
Klimatsmarta 
produkter som 
stöttar drömmar

Alla ska med.
Alla ska kunna följa med på klassresan, 
studenten och idrottslägret. Med din 
stöttning blir det möjligt!

Upp till  

67 kr 
 per såld produkt 

går tillbaka till 
säljaren
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Innehållsförteckning

4.

12.

15.

8.

6.

14.

16.

17.

10.

Kaffeglas
Glasen som håller ditt kaffe varmt 
längre.

Återanvändbara kaffefilter
Slipp köpa engångsfilter igen.

Aromica Organic
Vårt ekologiska kaffe som är rostat 
med kärlek i Sverige.

Termosflaska
Skippa engångsmuggen.

Återanvändbara sugrör
Stilrena sugrör som kan användas om 
och om igen.

Dynamitkaffe
Sveriges starkaste kaffe.

Luxury Sensation
Något riktigt gott för en god sak.

Royal Mirage
Gott kaffe är ett hantverk.

Bivaxdukar
Glöm plast- och aluminiumfolie.

Hur allt började
Läs om varför företaget grundades.

18.

Beställningslista20.

Hur du köper och stöttar
Så här kan du stötta som både 
konsument eller företag.

19.
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Stötta klasser 
och lag att nå 

sina mål!
Genom att köpa någon av produkterna 
i denna katalog är du med och stöttar 
säljaren och dess grupp till att kunna 

åka på sin drömklassresa, ett spännande 
idrottsläger eller en minnesvärd student. 
Mål som du kan hjälpa dem att uppfylla!

Upp till 67 kr per såld 
produkt går till säljaren!
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2-pack

Kaffeglas
Med sina dubbla väggar i värmebeständigt 

borosilikatglas så slipper du känna hettan som 
annars uppstår vid en nybryggd kopp kaffe. 
Rymmer 350 ml och glasen fungerar lika bra 

till té eller andra drycker också.

Rekommenderat butikspris: 329 kr 
250 kr
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Återanvändbara 
sugrör

Perfekta sugrör i rostfritt stål till iskaffet 
eller andra drycker. Njut med gott samvete 

och slipp köpa nya sugrör hela tiden! En 
behändig rengöringsborste ingår.

Rekommenderat butikspris: 199 kr  
150 kr

4-pack
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Recept smoothie
2 dl yoghurt 
½ banan 
1 dl hallon 
1 dl blåbär 
Vispgrädde

1. Mixa alla ingredienser 
i en blender eller med en 
stavmixer

2. Häll upp i glas och toppa 
med vispgrädde

Avnjut med återanvändbara 
sugrör!

Recept iskaffe
1 dl Dynamitkaffe 
1 ½ dl mjölk 
Kolasås 
Is 
Vispgrädde

1. Ringla kolasås längs 
glasets väggar

2. Häll upp is

3. Häll kaffet över isen

4. Tillsätt mjölk och rör om

5. Toppa med vispgrädde och 
kolasås

Avnjut med återanvändbara 
sugrör!
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Rekommenderat butikspris: 329 kr  
200 kr

Byt ut engångsmuggen mot en flaska som går att 
använda igen och igen. Flaskan är  

7x26,5 cm och rymmer 500 ml. Den kan hålla kyla i 
24 timmar och värme i 12 timmar med sina dubbla 

väggar av rostfritt stål.

Nu har jag använt flaskan i snart ett år och den är 
faktiskt helt otrolig, dels håller den kyla jättebra och 
den håller värme. Det är en jättebra storlek, den är 
också stilren och perfekt att dricka ur.

Hanna Wernolf,  
Stöttade Torsviks skola

Termosflaska

Glas med is:  
Håller kyla i 30 min

Termosflaska: 
Håller kyla i 24 h
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3-pack

Bivaxdukar
Bivaxdukar är det nya sättet att packa mat på ett mer 
miljövänligt och smidigt sätt. De är återanvändbara 
i upp till ett år och lätta att rengöra med kallt vatten 

och en droppe diskmedel.

Bivaxdukarna är perfekt att använda till att förpacka 
frukt, grönsaker, bröd, ost och mycket mer. Maten 

håller sig fräsch längre på grund av bivaxets 
antibakteriella egenskaper. 

Använd bara värmen från dina händer för att aktivera. 
Produkten innehåller 3 bivaxdukar i storlekarna 18x20, 

25x28 och 33x36 cm.

Rekommenderat butikspris: 279 kr  
200 kr

Glöm plast-och 
aluminiumfolie!
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Återanvändbara 
kaffefilter

Som ett vanligt kaffefilter, fast snällare 
mot miljön och plånboken. Skölj 

filtret med vatten efter användning, 
låt torka och återanvänd ditt filter så 
du slipper köpa engångsfilter igen. 

Tillverkat i ekologisk bomull. Kommer 
i standardstorleken 1x4 som passar 

perfekt för i princip alla kaffebryggare.

Rekommenderat butikspris: 199 kr  
150 kr

2-pack
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Hur man använder 
återanvändbara 

kaffefilter

1

2

3

4

5

Placera det 
återanvändbara 
kaffefiltret i din 
kaffemaskin

Fyll på med 
ditt favoritkaffe 
och starta 
kaffebryggaren

När kaffet är klart, 
kasta kaffesumpen

Skölj kaffefiltret 
noga med vatten 
och låt torka

Återanvänd!
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MÖRKROST 

Dynamitkaffet är perfekt för dig som 
vill ha ett explosivt uppvaknande och 

tillskott av energi. Denna kaffeblandning 
har nämligen extra högt innehåll av 

koffein vilket gör detta till ett av Sveriges 
starkaste kaffe. En förpackning innehåller 

200 gram malet kaffe.

Dynamitkaffe

3 paket: 190 kr
Rekommenderat pris i delikatessbutik: 299 kr

FYLLIGHET ROSTNINGSGRAD SYRLIGHET

Sveriges 
starkaste kaffe
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Rostat med 
kärlek i Sverige

MELLANROST

Aromica Organic är en spännande 
kaffesmak med rötter från bland annat 
Honduras som odlats på höga höjder, 

där bergsluft och bördig jord ger 
perfekta förhållanden för ett kaffe med 
välbalanserade smaker, toner av apelsin 
och choklad samt en mjuk, rund kropp.

Kaffet är KRAV-märkt, ekologiskt och alltid 
certifierat med antingen Rainforest  
Alliance eller UTZ. Kort sagt – ett 

kaffe tillverkat med passion, kärlek till 
hantverket och respekt för klimatet. En 
förpackning innehåller 200 gram malet 

kaffe/hela bönor.

3 paket: 190 kr 2 paket: 190 kr

Aromica Organic kaffe Aromica Organic hela bönor

FYLLIGHET ROSTNINGSGRAD SYRLIGHET

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Rekommenderat pris i delikatessbutik: 279 kr Rekommenderat pris i delikatessbutik: 279 kr

Svenskrostat bryggkaffe med 
bönor från Latinamerika
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3 paket: 170 kr 2 paket: 170 kr

 

Något riktigt gott 
för en god sak

MÖRKROST 

Alla våra kaffeblandningar är utvecklade 
av djupt passionerade kaffemänniskor med 

kunskap och passion som härstammar 
från 1800-talet. Hemligheten bakom den 

nyansrika smaken i Luxury Sensation 
ligger i de berömda colombianska 
kaffebönorna som blandas med 

välbalanserade brasilianska kaffebönor.

Smaken är kraftfull och fyllig, med frisk 
syrlighet och intensiva toner av svarta 
vinbär. Bönorna är rostade med stor 

kärlek i Sverige och är en blandning utan 
kompromisser. En förpackning innehåller 

200 gram malet kaffe.

Luxury Sensation kaffe Luxury Sensation hela bönor

FYLLIGHET ROSTNINGSGRAD SYRLIGHET

Rekommenderat pris i delikatessbutik: 259 kr Rekommenderat pris i delikatessbutik: 259 kr

Svenskrostat bryggkaffe med 
bönor från Latinamerika
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Visste du att…

Priset på kaffe - högsta 
nivån sedan 7 år tillbaka

Kaffepriserna har ökat 
dramatiskt senaste året på 

grund av sämre skördar 
av kaffebönor i Brasilien 
och Columbia. De globala 

fraktproblemen som uppstod 
i början av pandemin 

påverkar även fortfarande 
och har lett till kraftigt ökade 

transportkostnader. Kaffet från 
Kaffekassan kommer självklart 
att vara samma höga kvalitet 

som tidigare.

i
 

Gott kaffe är 
ett hantverk

MÖRKROST 

Royal Mirage har en frisk syrlighet och en 
något ljusare rostning än den traditionella 

mörkrosten.

Genom att använda slowroast-metoden 
vid rostningen har vi möjliggjort en större 
smakpotential i varenda böna och skapat 
en smakupplevelse som är mycket svår 

att skapa, imitera eller leverera för andra. 
En mustig blandning för meningsfulla 

tillfällen. En förpackning innehåller 200 
gram malet kaffe.

Royal Mirage kaffe

FYLLIGHET ROSTNINGSGRAD SYRLIGHET

3 paket: 170 kr
Rekommenderat pris i delikatessbutik: 249 kr

 
Svenskrostat bryggkaffe med 
bönor från Latinamerika

Varje år säljer 1000-tals ungdomar vårt kaffe 
och återanvändbara produkter.
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Kaffekassan grundades 
med visionen att skrota den 
medelmåttiga förtjänsten, 
erbjuda produkter med en större 
mening bakom sig och göra 
försäljningar mer miljövänliga 
och plastfria.

Idag har över 5000+ ungdomar 
sålt genom vårt koncept och vi 
fortsätter kämpa för att skapa 
en bättre försäljningsupplevelse 
så att varenda ungdom kan 
finansiera sina klassaktiviteter, 
resor och cuper.

Oskar Söderlund 
VD & grundare

Hur allt började

Vändpunkten - nu är det nog!

Nu bygger vi drömmen 
tillsammans!

Jag hade precis avslutat ännu 
en försäljning i nionde klass och 
undrade...

“..varför tar företagen i stort sett 
hela förtjänsten i jämförelse till 
vad vi ungdomar får, och varför är 
produkterna inte mer miljövänliga?.”

Familjer omkring mig berättade hur trötta de var på att köpa samma saker varje år och hur 
produkterna inte nådde upp till deras förväntningar.

Där och då bestämde jag mig för att ta saken i egna händer.
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Hur du köper och 
stöttar som konsument

Hur du köper och 
stöttar som företag

Steg 1:  
Beställ produkter från 
den här katalogen.

Steg 2:  
Mejla info@kaffekassan.
se och skriv ditt org. 
nummer, företagsnamn 
samt vilka produkter du 
köpt.

Steg 3:  
Ta emot ditt kvitto via mejl 
och använd som underlag i 
bokföringen.

Steg 1:  
Beställ genom att skriva 
upp din order på baksidan 
av denna broschyr. 

Steg 2:  
Säljaren kontaktar dig 
när det är redo för 
leverans.

Steg 3:  
Du betalar i samband 
med leveransen av 
dina produkter (om du 
inte kommit överens 
om något annat med 
säljaren).

1 års garanti på samtliga återanvändbara produkter
Vi är stolta över vår höga kvalitet och lämnar därför 1 års 
garanti på våra återanvändbara produkter. 

Garantin innefattar funktionsfel som ej uppstått genom yttre påfrestningar 
såsom till exempel vatten- och fallskada. 

Vår smakgaranti
Vi tillverkar och säljer ett så kallat delikatesskaffe, med en liknande eller 
högre kvalitet än delikatessbutiker. Anledningen till att vi kan hålla ett 
konkurrenskraftigt pris är genom höga volyminköp, så att säljarna i klassen, 
laget eller föreningen tjänar bra på det. Om du mot förmodan inte gillar 
kaffesorten du köpte så kan du nyttja vår smakgaranti inom 14 dagar efter 
leverans och få ett presentkort i vår webbshop som går att använda till en 
annan kaffesmak.

Betalning & leverans 
Efter du beställt via vår beställningslista så kommer du få ordern levererad av 
återförsäljaren (skolklassen, laget eller föreningen) och binder dig för att betala 
för detta.

Nöjd-kund-garanti

19



Kaffefilter
150 kr

Sugrör
150 kr

Kaffeglas
2-pack
250 kr

Bivaxdukar
3-pack
200 kr

Term
osflaska

200 kr
Term

osflaska
200 kr

Term
osflaska

200 kr
Arom

ica 
Organic 
kaffe

190 kr

Luxury 
Sensation

kaffe
170 kr

Royal  
M

irage
kaffe

170 kr
Dynam

itkaffe
190 kr

Arom
ica 

Organic  
hela bönor 

190 kr

Luxury 
Sensation 
hela bönor

170 kr

Läm
nas in till kontaktperson senast ........... /...........      Säljare: .......................................      K

lass/lag: ........................................      M
obilnum

m
er: ........................................


