
KONTAKT DIN 

KONSULENT FOR 

YDERLIGERE 

 INFORMATION

Vi og vores samarbejdspartnere forhandler et bredt udvalg af 
de meste kendte kaffe- og temærker, kakao samt tilbehør.

EN KOP TIL ... 



ALLE FORTJENER   
DEN KAFFE DE ELSKER

Ekspertise - Indsigt - Tilbehør

Vi tror på, at alle fortjener en god kop kaffe. I samarbejde med vores 
samarbejdspartnere, leverer JDE Professional meget mere end en god 
kop kaffe. For som en del af verdens største kaffehus Jacobs Douwe 
Egberts giver vi dig individuelle muligheder og service, som skaber værdi 
for din virksomhed og din forretning.

Vi giver dig løbende inspiration, sparring og viden om kaffetrends fra 
vores internationale kaffehus. JDE Professional har rødder helt tilbage 
til 1753, hvor de første kaffehuse dukkede op i Europa. Og vi har den 
danske kaffekultur helt inde under huden, fordi vi har leveret kaffe til 
danskerne og vores samarbejdspartnere i næsten 40 år.

Vi kender dig og din virksomheds behov. Og vi har den kaffe, som folk 
elsker! Derfor kan vi udvikle netop den løsning, der skaber de bedste 
kaffeoplevelser for dine medarbejdere, dine gæster og dine kunder.  
JDE Professional gi’r en god kop kaffe til alle!
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GOD HOLDNING – GODT SIGNAL 
Din virksomhed kan nyde kaffe, te og kakao med god 
samvittighed – og vise, at I tager del i kampen for 
miljø og mennesker. 

Når du køber vores bæredygtige produkter, er du 
nemlig med til at forbedre vilkårene hos kaffe-, te-  
og kakaofarmerne..

BÅDE BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI
Vores indsats tager udgangspunkt i UTZ Certified, 
Rainforest Alliance og Fairtrade, som alle er certifice-
ringer indenfor bæredygtighed. Flere af vores produk-
ter forener desuden bæredygtighed og økologi.

BÆREDYGTIGHED HAR TRE BEN
Vores bæredygtighed hviler på certificeringernes  
tre hovedområder: Økonomi, miljø og social an-
svarlighed. Vi arbejder især med UTZ Certified og 
Rainforest Alliance – og forbedrer hele tiden inden 
for energi, vand, affald, emballage og mennesker. 

ØKOLOGI
Økologi er drift med stor vægt på natur- og miljø-
beskyttelse, dyrevelfærd og fødevarekvalitet. Det 
betyder blandt andet, at produkterne ikke er dyrket 
med kemikalier og pesticider. Både det danske og 
EU-mærket sikrer dig ”ægte” økologi: Samme krav, 
samme kvalitet, samme standard.

UTZ Certified fokuserer ligeværdigt 
på alle 3 ben. Uddannelse af far-
mere til professionelt selv at kunne 
skabe fundamentet til at tage 
miljømæssigt og socialt ansvar for 
deres samfund og deres produkters 
kvalitet. 

Rainforest Alliance arbejder med 
generiske kontrakter på både kaffe, 
te og kakao, og med fokus på 
miljøhensyn.

Fairtrade fastlægger minimums-
priser samt fast bonus til farmerne. 
Det vil sige “Fair pris”.

Når livet er en  
god kop kaffe

BÆREDYGTIGHED
OG ØKOLOGI I EN FÆLLES VERDEN 
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Det er ristningen, som adskiller espressobønnerne fra  
de ”almindelige” hele bønner. Espressobønnerne ristes  
nænsomt og langsomt. Resultatet er bønner, som giver  
en kaffesmag med mindre syrlighed, mere sødme,  
krydderier og mørk chokolade. 

På disse kaffevarianter har vi gjort vores bedste for at 
blende og riste bønnerne, så de passer perfekt til de sorte 
kaffetyper: Filter, Lungo, Americano, Café Creme og stem-
pelkaffe. 

HELE BØNNER

Duften af friskbrygget kaffe er uimodståelig. Når du øn-
sker den klassiske kaffeoplevelse, har vi et stort udvalg af 
formalede kaffevarianter. Med hver deres smag og styrke 
er vi klar til at efterkomme ethvert ønske. Vi værner om 
smagen og de sanseindtryk, som kaffebrygning giver. For at 
opnå det perfekte resultat er det afgørende, at bønnernes 
ristning, formaling og bryggemetode er nøje afstemt efter 
hinanden.

Friskbryg er formalet kaffe, der er ristet og malet, så det 
passer perfekt til brygning i friskbrygmaskiner. I friskbryg-
maskiner brygges kaffen efter stempelkandemetoden. Det 
vil sige, at kaffen flyder rundt i vandet i kort tid. Derefter 
trykkes vandet blidt gennem kaffen, så den herlige smag og 
aroma fra bønnerne frigives.

Filterformalet kaffe er ristet og formalet, så det passer til 
brygning på søjlebryggere og kolbemaskiner. Når du bryg-
ger med filter, er bønnerne i kontakt med vandet i lang tid 
og vandet løber stille og roligt igennem bønnerne. På den 
måde trækkes smag og aroma langsomt og nænsomt ud 
af bønnerne.

Instant kaffe er ekstremt let at tilberede og kaffen er klar på 
et øjeblik. Den skal bare tilsættes varmt vand. Du kan bryg-
ge en dejlig kop kaffe direkte i din kop eller tage en stick 
med dig, når du er på farten. Du kan også bruge instant 
kaffe i vores instantmaskiner. Udover at levere friskbrygget, 
velsmagende kaffe, bidrager de også til en effektiv hverdag, 
da de er hurtige at fylde op, udskænker mange kopper kaffe 
på en opfyldning og er lette at rengøre.

FORMALET KAFFE INSTANT KAFFE

ESPRESSO BØNNER

GEVALIA PROFESSIONAL 1853
Den mørkristede kaffe har en  
intens aroma med lette noter  
af chokolade.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mørk 
Intensitet:  

4032766 – 64 x 65 g 
4032765 – 30 x 175 g 
4032714 – 6 x 1000 g

GEVALIA PROFESSIONAL 1853 
HELBØNNE
Den mørkristede kaffe har en  
intens aroma med lette noter  
af chokolade.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mørk 
Intensitet:  

4032718 – 8 x 1000 g

Allerede i 1853 begyndte vi at rejse jorden rundt for at udvælge de bedste 
kaffebønner. Gevalia Professional 1853 er en mørkristet kaffe, som har en 
intens aroma med lette noter af chokolade. 

VI KOM TILBAGE
MED DET BEDSTE

KAFFE FOR
ENHVER SMAG
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GEVALIA KOFFEINFRI
En koffeinfri kaffe med Gevalias 
herlige karakter. Koffeinen er fjernet 
med en særlig metode, som bevarer 
alle de fine aromaer og smags-
stoffer.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4041188 – 16 x 800 g

GEVALIA MILLICANO INSTANT
Instant kaffe med ekstra fyldig og 
kraftig smag. Hemmeligheden er, 
at vi har tilsat meget fintformalede 
bønner til instant kaffen for at give 
mere smag og aroma.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032118 – 4 x 200 x 2 g (sticks)

Den kendte Gevalia, som er 100 % håndplukket, økologisk og bæredygtig certificeret kaffe. En lækker, mild kaffe med  
balanceret og let frugtagtig smag med en god syrlighed. Et komplet sortiment af både hele bønner, formalet og 
instant kaffe til både stempelkander, kaffemaskiner og -automater.

GEVALIA PROFESSIONAL 
ØKOLOGISK
En lækker mild kaffe med en  
balanceret aromatisk smag og  
et strejf af syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032760 – 64 x 65 g 
4032761 – 30 x 175 g 
4032691 – 6 x 1000 g

GEVALIA PROFESSIONAL 
ØKOLOGISK HELBØNNE
En lækker mild kaffe med en  
balanceret aromatisk smag og  
et strejf af syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032720 – 8 x 1000 g

GEVALIA ØKOLOGISK
En lækker mild kaffe med en  
balanceret aromatisk smag og  
 et strejf af syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032737 – 16 x 400 g

GEVALIA PROFESSIONAL 
ØKOLOGISK INSTANT
En fyldig, aromatisk og velbalance-
ret smag.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032746 – 6 x 150 g

GEVALIA PROFESSIONAL 
EBONY INSTANT
Den lækre Gevalia-smag, som 
instant med noter af nødder og en 
lav syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032685 – 10 x 250 g

GEVALIA GOLD INSTANT
En naturlig mild kaffe. Den særlige 
ristning giver en rund smag og aro-
ma med samme indhold af koffein 
som andre kaffer, dog med mindre 
bitterhed.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4041199 – 6 x 100 g 
4032745 – 6 x 200 g

GEVALIA PROFESSIONAL
Den klassiske gode Gevalia smag. 
Rund med en blød mild smag, som 
gør den let at drikke.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032764  – 64 x 65 g 
4032763 – 30 x 175 g 
4032762 – 12 x 500 g 
4032694 – 6 x 1000 g

GEVALIA PROFESSIONAL 
CONTINENTAL HELBØNNE
En rund og velafbalanceret kaffe, 
der er nem at drikke. Kaffen har  
noter af cedertræ og en sød  
afrundet bitterhed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032721 – 8 x 1000 g

GEVALIA ORIGINAL
Den klassiske gode Gevalia smag. 
Rund med en blød mild smag, som 
gør den let at drikke.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032736 – 6 x 500 g

Kom en kop nærmere det uventede og find dit eget eventyr i din næste kop. 
Gevalia Professional er smagsrige, velbalancerede kaffeblandinger eksklusivt 
fremstillet for dig, som serverer kaffen professionelt. Høj og lækker kvalitet.

HVILKEN KAFFE BYDER DU 
UVENTEDE GÆSTER?

GEVALIA PROFESSIONAL ØKOLOGISK & BÆREDYGTIG KAFFE 

NYHED

NYHED
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KARAT KLASSISK
Denne blanding sikrer, at din kaffe 
får den fyldige og klassiske karakter, 
som kendetegner Karat kaffe.

Bønner: Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032751 – 16 x 400 g

KARAT ORIGINAL
Denne særlige sammensætning af 
kaffebønner samt den omhyggelige 
ristning af kaffebønnerne sikrer en 
dejlig aromatisk og fyldig kaffe, 
netop som Karat Original skal være. 

Bønner: Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032750 – 16 x 400 g

KARAT er smagen af stolte danske kaffetraditioner og hører til blandt de  
ældste kaffemærker i Danmark. En kaffe, der er blevet drukket igennem  
generationer og er indbegrebet af den velkendte klassiske sorte kaffe med  
en kraftig, rund og fyldig KARAT-smag.

NÅR KAFFEN
ER KARAT

Espresso kaffe ristet i Italien 
I Piemonte i Norditalien ligger vores kafferisteri, som har ristet kaffe til  
italienske hjem og restauranter igennem to generationer. Her ristes vores  
tre Mastro Lorenzo varianter, så de afspejler italienske kaffetraditioner fra  
Nord-, Midt- og Syditalien.

UDSØGTE ITALIENSKE 
KAFFEOPLEVELSER

KARAT PROFESSIONAL RUBIN 
En fyldig kaffe med en balanceret 
grundsmag, hvor bitterhed og 
syrlighed mødes i harmoni.

Bønner: Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4032769 – 64 x 65 g 
4032768 – 30 x 165 g 
4032767 – 12 x 500 g

KARAT PROFESSIONAL 
 PLANTAGE
En kraftfuld og krydret kaffe med 
en god fylde.

Bønner: Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4032770 – 12 x 500 g

KARAT INSTANT 
KARAT Instant er fremstillet af 
nænsomt ristede kaffebønner med 
en fyldig og aromatisk smag.

Bønner: Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4041067 – 6 x 90 g 
4041068 – 6 x 180 g

MASTRO LORENZO AROMA  
ORO ØKOLOGISK
Oro har en delikat rund og fløjlsblød 
aromatisk smag med et strejf af 
syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032710 – 8 x 1000 g

MASTRO LORENZO AROMA  
NAPOLETANO
Napolitano er intens og kraftfuld. 
Der er en krydret og aromatisk bit-
terhed i kaffen, som gør den ideel til 
en cremet cappuccino eller espresso 
til den rutinerede espressodrikker.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet:  

4032717 – 8 x 1000 g

MASTRO LORENZO AROMA 
BAR
En intens og kraftfuld kaffe der  er 
den fuldendte italienske espresso 
samt velegnet til cappuccino, latte 
og macchiato.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4032711 – 8 x 1000 g
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D.E CLASSIC DARK 
Intens og karakterfuld kaffe med en 
behagelig aroma og en let brændt 
eftersmag.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mørk 
Intensitet: 

4015982 – 9 x 1000 g (friskbryg) 
4009046 – 20 x 500 g 
4009048 – 27 x 300 g 
4009044 – 163 x 55 g 

D.E CLASSIC HELBØNNE
Harmonisk kaffe med medium 
fylde, en behagelig aroma og 
syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4015985 – 6 x 1000 g

D.E COSTA
Mild kaffe med en levende efter-
smag.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Lys/Mellem 
Intensitet: 

4009064 – 20 x 500 g 
4055358 – 40 x 200g 
4009066 – 129 x 70 g

D.E er en kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. Vi lægger mere end  
260 års erfaring i hver eneste bønne som vi køber, rister og leverer. I D.E-serien 
finder du en bred vifte af forskellige kaffeblends lige fra de aromatiske, fyldige 
og runde til de kraftigere kaffer med krydret eftersmag. En unik og velsmag- 
ende kaffe. Og altid et sikkert valg!

ENESTÅENDE KAFFE
SIDEN 1753

D.E ORIGINAL INSTANT
Velafbalanceret kaffe med en mild 
karakter.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Lys/Mellem 
Intensitet: 

353501 – 10 x 300 g

D.E PURE GOLD INSTANT
Frysetørret instant kaffe til oprøring 
i varmt vand. Mellem ristet blanding 
af Arabica- og Robusta-bønner. 
Mild, aromatisk og rund smag med 
en god eftersmag. 

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4011331 – 200 x 1,5 g

D.E DECAF INSTANT
Koffeinfri, frysetørret instant kaffe til 
oprøring i varmt vand. Mellemristet 
blanding af Arabica- og Robusta- 
bønner. Mild og blød smag med en 
let eftersmag af karamel. 

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet: 

4001142 – 200 x 1,5 g (koffeinfri)

D.E CAPPUCCINO STICKS 
Cappuccino pulver til at røre op i 
varmt vand (80°C). Har en mild, 
 aromatisk og let sød smag. Leveres i 
praktisk borddisplay.

4031216 – 80 x 12,5 g

D.E CLASSIC ESPRESSO
Kraftig kaffe med en sprød og 
brændt karakter samt et touch af 
krydderier.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mørk 
Intensitet: 

4009135 – 6 x 1000 g

D.E ØKOLOGISK
Delikat kaffe med medium fylde og 
velintegrerede sprøde noter af urter.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4009090 – 20 x 500 g

D.E AROMA
Let kraftig kaffe med behagelige 
noter af krydderier.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4015983 – 9 x 1000 g (friskbryg) 
4009053 – 20 x 500 g 
4009055 – 27 x 300 g 
4009052 – 40 x 250 g 
4009054 – 40 x 200 g 
4009056 – 44 x 160 g 
4009057 – 129 x 70 g 
4009050 – 163 x 55 g

D.E CLASSIC
Harmonisk kaffe med medium 
fylde, en behagelig aroma og 
syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet: 

4009033 – 20 x 500 g 
4009032 – 40 x 250 g 
4009034 – 40 x 200 g 
4009030 – 44 x 175 g 
4009029 – 129 x 70 g

D.E. SELECTION
Intens og kraftig kaffe med en 
behagelig krydret eftersmag

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4055356 – 16 x 400 g

D.E. SELECTION SANTA
Intens og kraftig kaffe med en 
behagelig krydret eftersmag.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4009022 – 20 x 500 g

D.E. CLASSIC
Harmonisk kaffe med medium 
fylde og en behagelig aroma og 
syrlighed. 

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4055357 – 16 x 500 g
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Good Origin - kaffe med holdning 
Når du vælger Good Origin, får du en helt særlig kaffe: her forenes holdningen 
til den gode smag med et engagement i vores omgivelser, de mennesker, som 
skaber oplevelsen, og det miljø, som skal sikre oplevelsen fremover. Kaffeoplevel-
sen er naturlig og ren – skabt på økologisk dyrkede og certificerede bæredygtige 
bønner. Good Origin er det rigtige valg, når du vil bevare verden i stedet for at 
belaste den. Belønningen er en levende, frisk kaffe med intens aroma – og rigtig 
god samvittighed.

SMAGEN AF 
GOD SAMVITTIGHED

Café Noir - nuancer af sort 
Café Noir er kaffen for dig, der elsker at blive udfordret, og som gerne diskute-
rer stil og smag med andre mennesker. En elegant og raffineret kaffe, som er 
grænsesøgende - både hvad angår stil og elegance. Når kaffe skal være kunst, 
er Café Noir vores bedste bud. Glæd dig til en kompromisløs kaffeoplevelse, 
som glæder kræsne og modige kaffenydere. Café Noir byder på en dyb, rund 
og afbalanceret kaffeoplevelse - bittersød, intens og aromatisk.

NÅR KAFFE 
BLI’R HELT SORT

GOOD ORIGIN HELBØNNE
Harmonisk kaffe med medium 
fylde, fløjlsblød aroma og vel-
afbalanceret syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet: 

4015626 – 6 x 1000 g

GOOD ORIGIN 
Harmonisk kaffe med medium 
fylde, fløjlsblød aroma og vel- 
afbalanceret syrlighed.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet: 

4015624 – 6 x 1000 g (friskbryg) 
4045922 – 16 x 500 g 
4009202 – 44 x 165 g 
4009097 – 129 x 70 g

GOOD ORIGIN ESPRESSO
Overdådig og fyldig kaffe med 
fløjlsbløde noter af chokolade.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mørk 
Intensitet: 

4015625 – 6 x 1000 g

CAFÉ NOIR ESPRESSO
Fyldig og karakterfuld kaffe med et 
touch af praliné og kakao.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mørk 
Intensitet: 

4009081 – 6 x 1000 g

CAFÉ NOIR HELBØNNE
Karakterfuld kaffe med en frugt- 
agtig aroma, delikat syrlighed og 
en blød, sød finish.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet: 

4009080 – 6 x 1000 g

CAFÉ NOIR
Karakterfuld kaffe med en frugt - 
agtig aroma, delikat syrlighed og  
en blød, sød finish.

Bønner: Arabica 
Ristning: Mellem/Mørk 
Intensitet:  

4015984 – 9 x 1000 g (friskbryg) 
4055355 – 16 x 500 g 
4018662 – 16 x 400 g (stempelkande) 
4009083 – 44 x 175 g 
4009077 – 129 x 70 g

CAFÉ NOIR INSTANT
Harmonisk kaffe med medium fylde 
og en delikat jordagtig smag.

Bønner: Arabica/Robusta 
Ristning: Mellem 
Intensitet:  

4011334 – 16 x 300 g 
4011338 – 6 x 400 g
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KIAMBU
Single Origin kaffe fra Kenya. 
Læskende og frugtig med smag af 
solbær og te. Frisk syrlighed med 
antydning af citrus.

Bønner: Arabica 
Ristning:  
Fyldighed:  
Syrlighed: 

4045988 – 12 x 500 g

HUEHUETENANGO HELBØNNE
Single Origin kaffe fra Guetamala. 
Fyldig og frisk med kraftig smag af 
grønne urter og tydelige strejf af 
nødder og citronblade. 

Bønner: Arabica 
Ristning:  
Fyldighed:  
Syrlighed: 

4045989 – 12 x 500 g

IPANEMA BOURBON HELBØNNE
Single Estate kaffe fra Brasilien. 
Fyldig, sød og let bitter med god 
smag af nødder og chokolade.

Bønner: Arabica 
Ristning:  
Fyldighed:  
Syrlighed: 

4045990 – 12 x 500 g

Nordic Roast-serien er hele bønner, der er lysere ristet end vores almindelige 
hele bønner. Den lysere ristning betyder, at smagsnoterne og syrligheden i 
bønnerne kommer til deres fulde ret. Alle varianterne i Nordic Roast-serien 
er højlands kaffe og er enten Single Origin eller Single Estate kaffe med hver 
deres helt unikke karakteristika.

NUANCERET
SPECIALKAFFE

Kiambu,   
Tinganga Estate

BRASILIEN

Sul de Minas, 
IPANEMA 
COFFEES

KENYA GUETAMALA

Huehuetenango

CACAO FANTASY BLUE 
En let drikkelig kakao med  
lækker kakaosmag, som  
understøttes af en klar sødme.

4045763 – 10 x 1000 g 

CACAO FANTASY BLUE 
En let drikkelig kakao med  
lækker kakaosmag, som  
understøttes af en klar sødme.

4008671 – 100 x 22 g

Nydelse som gi’r dig ny energi 
En kop med varm kakao er den lækre nydelse i løbet af en lang, travl dag  
– den skønne sødlige  chokoladesmag giver ekstra energi og bringer smilet 
frem. Vi har flere varianter, som er forskellige i sødme og graden af  
chokoladesmag, så vi kan tilbyde dig en kop kakao lige efter dit hjerte.

KAKAO 
SMAG OG SØDME
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Der findes en Pickwick te 
- til ethvert øjeblik på dagen
Pickwick byder på masser af smagsoplevelser. De har den rene, naturlige 
smag til fælles. Både når det drejer sig om klassikerne og om frugtteer. Når 
der er brug for en pause i den travle hverdag på jobbet eller på farten, er 
Pickwick teen, som både stimulerer og bringer ro på. Pickwick er te-tradition 
og mangeårigt håndværk. 

MASSER AF 
SMAGSOPLEVELSER 

EARL GREY 
4004504 – 12 x 20 breve 
4004544 – 6 x 100 breve

CLASSIC 
4014530 – 12 x 20 breve

ENGLISH BREAKFAST 
4004525 – 12 x 20 breve

SORT TE VARIATION 
4004543 – 12 x 20 breve

TROPISK FRUGT 
4014028 -12 x 20 breve

APPELSIN 
4014031 – 12 x 20 breve

MANGO 
4014590 – 12 x 20 breve

JORDBÆR 
4011158 – 12 x 20 breve

SOLBÆR 
4011156 – 12 x 20 breve

SKOVBÆR 
4014004 – 12 x 20 breve

CITRON 
4014009 – 12 x 20 breve

FRUGTTE VARIATION
4014005 – 12 x 20 breve

SORT TE

FRUGTTE

Sort te er teblade, der visnes let, rulles eller knuses, iltes og tørres. Processen udvikler teens aroma, 
duft og den sorte farve. Sort te er generelt meget mild i smagen.

Frugtte er sort te tilsat små stykker frugt og naturlige aromaer. Smagen i en frugtte af- 
hænger af kombinationen af te og den eller de frugter, der bruges. Frugtteer er generelt 
karakteriseret ved at være meget smagfulde og aromatiske.

GRØN TE

URTETE

Grøn te forarbejdes mindre end sort te, idet den ikke fermenteres. Det betyder, at tebladene 
 bibeholder en stor del af deres vitaminer og mineraler samt deres grønne farve og delikate smag. 

Urtete stammer ikke fra teplanten. Det er udtræk, der laves af forskellige planter, blomster og urter.

GRØN TE VARIATION 
4041177  – 12 x 20 breve

INGEFÆR, LEMON OG CITRON-
GRÆS
4016680 – 12 x 20 breve

GRØN TE CITRON 
4014437 – 12 x 20 breve

GRØN TE JORDBÆR OG 
 CITRONGRÆS
4014436 – 12 x 20 breve

GRØN TE TRANEBÆR
4014438 – 12 x 20 breve

NYHED
APRIL 2017 

18 19



TEA MASTER SELECTION

SAMPAK OG VARIATION

PICKWICK TOP 6
4008523 – 6 x 20 breve

PICKWICK TOP 12
4018979 – 12 x 20 breve

TEA MASTER SELECTION

ENGLISH BREAKFAST 
English Breakfast er et smukt ud-
valg af kraftige, sorte teblade, som 
blandes perfekt – det byder dig på 
en overraskende robust smag.

4016612 – 3 x 25 breve

FOREST FRUIT
Forest Fruit er et fængslende, 
sort te-blend med en varm palet 
af skovbær, som giver en dejlig, 
frugtagtig smag.

4016616 – 3 x 25 breve

GREEN TEA LEMON 
Green Tea Lemon er en dejlig blan-
ding af sarte grønne teblade, citron 
og en antydning af citrongræs.

4016617 – 3 x 25 breve

ROOIBOS VANILLA
Rooibos Vanilla er en fyldig, rød 
rooibos med et blidt strejf af varm 
vanilje, som giver en diskret, natur-
lig smag.

4016615 – 3 x 25 breve

EARL GREY 
Earl Grey er et delikat sort te-blend 
iblandet diskrete strejf af bergamot 
og pikant citron for at opnå en frisk, 
blød smag.

4016610 – 3 x 25 breve

LEMON
Lemon er et herligt, sort te-blend 
suppleret med et twist af naturlig 
citronskal og en antydning af 
citrongræs.

4016611 – 3 x 25 breve

GREEN TEA PURE
Green Tea Pure er et smukt udvalg 
af friske grønne teblade, som er 
blandet for at frembringe de enkle 
og raffinerede noter af ren grøn te.

4016614 – 3 x 25 breve

MINT 
Mint er et dejligt blend 
af naturlig mynte og krusemynte-
blade, som kombineres fint for at 
give en frisk, mild smag.

4016613 – 3 x 25 breve

Pickwick Tea Master Selection er et eksklusivt tekoncept, som favner klassiske smags-
varianter til den kvalitetsbevidste tedrikker. Hver enkelt te er individuelt indpakket i en 
lufttæt emballage, som sikrer den optimale smag. Teen består af relativt storbladet te, 
som er 100 % naturlig og så er flere varianter endda bæredygtig – UTZ Certified.

TMS DISPLAY
Leveres med produkter

4016355 – 8 x 10 breve

TMS DISPENSER
Leveres uden produkter.

4016356

SÆSONVARE

SPICY TE

Spicy te dækker over flere forskellige eksotiske te-varianter. Der bruges spændende ingredi-
enser som f.eks. krydderier, rødder, urter, frugt og lignende. Disse ingredienser giver teen en 
aromatisk ”spicy” smag.

ØKOLOGISK SPICY CHAI 
4016404 – 12 x 17 breve

LAKRIDS
4004520 – 12 x 20 breve

ØKOLOGISK SMOOTH CHAI
4016403 – 12 x 17 breve

TYRKISK ÆBLE
4024009 – 12 x 20 breve

ØKOLOGISK VANILLA CHAI
4016405 – 12 x 17 breve

WINTER GLOW
4014685 – 12 x 20 breve
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Adventure

Lad dine sanser blive genfødt 
Med Pickwick Adventure lader vi dine sanser gå på opdagelse og lader dig 
nyde en hel verden i koppen. Det er tit de små eventyr i hverdagen, der gør 
hele forskellen. Kast dig ud i smagen og mærk, hvor godt det føles at opdage 
en ny verden.

GÅ PÅ OPDAGELSE 
I VORES LØSE TE

GENSYNSGLÆDE
Sort te, Earl Grey.  
Få et forfriskende knus af en 
gammel ven med søde citrus- og 
appelsinnoter.

4008502 - 1x1 kg

SØDE DRØMME
Sort te med Kvæde. 
Træd ind i dine ønskers himmel.
Her synes alt det søde lige som 
skabt efter din smag. Luften er af 
kirsebær, skyerne er af marcipan og 
den friske frugt får dig til at flyve.

4008503 - 1x1 kg

FERSKENLUND
Grøn te med ferskensmag. 
Velkommen i ferskenlunden, hvor 
den blide og forførende duft kom-
mer dig i møde. Nyd det milde bid 
af den sødmefulde frugt og den  
vidunderlige pynt af solsikkekron-
blade.

4018005 - 1x1 kg

LAKRIDS SWING
Sort te med Lakridssmag. 
Indtag hele England i én mundfuld.
Fyld dagen med den søde  
fornemmelse af anis og et strejf af 
lakridsrod. Smagen lader dig huske, 
at hyggen er rund.

4008507 - 1x1 kg

FRUGTFYRVÆRKERI
Frugtblanding med Hyben,  
Hibiscus & Æble. 
Alt omkring dig eksploderer i bær 
og frugter og du er midt i det 
syrlige, friske og søde. Uanset hvor 
du vender dig hen, mærker du  
hibiscus, hyben og æble.

4008508 - 1x1 kg

GYLDEN MORGEN
Grøn te med Lemon.  
Sæt dig midt i citronplantagen og 
tag en dyb indånding i den gyldne 
solopgang, så får du det bedste af 
Østens søde og syrlige sider.

4008501 - 1x1 kg

HAPPY SUN
Urtete med æble, citrongræs,  
lakridsrod og ingefær. 
Midt i det mystiske ingefær og  
det forfriskende citrongræs tager  
du en dyb indånding af det røde  
og søde i den æblekrydrede, 
opadgående smilende sol - og 
møder lakridsroden som happy 
end.

4018004 - 1x1 kg

BAILEY SURF
Sort te med Baileysmag.  
Fordyb dig i et hav af mild karamel. 
Rid på vanille-bølgen og slap af og 
nyd livet i kakao-solnedgangen.

4008505 - 1x1 kg

KVÆDEHØST
Økologisk grøn te med kvæde.  
Rul dig i det bløde græs på mark-
en, tag en dyb indånding i vindens 
bløde marcipanduft og lad dig 
forkæle af blomsterne. Følg den 
fyldige smag ud i verden på den 
søde måde.

4016965 - 1x1 kg

TILBEHØR TIL LØS TE

DOSERINGSSKE 
4008509 – 10 stk.

TEFILTER TIL KOP 
4008513 – 1000 stk.

TRÆPINDE 
4008528 – 1000 stk.

GLASBEHOLDER
Inkl. etiketter. 
4008512 – 6 x 1,5 l
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TILBEHØR TIL KAFFE

ENGANGSSERVICE

SUKKER

CHOKOLADE

RØREPINDE
4008885 – 14 cm (1000 stk.) 
4008776 – 19 cm (1000 stk.)

CAFÉ NOIR RØRSUKKER
Hygiejnisk og let. Leveres i praktisk 
borddisplay.

4008867 – 600 x 4 g

CAFÉ NOIR CHOKOLADE
Café Noir Chokolade indeholder 
to chokoladevarianter: den lækre 
cremede mælkechokolade og den 
forførende mørke noir. Et karton 
består af 2 rør á 150 stk., hvor hvert 
rør indeholder et mix af både mælk 
og mørk. 

4008500 – 2 x 150 x 4,5 g

MØRKE CHOKOLADESTYKKER
Økologiske og bæredygtige choko-
ladestykker med højt kakaoindhold 
(72,5 %). Chokoladestykkerne er 
Fairtrade certificeret. 

4008675 – 200 x 5 g

LES CARRÉS
Les Carrés Chokolademix er en 
udvalgt blanding af de fineste, 
tynde belgiske chokolader, indivi-
duelt indpakket for at sikre friskhed 
og holdbarhed. Du får de bedste 
chokoladevarianter i ét produkt. 
Indeholder 5 chokoladevarianter.

4016577 – 2 x 150 stk. x 4,5 g

SWEET MOMENTS
Sweet Moments er et sortiment 
af 8 lækre, individuelt indpakkede 
kiks og chokolader, som fuldender 
dit kaffeøjeblik. Ren chokolade, ren 
smag. 

4016576 – 2 x 120 stk.

D.E PAPBÆGER
893700 – 175 ml (1900 stk.) 
894000 – 250 ml (1344 stk.)

D.E SUKKERSTICKS 
D.E Sukker Sticks til at hælde i 
kaffen. Hygiejnisk og let. Leveres i 
praktisk borddisplay.

4045796 – 500 x 4 g

CAFÉ NOIR PAPBÆGER
4008812 – 250 ml (1000 stk.) 
4008813 – 360 ml (1000 stk.) 
4008814 – 450 ml (1000 stk.)

D.E HUGGET SUKKER 
D.E Hugget Sukker, 2 stk pr. pakke. 
Praktisk og hygiejnisk.

4055158 – 806 x 2 stk.

JDE Professional er meget mere end god kaffe og kaffebrygning. Vores gennemtænkte kaffe- og teløsninger dækker ethvert 
behov. Derfor leverer vi naturligvis også al tilbehøret i, til og omkring kaffen og teen.

AUTOMATPRODUKTER

MÆLK, FLØDE OG CREAMER

GEVALIA AUTOMAT TOPPING 
Lækker kvalitets topping, der skum-
mer som rigtig fløde.

4041075 – 6 x 1000 g

D.E MINIMÆLK 0,5 %
D.E Minimælk med 0,5 % fedtind-
hold. Til at røre op i kaffen. Leveres i 
praktisk borddisplay.

4008536 – 100 x 20 ml

D.E COFFEE  
CREAMER STICKS
D.E Creamer Sticks er flødeerstat-
ningspulver til brug i kaffe. Opløses 
let og giver ikke mælkeskum. 
Hygiejnisk og let. Leveres i praktisk 
borddisplay.

4045657 – 500 x 2,5 g

KAFFEFLØDE 10 % 
Kaffefløde til at røre op i kaffen.

4008672 – 240 x 7,5 g≈ 7,5 ml

ØKOLOGISK 
KAFFEMÆLK 0,5 % 
Økologisk kaffemælk med 0,5 % 
fedtindhold. Til at røre op i kaffen. 
Leveres i praktisk borddisplay.

4008674 – 100 x 10 ml

D.E COFFEE WHITENER
D.E Coffee Whitener er flødeerstat-
ningspulver til brug i kaffeauto-
mater. Velegnet som mælk/fløde-
produkt. Opløses let og giver ikke 
mælkeskum.

4055368 – 12 x 1000 g

D.E CAPPUCCINO TOPPING 
D.E Cappuccino Topping er mæl-
kepulver til brug i kaffeautomater. 
Velegnet til kaffespecialiteter som 
Cappuccino, Wiener Melange og 
Café au Lait. Opløses let og giver 
pænt mælkeskum.

341515 – 10 x 1000 g
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Franke FoamMaster
FoamMaster er toppen af espressomaskiner. 
Om det er klassisk kaffe eller varme og kolde 
mælkekreationer med perfekt skum og konsi-
stens, så leverer FoamMaster et perfekt resultat i 
hver eneste kop. Betjeningen foregår let på den 
revolutionerende touch skærm.

Drikkeudvalg: alle mulige kaffe- og espresso-
drikke som fx cappuccino, café latte, cortado, 
machiatto, espresso choko, chokolade, choko-
milk og varmt vand - men også kolde drikke med 
kold mælk, som frappe, ice-coffee. Med smags-
station er der også mulighed for automatisk 
tilsætning af sirup til drikke som f.eks. caramel 
machiatto, eller vanilla latte.

Kapacitet (400 v): op til 250 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/ja

Tilbehør: kopvarmer, mønt-, kortsystem

Omni 9100
Den nye Espresso Omni er den ultimative 
multifunktionelle espressomaskine, som laver 
alle kaffevarianter, så alle kan vælge præcis 
den kaffe som passer til deres humør, smag og 
tidspunkt på dagen.

Maskinen har en brugervenlig 10-tommers HD 
touch-skærm. LED-lys indrammer den skandi-
naviske kølige elegance og sikrer, at maskinen 
er både brugervenlig og energivenlig. WiFi og 
Bluetooth muliggør information og underhold-
ning på skærmen.

Kapacitet (230 v): op til 90 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/ja

Tilbehør: mønt-, kortsystem

KAFFEOPLEVELSER 
MED STIL OG SMAG

ESPRESSOMASKINE
MED STORT UDVALG

Barista One
Barista One er en lækker lille fuldautomatisk 
espressomaskine med krom front og et bruger-
venligt touchdisplay. Bønnebeholderen kan fås 
2-delt, så den kan rumme to typer bønner.
Den fås ligeledes med en beholder til frisk mælk 
så din foretrukne kaffe, hvad enten det er Café 
Latte, Capuccino, Macchiato eller en blød Café 
Crème er sikret den helt rigtige smag.

Kapacitet (230 v): op til 100 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/ja

Tilbehør: mønt-, kortsystem 

VIL DU VÆRE  
DIN EGEN BARISTA?

*125 ml kopper pr. time.

Kaffe brygges bedst med de professionelle maskiner. Vi kan tilbyde nogle af 
de bedste kaffeløsninger, både når det gælder køb, leje og leasing. Kontakt 
dine konsulent for at finde den rette maskinløsning, der passer til dit behov.

KAFFEMASKINER
TIL ETHVERT BEHOV 

KONTAKT DIN 

KONSULENT FOR 

FLERE VALG-

MULIGHEDER

NYHED NYHED
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NÅR MANGE ER TØRSTIGE 
EFTER SORT KAFFE

*125 ml kopper pr. time.

TH-10
Et enestående gennemløbssystem, som  
opvarmer vandet til en temperatur  på 92-96 
grader. Forsynet med afkalkningsalarm.  
Eksklusiv pumpekande. 2,2 liter bryg.

Kapacitet (230 v): op til 152 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: nej/nej

Bonomat-anlæg
Komplette rundfilter bryg anlæg til 2 x 10 liter. 
Leveres med separat aftapning til varmt vand.

Drikkeudvalg: kaffe, varmt vand.

Kapacitet (400 v):  30 liter kaffe /  
20 liter varmt vand*

Fast vandforsyning/afløb: ja/nej

KLASSISK OG SIMPEL  
KAFFEBRYGGER

Novo 2 
Simpel og pålidelig kaffemaskine - nem at 
betjene. Kaffemaskinen er forsynet med 2 var-
meplader med automatisk temperaturjustering. 
Leveres som standard med en filterholder i plast 
samt en glaskande. 1,8 liter bryg.

Drikkeudvalg: kaffe.

Kapacitet (230 v): op til 144 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: nej/nej

PERFEKT FILTERKAFFE  
ÅR EFTER ÅR

Bravo
Lille kompakt kaffemaskine, der brygger både 
kaffe, kakao og mælkespecialiteter på et øjeblik. 
I alt 5 forskellige varme drikke. Bravo er en effek-
tiv kaffemaskine, der er nem at betjene og har 
automatisk afkalknings- og rengøringsprogram. 

Med sin lille størrelse og store drikkeudvalg 
 passer Bravo perfekt ind i ethvert lille kontor.

Drikkeudvalg: kaffe, espresso, cappuccino, kakao 
og varmt vand.

Kapacitet (230 v): op til 240 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/nej

FB 7100 Plus
Hver eneste kop er friskbrygget stempelkaffe. 
Mulighed for tre forskellige styrker i kop eller 
kande. Kaffemaskinen brygger en lang række 
kaffevarianter fra instant mælk og chokolade, 
udskænker også varmt vand.

Drikkeudvalg: kaffe, espresso, cappuccino,  
kakao og varmt vand.

Kapacitet (230 v): op til 180 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/nej

Bolero Turbo
Effektiv kaffemaskine med stor kapacitet  
– perfekt til større virksomheder. 

Med et drikkeudvalg på 8 forskellige varme 
drikke, separat udløb til tevand og mulighed for 
at udskænke kop for kop eller op til 2 kander ad 
gangen er dette en meget alsidig og fleksibel 
kaffeløsning. Der plads til 4 forskellige instant-
produkter og der kan udskænkes op til 900 
kopper kaffe før genopfyldning er nødvendigt. 

Bolero Turbo er en effektiv kaffemaskine med 
indikator for afkalkning og rense program.

Drikkeudvalg: kaffe, espresso, kakao,  
espreschoko, cappuccino, café au lait, kaffe  
med mælk, latte macchiato og varmt vand.

Kapacitet (230 v): op til 320 kopper*

Fast vandforsyning/afløb: ja/nej

PERFEKT TIL  
DET LILLE KONTOR

KLASSISK KAFFEMASKINE  
MED TOUCH-FUNKTION

HØJ KAPACITET
NEM AT BETJENE

*125 ml kopper pr. time.
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 SERVICEPAKKER

Servicepakke 1 Servicepakke 2 Servicepakke 3

Responstid 16 timer 8 timer 16 timer 8 timer 16 timer

Kørsel Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.

Arbejdsløn Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.

Reservedele Ekskl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.

Vedligehold Ekskl. Ekskl. Ekskl. Inkl. Inkl.

En servicepakke giver tryghed og sikkerhed for frisk kaffe. Vælg den pakke, der passer til jeres behov.

 

Koldt vand - også til din kaffeautomat
Somme tider har man bare brug for den rene, klare smag af vand! Og med 
vores flotte og brugervenlige drikkevandskøler er det både nemt og hurtigt at 
nyde et forfriskende glas koldt vand. På de fleste af vores kaffemaskiner kan 
koldt vand desuden integreres.

FRISKT OG KOLDT
DRIKKEVAND

Enkelt og godt: Kobles direkte på vandtilslutningen – derfor intet vandmagasin 
eller vandtank. Så er I altid sikret frisk vand! 

Med en kapacitet på 30 liter dejligt koldt vand i timen er dette en perfekt 
løsning til kantiner og kontorlandskaber. 

En gang imellem skal  
det bare være friskt og koldt

Vi kender vejen til den gode kaffeoplevelse
Danmarks største team af serviceteknikere står klar til at hjælpe dig med 
kaffeoplevelsen, hvis der opstår problemer med maskineriet. Du kan se  
frem til en hurtig og kompetent service, så du ikke skal bekymre dig om 
manglende kaffe.

VORES SERVICE 
DIN SIKKERHED 

VANDKØLER DANMARKS STØRSTE SERVICETEKNIKER TEAM
JDE har Danmarks største team af egne serviceteknikere og vi er parate  
til at yde dig den bedst mulige service, hvis du får problemer med din kaffe-
maskine. Det giver dig tryghed, så du ikke behøver at bekymre dig  
om manglende kaffe.

TÆTTEST PÅ DIG
Service & Support anvender den nyeste navigationsteknologi, der sikrer 
hurtig og effektiv kommunikation mellem vores serviceafdeling og service-
teknikere. Med dette system kan vi se hvilken tekniker, der er tættest på dig, 
når du har brug for os. Det er service uden omveje.

SERVICEPAKKER
Med en JDE servicepakke er hjælpen nær, hvis uheldet er ude. Vores  
erfaring viser, at selvom vores maskiner er særdeles driftssikre, sker der 
uheld. Og ofte sker uheldet, når du mindst venter det eller når det er  
mest ubelejligt. En servicepakke giver dig tryghed og sikkerhed for frisk 
kaffe. Vælg den servicepakke, der passer til jeres behov.

SERVICE UDEN SERVICEPAKKE
Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, selvom du ikke har lavet en fast 
aftale med os på service. Ved servicebesøg faktureres kørsel, arbejdsløn og 
reservedele efter forbrug.
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