Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Fra området rundt Antigua i Guatemala, en fjellby på
verdensarvlisten, kommer disse høytvoksende
kaffebønnene som gir en fyldig, balansert og søt kaffe
med smak av sjokolade og vanilje.
Antigua-regionen er kjent for sitt klima som
sammenliknet med andre kaffedistrikter i Guatemala
har en litt kaldere, jevnere temperatur og mindre
fuktighet. Antigua Guatemala er dyrket i et fruktbart
område for plante- og dyreliv, hvor det vulkanske
jordsmonnet fra vulkanene i nærområdet gir
kaffeplantene en unik utvikling og karakter.
Antigua er en by i Guatemalas sentrale fjellområde, kjent
for sine godt bevarte bygninger i spansk barokkstil. Byen,
som i dag er en verdensarv, er i tillegg kjent for å lage
kaffe som er blant den beste i verden.

COTW ANTIGUA GUATEMALA
Hele bønner 340g

5 027 990
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Kaffebønnene fra Chikm
Chikmagalur i India gjør Baba Budan
til en fyldig og søt kaff
ka e med smak av moden frukt,
kakao og søt tobakk.
Historien om Baba Budan
Bud er fra et gammelt sagn om en
pilgrim som på reisen til Mekka oppdaget et kaffetre i
Jemen, tidlig på 1600-tallet.
Han plukket syv bønner fra
1600-t
treet og smuglet me
med seg de rå kaffebønnene over
grensen til India hvor han plantet dem i Chikmagalur.
Chikmagalur er en av de største kafferegionene
i Karnataka sør i India.
Indi Det er et svært mineral- og
være bekker og elver som
næringsrikt område, takket
t
renner ned langs fjellsidene
rundt Kemmannugundi.
ells
Området har en spenne
spennende fauna med fugler, flyvende
ekorn, villsvin
og leoparder.
vil

COTW BABA BUDAN
Hele bønner 340g

5 028 816
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Disse høytvoksende kaffebønnene kommer fra regionen
Central Valley på Costa Rica og gir en saftig og balansert
kaffe med toner av aprikos og gul plomme.
Costa Rica har en tradisjon for honeyprosessert kaffe,
som tilsvarer en delvis bærtørket kaffe. Her sitter mer
fruktkjøtt fra kaffebæret igjen rundt bønnen enn hva
som er vanlig før tørking. Det gir bønnene en klissete
overflate og gylden farge når de er tørket, derav navnet.
Honey-prosessering deles inn i flere farger etter hvor mye
fruktkjøtt som sitter igjen og hvilken farge det
likner når det tørker, der hvit har minst fruktkjøtt og
er lysest i fargen.
Central Valley er i tillegg til å være en
viktig kafferegion, det geografiske og kulturelle senteret
i Costa Rica. Med rik vulkansk jord, tydelige regnsesonger
og frodig fjellandskap gir det god grobunn for
kvalitetskaffe. Landet er et høyteknologisk kaffeland med
små og veldrevne familiegårder.

COTW CENTRAL VALLEY COSTA RICA
5 027 974
Hele bønner 340g
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Inzovu Rwanda består av høytvoksende kaffebønner fra
det lille landet Rwanda midt i Afrika. Denne kaffen er
saftig og ren, med smak av appelsin og melkesjokolade.
Inzovu Rwanda består av kaffebønner som dyrkes av
småskalabønder som leverer kaffen til ulike
vaskestasjoner i det lille landet. Forutsetningene for
kaffedyrking er ekstremt gode, spesielt på grunn av
næringsrik vulkanholdig jord, høytliggende
kaffeplantasjer og utmerkede klimatiske forhold.
Rwanda har gjennom målrettet statlig satsing på kaffe
fått stor internasjonal anerkjennelse som en av verdens
beste kaffeleverandører. Etter folkemordet i
1994 ble landet vanskelig tilgjengelig for kjøp og salg av
kaffe, men nå har kaffe på nytt blitt en viktig eksportvare
for landet, bidratt til en positiv utvikling og skapt mange
nye arbeidsplasser.

COTW INZOVU RWANDA
Hele bønner 340g

5 028 808
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Monsooned Malabar består av kaffebønner fra Karnataka i
India. Kaffen er prosessert ved monsunering, en helt unik
indisk metode som gir en kraftig kaffe med lav syrlighet
og en smak av vanilje, lær og søt tobakk.
Kaffetypen Monsooned Malabar oppsto under lange
transportseilinger tidlig i den indiske kaffens historie.
Der ble det oppdaget at fuktigheten i skipenes lasterom
ga kaffen en unik karakter.
I dag oppbevares den vaskede råkaffen under tak i
lagerhus uten vegger i den fuktige monsunperioden,
der den vendes flere ganger om dagen. Slik får man en
karateristisk kaffe ulikt alt annet.
Man vet ikke hvordan de ulike distriktenes kaffe utvikler
seg før etter monsuneringen er ferdig. Derfor leter vi og
velger kaffe blant de ferdig monsunerte kaffetypene
i en av de eldste og mest kjente kaffedistriktene for
monsunering i India: Karnataka.

COTW MONSOONED MALABAR
Hele bønner 340g

5 028 824
5 stk. F-pk i D-pk

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
- kjent for god kaffe siden 1866
www.coffeeoftheworld.no

Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Nordvest i Peru ligger regionen Cajamarca, der disse
kaffebønnene er dyrket. Peru Cajamarca er en saftig kaffe
med smak av røde bær, karamell og sjokolade.
Ved Andesfjellene nordvest i Peru ligger regionen
Cajamarca. Her dyrkes mye av landets beste kaffe.
God kaffe fra Cajamarca er ofte søt og saftig, med
spennende smaksprofiler fra sjokolade til toner av
røde bær.
Med frodig landskap, praktfulle fjell, et rikt planteliv og
mineralsk jord er forholdene for kaffeproduksjon i Peru
svært gode. Til tross for dette var det ikke før mot slutten
av 1800-tallet at kaffen ble tilgjengelig på det europeiske
markedet. Før dette ble all kaffen konsumert i Peru.

COTW PERU CAJAMARCA
Hele bønner 340g

5 027 982
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Kaffebønnene fra Western Highlands i Papua Ny-Guinea
har en sødmefull aroma og en fruktig smak av plomme,
rosin og søt tobakk.
Western Highlands er en av hovedregionene for kaffe i
Papua Ny-Guinea. Kaffen dyrkes ofte under skyggetrær,
som fungerer som ly for solen og begrenser tørke. Noen
av de mest interessante kaffebønnene dyrkes på små
kaffeplantasjer, såkalte ”coffee gardens”.
Papua Ny-Guinea er et land kledd med regnskog, fjell og
vulkaner. Landet er et av verdens minst urbaniserte og det
finnes flere tusen stammekulturer.
Kaffe er et viktig næringsgrunnlag for mange av
lokalsamfunnene i Papua Ny-Guinea og en viktig
eksportvare for landet, som produserer kaffe med ulik
smakskarakter og spennende nyanser.

5 028 790
5 stk. F-pk i D-pk

COTW WESTERN HIGHLANDS PAPUA NY-GUINEA

Hele bønner 340g
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Fra kaffens opprinnelsesland, Etiopia, kommer disse
høytvoksende kaffebønnene.
Yirgacheffe Etiopia kjennetegnes som en fyldig og bløt
kaffe med smak av bergamott og søt sitrusfrukt.
Yirgacheffe er et fjellrikt høyland i Sidamo, med et klima
og jordsmonn som gir fantastiske forhold for dyrking av
god kaffe. Området er spesielt kjent for sin høye kvalitet
og unike aroma.
I Etiopia, nærmere bestemt regionen Kaffa, ble kaffetreet
oppdaget. Derfra gikk kaffen via handelsveiene til Yemen
og videre ut i resten av verden.
I Etiopia finnes det fortsatt viltvoksende Arabica-planter.
Kaffe er en stor del av etiopieres hverdag og
kaffeseremonier er en viktig del av den etiopiske kulturen.

COTW YIRGACHEFFE ETIOPIA
Hele bønner 340g

5 027 966
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Disse kaffebønnene kommer fra høylandet rundt fjellet
Mount Kenya. Denne kaffen er frisk og leskende med
toner av solbær, et kjennetegn for god kenyansk kaffe.
Kaffebønnene fra Kenya er kjent for å gi frisk og fruktig
kaffe, gjerne med en smak av solbær. Kaffen dyrkes av
småskalabønder som leverer kaffebærene til nærliggende
vaskestasjoner der kaffen prosesseres.
Etterspørselen etter kaffe fra disse områdene er meget
stor på verdensmarkedet, og til tross for stor produksjon
kan det ofte være vanskelig å få tak i de beste kvalitetene.
Kenya er en lysende stjerne på kaffehimmelen.
Kaffebøndene har gjennom hardt arbeid og fantastiske
forutsetninger skapt seg en særstilling i kaffeverdenen.
Høylandet rundt Mount Kenya har vulkansk mineralrik
jord og svalere temperaturer, som gjør forutsetningene for
kaffedyrking ideelle.

COTW MOUNT KENYA
Hele bønner 700g

5 027 701
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Kalossi er en espressoblanding med kaffe-bønner fra
Sør-Sulawesi i Indonesia, blandet med kaffebønner fra
Brasil og Colombia. Den er fyldig og rund med smak av
nøtter og mørk stenfrukt.
Celebes Kalossi er det gamle koloninavnet på kaffe fra
regionen rundt byen Kalossi på øya Sulawesi i Indonesia.
De indonesiske kaffebønnene i denne blandingen er
prosessert på en tradisjonell metode ved navn Giling
Basah, også kjent som “wet hulled”.
Vanligvis tørker man kaffebønnene med pergamentskallet på, helt til fuktigheten i bønnene er på 10-11 %.
Med Giling Basah fjernes pergamentskallet fra
kaffebønnene tidligere i prosessen, allerede når bønnene
er halvveis tørket og fuktighetsinnholdet fortsatt er på
35 %. Deretter legges de ut til tørking igjen til
fuktigheten i bønnene er på 12 %.
Dette gir kaffebønnene et helt særegent preg.

COTW KALOSSI BLEND ESPRESSO
Hele bønner 700g

5 027 685
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Blå Java består av utvalgte kaffebønner fra regionen
Bondowoso øst på Java i Indonesia. Denne kaffen er søt
og mild, med smak av sjokolade, plomme og karamell.
I 1696 begynte hollenderne å dyrke kaffe på øya Java i
Indonesia. Denne kaffetypen bidro sterkt til å gjøre
kaffe populært i resten av verden og ble etter hvert
kjent under navnet “BLUE JAVA”.
Det finnes store og små kaffeplantasjer spredt over
hele øya. Denne kaffen er dyrket på østre Java,
i Bondowoso. Kaffen er håndplukket, vasket og soltørket
og skiller seg spesielt ut når det gjelder smak.
Blå Java er en perfekt kaffe uansett tid og sted.

COTW BLÅ JAVA
Hele bønner 700g

5 027 693
5 stk. F-pk i D-pk
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Coffee of the World er en kaffeserie som gir
deg smakfulle opplevelser og gode aromaer
fra utvalgte produsenter.
Her finner du et spennende mangfold av
kaffevarianter og fra ulike deler av verden.
Det de har til felles er høy kvalitet og
eksotiske smaker preget av jordsmonn
og terroir.

Brazilian Pea Blend Espresso er en espressoblanding med
perlebønner fra Brasil. Espressoen er kraftig og kremet
med smak av sjokolade og nøtter.
Når man finner én bønne i et kaffebær, som normalt sett
har to, kalles det en peaberry, eller en “perlebønne”.
Peaberry er rundere og mindre enn andre kaffebønner.
Perlebønnene i denne blandingen er fra Alta Mogiana
i staten Sao Paulo, en kjent kafferegion som byr på
høykvalitetskaffe. Klimaet i regionen byr på mye varmt
solskinn og det er vanlig med bærtørket kaffe.
Brasil er den største kaffeprodusenten i verden som
med stor variasjon i klima og landskap har en enorm
produksjon av kaffe.

COTW BRAZILIAN PEA BLEND ESPRESSO
5 027 677
Hele bønner 700g
5 stk. F-pk i D-pk
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