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Hälsningar  
från när och fjärran

Ett gott kaffe är inte en ren slump. Det 

kommer från samlad erfarenhet och 

 passion som genomsyrar hela kedjan.  

I årets kalender vill vi på Kahls särskilt 

presentera kaffets ursprung och dess resa 

från kaffebönderna och exportörerna. 

Vi har fått äran att fullborda denna resa 

och omsätta kunskap från hela kedjan 

i produkter vi stolt väljer att lyfta fram i 

år. Varje påse innehåller 30 gram och är 

 perfekt för att brygga en halv liter kaffe 

varje dag fram till jul.

Drick och njut!

Bryggtips

• Häll upp vattnet i bryggaren precis före  
bryggning. 

• 1 påse kaffe (30 g) är bra till en ½ liter 
vatten.  (Ger 4 koppar kaffe.)

• Gör rent bryggaren efter varje 
 brygg ning. Kaffeoljorna härsknar över 
tid och lämnar en dålig smak.

• Även i områden med mjukt vatten bör  
man göra minst en avkalkning per år.
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1
Karen Baca

Först ut i årets kalender är Karen Baca. Karen är medlem i 
kooperativet Amprocal i Honduras. Amprocal är ett kvinno-
kooperativ i Ocotepeque i södra Honduras. Hälften av allt 
arbete med kaffe utförs av kvinnor, men bara 10% av 
gårdarna ägs av kvinnor. Det är något vi vill ändra på. Kolla 
gärna in våra sociala medier där Karen presenterar sig.

2
Impressionist

En klassisk smak med många dimensioner. Kaffebönorna 
från Brasilien ger en söt och rund smakupplevelse medan 
Monsun Malabar från Indien ansvarar för fylligheten. Som 
avslutning bjuds du på fantastiska chokladtoner från 
Nicaragua. Mellanrostat för att ge en söt och balanserad 
kopp kaffe.

3
Gerardo Goicochea Carranza

Gerardo Carranza är medlem i kooperativet Sol & Café i Jaén, 
Peru. Sedan vi började handla från Sol & Café 2014 har vi 
sett kooperativet växa både i storlek och i service till 
odlarna. Idag erbjuder kooperativet förfinansering av 
ekologiskt gödsel till fördelaktiga priser, förskola och hjälp av 
agronom för att förbättra både kvalitet och avkastning för 
odlaren. Kolla gärna in våra sociala medier där du får ser lite 
från Gerardos farm.
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4
Mörkrost Julkaffe

Förr i tiden kom nyskördat kaffe till Sverige lagom till jul. 
Kaffet var mycket mildare än det äldre kaffet och till julkaffet 
kryddade vi till det med lagrat kaffe från Indonesien. Idag 
består vårt julkaffe av kaffe från Capricornio i Parana, 
Brasilien, kryddat med Monsun Malabar och Burundi. 

1973 drabbades Brasilien av ett förödande frostangrepp som 
dödade kaffebuskarna. På den tiden odlades det mesta 
kaffet just i Parana, men när området drabbades av frost 
igen 1974, bestämde sig många odlare för att flytta norrut till 
Sao Paulo och Cerrado. Odlarna som blev kvar var de mest 
fattiga, och tyvärr var kvaliteten bland de sämsta i Brasilien. 

Vi fick kontakt med vår samarbetspartner och leverantör 
Capricornio 2018. Sedan dess har vi köpt bönor till vårt 
julkaffe varje år. Capricornio satsar på att förbättra både 
levnadsvillkoren och kaffekvaliteten i Parana och numera 
säljer de ett unikt kaffe med en kraftigare smak jämfört med 
mycket annat kaffe i Brasilien. En smak som passar 
fantastiskt bra i vårt julkaffe.

5
Brazil Cerrado

Vi köper kaffe från Guima i Brasilien, som driver de tre grann-
gårdarna Fazenda Santa Rita, Fazenda Brasis och Fazenda 
Sao Lorenco. Detta kaffe kommer från Fazenda Sao Lorenco. 
Gårdarna drivs tillsammans av en kvinna vid namn Lucimar. 
Du kan förvänta dig en tydlig smak av choklad, med inslag 
av valnöt och citrusskal. Kolla gärna in våra sociala medier 
där Lucimar berättar om året som gått.

6
Surrealist

En blandning som överraskar och ifrågasätter kaffevanor. 
Bönorna från Burundi är en del i vårt arbete kring ursprung 
där vi jobbar för ökad inkomst och levnadsstandard för 
kaffeodlaren. Burundi har vi blandat med honungsprocessat 
Uganda Mt Elgon vilket ger en lätt kakaosmak som avslut-
ning. 
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7
Karina Serranto

Karina är också medlem i kooperativet Amprocal. Kahls har 
köpt kaffe från Amprocal sedan 2015. Vi besökte Amprocal 
2016 och såg då arbetet som utfördes på gårdarna och på 
tvättstationen där kaffet processas. Amprocal utför ett 
imponerande arbete med både processmetoder och med 
framtagning av ekologiska gödningsmedel. Kolla gärna på 
våra sociala medier för att höra Karinas historia.

8
Caffé Divino

Vår ekologiska och Fairtrade certifierade espresso Caffé 
Divino är rostat på omsorgsfullt utvalda bönor från DR 
Kongo, Peru, Honduras, Etiopien och Indonesien. En 
kombination som ger ett kaffe med tydlig karaktär och 
balanserad komplexitet. Caffé Divino är fyllig i smaken med 
sirapslik sötma, toner av ingefära och kardemumma samt 
inslag av citrus och tropiska frukter. Denna rent himmelska 
blandning passar lika bra till espresso som till caffé latte eller 
cappuccino.

9
Edith Baca

Efter samtal med Amprocal och andra samarbetspartners 
2016 beslutade Kahls att donera pengar för att starta en 
mikrolånsprogram, med det tydliga målet att stärka den 
ekonomiska situationen för kvinnliga odlare och medlemmar 
i Amprocal. Kooperativet använde delar av sin Fairtradepre-
mie för att öka storleken på kreditsystemet och de har nu en 
fond värd 58 000 dollar. Amprocal har idag 152 kvinnor som 
äger 139 gårdar associerade med kooperativet. Kolla gärna 
på våra sociala medier för att höra mer om Edith Baca

10
Ekologiskt Julkaffe

Vårt ekologiska och Fairtrade-certifierade julkaffe kommer i 
år från Bench Maji i västra Etiopien. Kaffet är processat med 
den torra processen, eller ”Natural” som den också kallas. 
Det innebär att bäret torkas med både fruktkött och skal 
kvar innan det tröskas. Kaffet har en god fyllighet, med 
många kryddiga toner och en eftersmak med inslag av kola.
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11
Nicaragua Boaco

Detta kaffe kommer ifrån ett område i Nicaragua som heter 
Boaco. Kaffet odlas i en dalgång endast 600 meter över 
havet, vilket gör det unikt. Att det går att odla kaffe på så 
låg höjd beror dels på moderna underarter men framför allt 
på de vindar som driver genom dalen mellan Atlanten och 
Stilla Havet. 

Kaffet har en underbar smak av mörk choklad med inslag av 
kola och röda bär. Söt och fyllig med en lång och fantastisk 
eftersmak.

12
Yeny Salazar

Amprocals mikrokredit system har visat sig framgångsrikt. 
Många odlare har lånat för att renovera sina gårdar och 
förbättra möjligheterna att odla specialkaffe, dvs kaffe av 
hög kvalitet. Lika spännande har det varit att följa de odlare 
som har investerat i diversifiering. Yeny Salazar till exempel, 
har startat ett ekologiskt panelaprojekt, där hon förutom 
kaffe även odlar sockerrör och tillverkar panela, ett oraffine-
rat socker som finns i småkakor. Panela ger henne en 
inkomstkälla vid sidan av kaffet och hjälper henne att sprida 
sina risker. Följ Yenys historia på våra sociala medier.

13
Burundi AA

Kahls har sedan 2017 samarbetat med projekt Akawa i 
Burundi. Vårt första mål var att få odlare UTZ-certifierade. 
UTZ är en certifiering som fokuserar både på miljö och 
ekonomisk hållbarhet. Kahls donerade pengar för att köpa 
skyddskläder och verktyg för över 1000 medlemmar. Burundi 
har några av världens äldsta kaffebuskar, vilket tyvärr sällan 
genererar bra avkastning. Det var anledningen till att vi 
2019, i samband med försäljning av Burundi AA donerade 
pengar för att plantera 10 000 nya kaffebuskar. Burundi AA 
är ett fantastiskt kaffe, fruktigt med inslag av röda bär och 
citrus, men även lång och intensiv eftersmak. Kolla gärna på 
våra sociala medier för att höra lite mer från några odlare i 
Burundi.
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14
Expressionist

Ett mörkrostat kaffe med en intensiv smak. Kaffebönorna 
från Brasilien ger en söt och rund smakupplevelse och 
Monsun Malabar ansvarar för ökad fyllighet. Som avslutning 
får du fantastiska chokladtoner av kaffebönor från Nicara-
gua. Resultatet? En uttrycksfull blandning med tydliga inslag 
av mörk choklad och lång och trevlig eftersmak av kakao.

15
Elias Garcia Diaz

Elias är också medlem i kooperativet Sol & Café i Peru och 
har levererat kaffe till oss sedan 2015. Kooperativet var den 
första leverantören av kaffe till vår Micro Lot-serie. När vi 
besökte kooperativet 2015 provade vi över 50 olika kaffen på 
en och samma dag. Snabbt upptäckte vi att vissa kaffen var 
enastående, men tyvärr blandades med andra kaffen för en 
enhetlig smak. Vi diskuterade möjligheten att sortera ut och 
köpa kaffet vi gillade bäst med kooperativet och det blev 
starten på vårt Micro Lot-sortiment. En särskild premie 
betalas både till odlaren och kooperativet för det extraarbete 
det innebär att sortera ut de bönor vi är intresserade av. Få 
en inblick i Elias vardag på våra sociala mediekanaler.

16
Bench Maji

Bench Maji är ett vildkaffe från en urskog i västra Etiopien. 
Kaffeplockningen är ett samarbete mellan producenterna 
som bor i utkanten av skogen och kooperativet som torkar 
det. Tidigare skövlade man skogen för att elda, men nu ser 
man till att skogen bevaras och i utbyte kan man sälja kaffet 
till kooperativet.

17
Almancio Vega Viton

Almancio, ytterligare en medlem i Sol & Café, levererar i år 
för första gången. Hans kaffe kommer som Micro Lot i början 
av nästa år. Syftet med den premie som betalas för Micro 
Lot-kaffet är att pengarna ska investeras i förbättringar på 
gården. Kooperativet får tillsammans med odlaren själva 
komma överens om de bästa investeringarna och om man 
vill jobba med förbättring av arbetsmiljön, avkastning eller 
kvaliteten på kaffet. Vi tror att investeringar i dessa ökar 
chansen att ungdomarna intresserar sig för kaffeodling och 
på så sätt ökar möjligheterna för en mer hållbar odling i 
framtiden. Följ Almancios historia på sociala medier.
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18
Caffé Inferno

Ett mörkrostat kaffe med stor fyllighet och smak samt en 
lång och god avslutning. Kaffet är rostat till en punkt då 
naturliga oljor tränger ut och lägger sig som vackert 
skimrande droppar på de nyrostade bönorna. Kaffet 
innehåller östafrikanska, brasilianska, indiska och tvättade 
latinamerikanska bönor.

19
Doris Serrito

Doris är odlare hos Amprocal och har levererat kaffe till oss i 
fyra år. Amprocal fokuserar främst på odlaren, men underlättar 
även livet för andra kvinnor i samhället runt kooperativet. 
Amprocal har bland annat ett eget kafferosteri där de anställer 
kvinnor som rostar och packar kaffe för försäljning lokalt. Arely 
Regalado, Rosalina Sandoval och Gladys Mejia är tre medlem-
mar som inte själva odlar kaffe, men har fått stöd från 
kooperativet för att starta en mataffär och säljer hemgjort 
godis. Följ lite av Doris historia på våra sociala medier.

20
Monsun Malabar

Monsun Malabar är ett unikt, GI*-skyddat kaffe från staden 
Mangalore på Malabarkusten i västra Indien. Ett kaffe med en 
smak som ska efterlikna smaken av det kaffe som dracks i 
Europa på 1700-talet, då kaffet fraktades över haven i fartyg 
med träskrov. Under den långa resan till Europa påverkades 
kaffet av den fuktiga luften i lastrummen på dessa träfartyg, 
vilket gav kaffet en speciell smak. 

För att återskapa denna speciella smak ”monsunerar” man 
kaffet i öppna lagerhus under monsunperioden, då fuktig luft 
från Indiska oceanen drar in över Malabarkusten. Monsunering-
en innebär att kaffebönorna sprids ut i de öppna lagerhusen där 
man sedan låter monsunvindarna med sin luftfuktighet på 
närmare 90% göra sitt jobb. Kaffet krattas dagligen och efter 
3-5 dagar läggs kaffet i säckar där det får svälla. Efter 
ytterligare 3 dagar läggs kaffet ut på marken igen, där det får 
ligga under ytterligare 3-5 dagar. Processen fortsätter tills 
bönorna får en jämn, nästan elfenbensliknande färg, då de 
torkas och packas.  

Vi har valt att rosta kaffet riktigt mörkt för att få ett kraftigt 
kaffe med nästan sirapslik känsla. Syrligheten är låg och man 
kan förvänta sig en smak av knäck och whisky. *Innebär att 
detta kaffe endast produceras i detta område. Kan liknas vid 
Champagne som endast får produceras i distriktet Champagne.”
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21
Cubist

Radikal och nytänkande i sin smak. Kaffebönorna från 
Burundi är en del i vårt arbete kring ursprung där vi jobbar 
för ökad inkomst och levnadsstandard för kaffeodlaren. 
Burundi har vi blandat med kaffe från Uganda och Colombia 
för att ge en trevlig och fyllig smakupplevelse. Resultater? 
Ett fruktigt och blommigt kaffe med en riktigt söt avslutning.

22
Yamileth Deras

Yamileth levererade i år till oss för första gången. Vi ser fram 
emot att se hennes kaffe i vårt Micro Lot-sortiment igen i 
början av nästa år. Vi kan inte avsluta sagan om Amprocal 
utan att berätta om Delmy Regaldo, president på Honduras 
sektion av IWCA (International Womans Coffee Alliance), 
Delmy har varit central i arbetet med att starta mikrokredit-
programmet och säkertställa fantastisk kaffekvalitet från 
kooperativet år efter år. Yamileth berätta lite mer om sin 
gård på våra sociala medie-kanaler.

23
Colombia Huila

Huila i sydöstra Colombia är ett område känt för sin höga 
kvalitet på kaffe. Kaffet växer längs sluttningar på mellan      
1 600 och 1 900 meters höjd. Vi har rostat kaffet riktigt 
mörkt och du kan vänta dig toner från mörk choklad och 
söta bär följt av en lång och jämn eftersmak.

24
Julkaffe

Kahls kaffe önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
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GOD JUL
önskar vi på Kahls



Kahls Kaffe AB, Beatrice Lesslies Gata 18, 421 31 Västra Frölunda

   Kaffe- och te-tradition

Kahls Kaffe AB är ett familjeföretag i 
 G ö   teborg med anor sedan 1911.

I vårt  rosteri kombinerar vi över 100 
år av samlad kunskap med den senaste 
 tekniken för att på bästa sätt nå upp till 
våra högt ställda krav på kvalitet. 

Vi köper vårt kaffe från de främsta 
kaffe länderna i  världen. Bönor som är 
omsorgsfullt  utvalda och rostade med 
 varsam hand. Kahls är ett gourmetkaffe 
för dig som vill njuta av  varje kopp.


