso er dedikeret kaffepassion. 

Den ægte italienske 
Baristanydelse hos dig 

LAVAZZA
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Varenr. 4202 | 6 x 1000 g

Super Crema
Med sine Arabica-bønner fra Sydamerika og Indien samt 
vietnamesiske Robusta-bønner leder denne kaffe tankerne  
hen på Syditalien. Den fyldige og cremede smag af honning  
og mandler giver en lang, men mild eftersmag.

Varenr. 4320 | 6 x 1000 g

Gold Selection
Gold Selection er en balanceret blanding med bittersød balance 
af Arabica-bønner fra Brasilien og Colombia og Robusta-bønner  
fra Java. En unik, smagfuld espresso med smag af mælkechokolade 
og vanilje.

Varenr. 2490 | 6 x 1000 g

Crema e Aroma
Crema e Aroma er et blend med intens crema og en stærk 
karakter. Kaffen har en behagelig eftersmag af tørrede 
frugter, kakao og ædle træsorter, der minder om en fin 
modnet vin.

Lavazza  Espresso
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Nu kan du matche tidens trends om at sætte bæredygtighed direkte på kaffekortet.
¡Tierra! er en #EarthDefenders Espresso fra Lavazza.

REN IMAGESTYRKE 
MED ¡TIERRA!

Hos Lavazza er fairness, ansvar og bæredygtighed med til at 
oppebære et positivt kaffeimage, fordi det er en del af kaffens 
 totaloplevelse. Den gode italienske stil skal naturligvis følge 
kaffe produktet. Derfor er bæredygtige certificeringer en del  
af vores kaffemærkning nu og for fremtiden.

From father to son
Her oplæres en ny generation af unge, moderne kaffefarmere 
(#EarthDefenders) i, hvordan kaffe dyrkes, høstes og farmes  
på skånsom og bæredygtig vis, for at bevare og genskabe en høj 
biologisk diversitet, og give bedre vilkår for næste generation af 
kaffefarmere.

Tag et bæredygtigt valg, og fortæl dine kunder, at ¡Tierra! Espresso 
er et samvittighedsfuldt, kaffeunikt og bæredygtigt generations
projekt ”from father to son”. 

Varenr. 4332 | 6 x 1000 g

¡Tierra!



¡Tierra! kommer udelukkende fra Rainforest 
 Alliancecertificerede kaffefarmere. Det grønne 
mærke med frøen er et bevis på en mere grøn 
og bæredygtig produktion af råvarer, der kommer 
fra  regnskovsområder.

Gastronomiske kendetegn ved ¡Tierra! 
Høj på syre med et sensorisk strejf fra frugt og 
blomster. En smagslet, men fyldig espresso med en 
snert af chokolade. Rainforest Alliance Certified for 
bæredygtige dyrkningsprincipper.

Hver kop bidrager 
til en bedre verden
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LAVAZZA
BLUE
Med Lavazza Blue får du fuldgastro
nomisk italiensk kaffekultur lige så 
intenst som ved håndbryg. Bryg som 
dine kunder ønsker det med enkle  
eller dobbelte doseringskapsler.

Altid med espressoens sanselige,  
serveringsvenlige smags og  
intensitetsprofiler bag hver kop.  
Lavazza giver dig endeløse mulig  
heder og frihedsgrader, lige der 
hvor dine kunder er. Det er garanti  
for topmålet af kaffenydelse i hver 
kop helt nemt og enkelt.

Lille men med stor smag
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gode grunde til at 
vælge Lavazza Blue10 Perfektion

Klar i en kapsel findes den per
fekte kombination af Lavazzas 
balance: Formaling, dosering, 
blend.

Konstant kvalitet
Resultatet er fremragende uanset
antallet af kaffer, der brygges.

Variation
Det brede sortiment af espresso 
blandinger og komplementære 
produkter betyder, at alle kaffe 
drikkeres smag kan tilfredsstilles.

Tilpasningsevne
Et maskinsortiment der passer 
ind alle steder, fordi systemerne 
er kompakte og uden kværn / 
doseringsordning.

Hastighed
Systemet er hurtigt, og dobbelt 
doseringskapslerne gør det  
endnu hurtigere.

Professionalisme
Den rigtige maskine, hvad angår 
plads og kapacitet til ethvert 
sted, men med et fælles element: 
Den professionelle standard.

Enkelthed
Kapselsystemet er så enkelt at 
bruge, at medarbejdere kan yde 
service af høj kvalitet uden 
behov for special uddannelse.

Økonomi 
Intet spild: 
Al kaffe i kapslen bliver brugt.

Friskhed
Aromaen og friskheden garan
teres af kapslen, der er forseglet 
i en beskyttet atmosfære.

Bekvemmelighed
Maskinen er klar til brug lige på 
stedet. Tænd blot for den. 
Så bliver espressoen perfekt 
uden nogen ventetid.
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Enkel kapsel: Varenr. 992 | 100 stk.

Espresso ¡Tierra! Intenso
¡Tierra! er en let, men smagfuld espresso med et 
højt indhold af syre, blomsteragtige elementer 
og en snert af chokolade. Bønner fra Rainforest 
Alliance-certificerede gårde.

Dobbelt kapsel: Varenr. 990 | 100 stk.

Espresso ¡Tierra! Intenso 2
¡Tierra! er en let, men smagfuld espresso 
med et højt indhold af syre, blomsteragtige 
elementer og en snert af chokolade. Bønner 
fra Rainforest Alliance-certificerede gårde.

Enkel kapsel: Varenr. 970 | 100 stk.

Espresso Caffé Crema
En sød, balanceret og cremet blanding med en  
grovere formaling, så den passer til en caffé 
crema.

Enkel kapsel:  Varenr. 940 | 100 stk.

Espresso Intenso
Intens og cremet espresso med en tydelig, 
balanceret eftersmag. Bønner fra Sydamerika 
og Indonesien.

Dobbelt kapsel:  Varenr. 945 | 100 stk.

Espresso Intenso 2
Intens og cremet espresso med en tydelig, 
balanceret eftersmag. Bønner fra Sydamerika 
og Indonesien.

Enkel kapsel: Varenr. 910 | 100 stk.

Espresso Decaffeinato
Koffeinfri espresso med en fyldig og sød smag. 
Mild eftersmag med en snert af chokolade.

Lavazza  Blue
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Gran Filtro Medium Roast, filter beans Varenr. 2410 | 6 x 1000 g
Gran Filtro Medium Roast, formalet Varenr. 2401 | 30 x 64 g
Gran Filtro Medium Roast, formalet Varenr. 2422 | 6 x 1000 g

Gran Filtro Medium Roast
En prestigefyldt 100% Arabica-blanding med en forfinet og 
raffineret aroma. Bønnerne kommer fra Central- og Sydamerika 
og giver en virkelig smagfuld og aromatisk kop kaffe, der har en 
dejlig frugtagtig duft.

Gran Filtro Italian Roast, filter beans Varenr. 2417 | 6 x 1000 g
Gran Filtro Italian Roast, formalet Varenr. 7590008 | 50 x 64 g
Gran Filtro Italian Roast, formalet Varenr. 7590006 | 10 x 500 g

Gran Filtro Italian Roast
En balanceret og rund kaffe ristet på brasilianske Arabica-bønner. 
Den mellemmørke ristning giver kaffen dybde og en lille tone af 
chokolade. En mild mundfølelse med lang eftersmag. Gran Filtro 
Italian Roast kommer fra Rainforest Alliance-certificerede gårde.

Gran Filtro Dark Roast, filter beans Varenr. 2440 | 6 x 1000 g 

Gran Filtro Dark Roast
En blanding af fyldige, søde brasilianske bønner og krydrede bønner 
fra Indien med lavt syreindhold. De velbalancerede, mørkristede 
bønner giver en krydret kop kaffe og en fyldig mundfølelse. Kaffen 
rummer en balance mellem røgfyldte og karamelliserede aromaer.

Filtro Classico, filter beans Varenr. 2850 | 6 x 1000 g
Filtro Classico, formalet Varenr. 2851 | 30 x 64 g
Filtro Classico, formalet Varenr. 2862 | 6 x 1000 g

Filtro Classico
En fyldig kaffe med en intens smag. Kaffen består af Arabica-bønner 
fra Central- og Sydamerika, kombineret med intense, krydrede 
Robusta-bønner fra Afrika.

Lavazza  filter eller mal selv



Filterkaffe er det nye sort
Fungerer brygsøjler eller mindre 
 maskiner bedst i din forretning, så 
 tilbyder vi dig et sortiment, der er 
fyldt med indbydende smags og 
risteprofiler plus vores Rainforest 
Alliancecertificerede Gran Filtro 
Italian Roast. Så er du klædt på, 
så dine gæster og kunder altid  
får topmålet af kaffenydelse med  
dig som ildsjæl bag kaffen.
Her taler vi nemlig kaffelyst og 
ægte kundeforkælelse med filter.

LAVAZZA
MED FILTER
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Merrild er intet mindre end et rigtigt  KAFFEIKON. 
Faktisk er det danskernes kaffefavorit og 
yndlings kaffe nummer 1.
Merrild er skræddersyet til Kaffeelskere, der med 
ildsjæl bag hver eneste kop, sætter topmålet af 
kaffe nydelse i centrum hver dag 24/7. 

Med Merrild er du nemlig garanteret et 100% 
 meningsfuldt og indbydende kaffesortiment, der 
med omhu er udvalgt til at gøre dig helt UP2Kaffe
date med hensyn til at vælge fremtidens mest 
 kærlige kaffe – uden at skulle gå på kompromis med 
respekten for dine kunders sædvanlige kaffe vaner.

Vi har nemlig nøje udvalgt et fullservice sortiment, 
der på forrygende måde matcher til tidens 
ansvars  fulde, grønne og gastronomiske indkøbs
profiler.

Med Merrild er det som indkøbsansvarlig nemt at 
vælge ud fra aktuelle og fremtidige kvalitetskrav 
som bæredygtigt dyrket, skånsomt dyrket, grøn
nere dyrket, 100% økologisk dyrket eller konven
tionelt dyrket – og altid med ildsjæl og det gode 
kaffe håndværk for øje i alle processer fra Kaffe
farmer til Kaffekop. 

MERRILD 
DEN 
ORIGINALE



Varenr. 70076 | 16 x 500 g

Merrild Mocca
Formalet.
Denne moccablanding er som 
et serveringsvenligt kærligt kys. 
Den balancerer på charmerende 
vis med sin naturlige brasilianske 
sødme og et blidt strejf af syre – en 
ekstra aromatisk oplevelse af fine 
blomsteragtige nuancer. Merrild 
Mocca er den fineste Arabicabønne 
- og det kan smages. Byd op til en 
harmonisk kaffe med en lang og 
nydelsesrig eftersmag.

Varenr. 70078 | 16 x 500 g

Merrild 
Økologisk/
Bæredygtig
Formalet.
Alt er dobbelt op i denne 
aromatiske højlandsblanding fra 
Peru og Honduras. Her er den fine 
økologiske og bæredygtige Arabica 
dyrket med dobbelt kærlighed - 
både til kaffen og til de omgivelser, 
den dyrkes i. Bønnerne er modnet, 
tørret og ristet blidt med dobbelt 
omsorg for kaffenydelse. Rund, 
fløjlsblød og imødekommende. Og 
i perfekt balance med en frisk snert 
af citrus.

Varenr. 70080 | 16 x 500 g

Merrild Aroma
Formalet.
Navnet siger det hele, og denne 
herlige blanding giver max 
kaffeglæde: Her er Arabicaens 
runde aroma i fantastisk godt 
selskab med den intense Robusta. 
Kaffen er mellemristet, så den 
fylder godt på tungen - og den 
folder sig sanseligt flot ud med 
noter fra tørrede frugter og 
bittersød chokolade. En aromatisk 
og fløjlsblød fornemmelse med 
masser af smag.

Varenr. 70081 | 16 x 500 g

Merrild Santa
Formalet.
Merrild Santa er kaffe med 
eventyrlysten karakter. Ved 
servering af denne intense blanding 
får både Arabica og Robusta lov 
at folde sig helt ud. Det giver en 
helt enestående og kompleks 
kaffeoplevelse - tæt i smagen, 
fyldig i munden og en sansestærk 
intens smag af nødder, krydderier, 
karamel og mørk chokolade. 
Mellemristningen giver den 
karakteristiske kaffe en rund, 
behagelig og langvarig eftersmag.

Varenr. 70082 | 16 x 500 g

Merrild Selection
Formalet.
Denne gæstfrie blanding er nøje 
afstemt, så den hurtigt bliver gode 
venner med selv de mest kræsne 
kaffeelskere. Mellemristet Arabica 
og Robusta mødes i rund og 
fyldig kaffenydelse, med en ekstra 
god kropsfylde. Og eftersmagen 
er et helt kapitel for sig. Lang 
og dejlig, med søde nuancer af 
blid chokolade - helt uden bitre 
overtoner.

Varenr. 70077 | 6 x 1000 g

Merrild Mocca
Hele bønner.
Denne moccablanding er som et serveringsvenligt 
kærligt kys. Den balancerer på charmerende vis 
med sin naturlige brasilianske sødme og et blidt 
strejf af syre – en ekstra aromatisk oplevelse af 
fine blomsteragtige nuancer. Merrild Mocca er den 
fineste Arabicabønne - og det kan smages. Byd op 
til en harmonisk kaffe med en lang og nydelsesrig 
eftersmag.

Varenr. 70079 | 6 x 1000 g

Merrild 
Økologisk/Bæredygtig
Hele bønner.
Alt er dobbelt op i denne aromatiske 
højlandsblanding fra Peru og Honduras. Her er den 
fine økologiske og bæredygtige Arabica dyrket 
med dobbelt kærlighed - både til kaffen og til de 
omgivelser, den dyrkes i. Bønnerne er modnet, tørret 
og ristet blidt med dobbelt omsorg for kaffenydelse. 
Rund, fløjlsblød og imødekommende. Og i perfekt 
balance med en frisk snert af citrus.

MERRILD 
BØNNER 
OG 
FORMALET
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Te sortiment

Varenr. 6940102 

            4 min.           Til morgenmaden

English Breakfast Imperial
En blanding af berømt te fra de bjergrige områder 
i Ceylon og Assam. Denne te har en mørk brun 
farve og en kraftig duft rig på træagtige og maltede 
undertoner. Stærk og med en smule skarp smag.

Varenr. 6940106 

            3-4 min.           Hele dagen

Pure Green
Et storslået udvalg af kinesisk grøn te. Udtrækket 
har en varm og spinkel gul-grøn farve. Lidt urteagtig 
aroma og sød smag.  

Varenr. 6940116 

            4-5 min.           Eftermiddag

Lemon Verbena
Verbana tilbyder en fængslende og beroligende duft. 
Dette udtræk med søde urteagtige anstrøg stammer 
fra plantens ædleste dele. 

Varenr. 6940103 

            4 min.           Eftermiddag

Earl Grey Supreme
En blanding af skøn kinesisk te med smagen af 
bergamot og med nuancer af balsamico og kornblomst. 
Teen har en gylden kobberfarve. En frugtagtig, 
vedholdende, sart og tilfredsstillende smag.

Varenr. 6940104 

            4 min.           Eftermiddag

Darjeeling
En te fra Himalayas bjergskråninger. 
Teen har en lys kobberfarve, og aromaer, 
der minder om hasselnød og fersken. 

Varenr. 6940107 

            3-4 min.           Eftermiddag og aften

Green Mint
Kinesisk te med valsede blade, der åbner sig, når de 
kommer i berøring med vand. Det skaber en gylden 
grøn farve. De indledende anstrøg af mynte afsluttes 
langsomt af den urteagtige smag af ”gunpowder-te”.

Varenr. 6940114  

            4-5 min.           Hele dagen

Red Spring
En forfriskende te, der er fristende bare at se på - 
dens hindbærfarve minder om sommer. Smagen er 
i første omgang let syrlig, og udvikler sig herefter 
til at afsløre anstrøg af rød frugt.

Varenr. 6940645 

            4 min.           Hele dagen

Nilgiri Blue Mountain
På de tågede bakker i det sydlige Indien vokser 
denne skønne te. Udtrækkene, maltede og lyse, er 
som en frisk likør, der er perfekt også sammen med 
krydret morgenmad.

Varenr. 6940647 

            5 min.           Hele dagen

Fresh Mint
Eksotisk, duftende og forfriskende. Pebermynte 
er elsket for den aromatiske friskhed, der virker 
afslappende, specielt efter et solidt måltid.



Teens verden er sanselig helt ned i hver enkel smagsprofil. 
Brygning, vandet og trækketiden gør den store sensoriske 
 forskel. Variation i smagen er vigtig. Te kan noget visuelt på  
en brunchplanke, hvor det kan løfte menuen. På dit drikkekort 
eller til mødet er Whittington særdeles velegnet til at give ID. 
Du kan matche vores te til dine kunders døgnrytme fx brunch,  
te til de morgenfriske, til sandwich og de lyse frokostserve
ringer, afternoon tea, milde ostetallerkener eller til det søde 
køkken på aftenkortet. Oplev dine muligheder for day and 
foodpairing, som giver dig særpræg og dine gæster en total
oplevelse.

TEATIME?
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Te sortiment

Varenr. 6940700              

            3-5 min.           Hele dagen

Mixed Tea
Mixpakken består af 4 skønne teer: den økologiske 
Nilgiri Blue Mountain, Earl Grey Supreme med en 
dejlig, mild smag, Grøn te med frisk smag af Mynte, 
og den søde Lemon Verbana med smag af urter.

Vi er stolte over vores 
tredje familiemedlem Whittington



Rundt om kaffen

LAVAZZA COLLECTION
Det er DIN kop. Om det er kaffekrus, cappuccino  
eller espressokop. Måske skal der være kig til din  
KaffeArt i et latteglas?  

Alt skabt med øje for dine kunders totale kaffenydelse.  
Vi har en bred kollektion i alt, hvad du kan ønske dig. 
Vores koppe har et stramt og enkelt formsprog med 
øje for brugssituationer lige fra bryg, til servering, til 
præsentation på hylden som en del af dit øvrige interiør. 

Du kan mikse og matche, hvordan din Lavazza kaffe  
skal præsenteres med din signatur.

Med vores fulde Merrild og Lavazza Collection kan vi 
tilbyde alt i tilbehør, som er med til at sætte prikken 
over i’et og styrke din kaffeservering uanset behov for 
variation eller aftryk.

Tilbehør
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...og i vores KaffeMesteri gør vi vores 
til, at du får sat ord på kaffen, sat ID og 
aftryk på kaffen og vi inspirerer dig til 
at dykke ned i kaffens gastronomiske 
sanseværk i en tid, hvor vi samler på 
gode smagsoplevelser. Fx er vi Kaffe
familien, der bringer inspiration til 
dig, når det handler om KaffeCupping, 
hvor der slurkes, gurgles, rulles rundt 
og smages på livet løs. Alt sammen 
for at du på en indbydende måde gør 
kaffen til topmålet af nydelse hos dine 
kunder! 

I KaffeMesteriet får du med andre 
ord gjort kaffenydelsen til et sanseligt 
mesterværk, der hver dag sætter prik
ken over i'et, og giver fornyet styrke i et 
pusterum uanset tidspunkt på dagen 
til early birds, brunch, møder, breaks, 
allrounds eller after dinners.

Vi deler gladeligt ud af vores Kærlighed 
til Kaffe. Og på gastronomisk manér 
dykker vi ned i bønnerne med De 
5 Kaffebønner, sætter indbydende 
smags og risteprofiler på alt i Kaffe
Kanonen og giver Kaffeinnovation fra 
vores Kaffeskole i Torino.

Vi brænder for Kaffe... 

DE 5 KAFFEBØNNER

19

GASTRONOMISK 
KANT 

KaffeMesteriet

fra Kaffefolk til Kaffefolk

1 2 3 4 5
Kaffenydelse
En gæstfri og 
gastronomisk 
kaffenydelse 
hver gang, med 
mulighed for 
bæredygtige og 
økologiske 
kaffevalg

Kaffeindbydende 
En kaffe 
fortællende 
historie med 
smags og  
risteprofil på  
hvert produkt

Kaffehåndværk
Et naturligt 
 håndværk 
– fra kaffedyrker 
til kaffenyder

Kaffeansvar 
Bønner udvalgt 
med største  
omhu for et 
blomstrende  
globalsamfund. 
Det kalder vi  
ansvarlighed!

Kaffefokus  
En øget lyst til 
velgørende 
nærheds
principper 
og  kaffe mod 
madspild



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

Vi brænder for kaffe og 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.


