
... alle fortjener



OM RIGTIG KAFFE
Rigtig Kaffe har siden 2009 leveret espressomaski-
ner, kaffe og tilbehør til danske hjem og virksom-
heder med et mål om, at alle skal have muligheden 
for at få den fantastiske, autentiske kaffeoplevelse, 
som vi kender og elsker fra Italien!

I juli 2015 lancerede vi første kaffeblend i eget navn, som viste sig 
at skulle blive en stor succes! Siden da er vores sortiment udvidet 
løbende med i alt fem forskellige eksklusive kaffeserier, hvoraf de 
fire er ristet i Danmark. I alt har vi 28 forskellige kaffer i eget navn 
med hver sin historie og karakter.

Rigtig Kaffe fås kun i hele kaffebønner, da det er vigtigt, at man al-
tid anvender friskmalede bønner, da det giver den absolut bedste 
smagsoplevelse.

 � Unikke, eksklusive kaffeserier skabt af nøje udvalgte 
kaffebønner i topkvalitet

 � I alt 28 forskellige kaffeblends fordelt på fem forskellige 
serier

 � Flotte emballager med udluftningsventil, der bevarer 
kaffens smag og aroma

Hvorfor vælge Rigtig Kaffe?

Rigtig Kaffe A/S
Godthåbsvej 73
8660 Skanderborg

Tlf: 70 777 303
www.rigtigkaffe.dk
info@rigtigkaffe.dk
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FAKTA
Kaffekortet illustrerer oprindel-
seslande for alle Rigtig Kaffes 
varianter. Nogle stammer fra 
et enkelt land, hvilket kaldes 
Single Origin, mens andre er 
blandinger fra forskellige om-

råder i verden.



RIGTIG KAFFES ITALIENSKE SERIE
Rigtig Kaffes røde, italienske serie blev lance-
ret i 2016, og er en utroligt populær serie, der 
er skabt som en hyldest til Italien og den itali-
enske kaffehistorie. 

Hver kaffeblend symboliserer et område i Italien og dets 
tradition for kaffesmag og kafferistning. Du vil opleve alt fra 
den kraftfulde smag af det sydligste Italien, til den let syrli-
ge og raffinerede smag fra de nordlige regioner.

Alle varianter har fået sit eget italienske pigenavn og sin 
egen ”Belladonna”, der symboliserer hver kaffeblends 
smag og karakteristika. Navnet og den smukke, iøjenfal-
dende label gør det let at huske de forskellige varianter i 
serien.

Serien består af fem forskellige varianter baseret på bønner 
fra Brasilien, Colombia, Guatemala, Kenya og Sumatra. To 
af varianterne består af 100% arabica, mens de resterende 
tre er blandinger af arabica og robusta.

Pakkeløsning: prøv hele serien

Vægt: 2,5 kg

Vejl. pris: 399,95 DKK - spar 309,80

TIP
Køb hele serien til en 

favorabel pris og smag 
dig frem til din favorit!



Rigtig Kaffe Adrianna er en hyldest til den traditionelle meget mørke, 
dybe og intense espresso, som serveres på Sicilien.
 
Kaffen er mediumristet med en gennemtrængende, mørk smag 
med bid og power. Eftersmagen er en intens og lang smagsople-
velse med noter af chokolade. Ved espresso får man en utroligt flot 
crema.
 
Rigtig Kaffe Adrianna er perfekt til en kop espresso såvel som en 
almindelig sort kaffe, og takket være den kraftfulde smag, giver 
den en fremragende cappuccino, hvor kaffesmagen trænger stærkt 
igennem. Adrianna er en kaffe med bid, kant og karakter, som giver 
et boost i munden.
 
Adrianna er et italiensk pigenavn, som betyder mørk og denne 
kaffeblend har fået navnet, fordi den er inspireret af den sicilianske 
tradition for ristning af kaffebønner og dens mørke kaffesmag.

Sicilianere køber ofte deres kaffe hos den foretrukne lokale rister 
”torrefazione” og foretrækker en lille, meget stærk sort kop kaffe, 
som drikkes hurtigt og giver et koffeinkick pga det høje indhold af 
robusta.
På Sicilien ristes kaffen efter gamle traditioner, som går i arv gene-
ration efter generation. Her fokuseres på den dybe og kraftige smag 
og den meget nøjagtige ristning, som giver den helt rigtige sicilian-
ske espresso.

Info
Rigtig Kaffe Adrianna

Arabica: 60%

Robusta: 40%

Ristning: Medium

Oprindelse:
Brasilien
Colombia

Noter:
Chokolade

Rigtig Kaffe Teodora er en kaffeblend med en stor personlighed - en 
hyldest til den stolte napolitanske kaffetradition.
 
Kaffen er mediumristet med en fyldig, balanceret og ensartet smag 
med noter af lakrids og en fremragende duft. Kaffen løber flot ned i 
koppen og har en god og fast crema, som gør den utroligt velegnet 
til espresso. 
Med mælk fås en fyldig og lækker cappuccino eller latte med en 
flot, gylden farve. Kaffesmagen formår at trænge igennem og give 
karakter, hvilket gør, at den komplimenterer mælken rigtig fint.
 
Teodora er et italiensk pigenavn, der betyder ”Guds gave”, og den-
ne kaffeblend har fået navnet, som en hyldest til Guds gave indenfor 
kaffeverdenen - den stolte napolitanske kaffetradition og den napo-
litanske kaffes mørke, intense og aromatiske smag.

Napolitanerne er kendt for deres kærlighed til kaffe og selvom de 
ikke opfandt espressoen, har de skabt den bedste udgave af den 
- ikonet for en ægte italiensk kop kaffe! Ifølge det italienske folk, er 
Napoli stadig den by, som serverer den bedste kop kaffe i landet 
takket være den gamle, stolte tradition. 

Takket være det relativt høje indhold af robusta i de napolitanske 
kaffeblends, får man en espresso med karakter, en skarp smag og 
en perfekt crema.

Info
Rigtig Kaffe Teodora

Arabica: 60%

Robusta: 40%

Ristning: Medium

Oprindelse:
Brasilien
Colombia

Noter:
Lakrids

Vægt: 500g

Vejl. pris: 129,95 DKK

Varenr: 25B-20010

EAN: 5701115390363

Vægt: 500g

Vejl. pris: 129,95 DKK

Varenr: 25B-20014

EAN: 5701115390349



Rigtig Kaffe Fabiola er en utroligt fyldig og harmonisk kaffeblend - 
en hyldest til den toscanske kaffetradition og ristning.
 
Du får en mørkristet kaffeblend med en utroligt blød og harmonisk 
smag med noter af sød chokolade og malt. Kaffen har en kraftig 
smag, som hurtigt glatter ud i munden og giver en kort eftersmag. 
Den sofistikerede fylde giver en spændende espresso, som løber 
flot ud i koppen og giver en god crema. Fabiola er en meget sofisti-
keret kaffe!
 
Rigtig Kaffe Fabiolas mørke ristning fremhæver smagen, hvilket 
gør den utroligt velegnet til espresso såvel som mælkedrikke. Med 
mælk tones smagen ned uden at blive overdøvet, og du vil opleve 
lækre smagsnoter af karamel.
 
Fabiola er et italiensk pigenavn, som betyder kaffebonde eller kaf-
febønne og er en hyldest til Firenze, som er kendt for sin sødlige 
konditori, vanilje, kanel og krydderier, som går igen i kaffetraditionen 
og ristningen.
 
I Firenze får man en medium eller mørkristet kaffe, som er kendt for 
sin lave syrlighed og dybe smag med noter af chokolade og malt. 
Kaffetraditionerne i Italiens midterste regioner kan ikke sammenlig-
nes med hverken de nordlige eller sydlige regioners, men kan be-
tragtes som en blanding af de to.

Info
Rigtig Kaffe Fabiola

Arabica: 75%

Robusta: 25%

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Brasilien
Colombia
Guatemala
Kenya

Noter:
Chokolade
Malt

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20011

EAN: 5701115390387

Rigtig Kaffe Fiorenza er en spændende og raffineret kaffe - en hyl-
dest til kaffetraditionen i den norditalienske region Piemonte.
 
Kaffen er lysristet med en frisk og spændende smag takket være 
det høje syreindhold. Fiorenza har en ren og overraskende smag, 
som giver en frisk, lækker og sofistikeret espresso, der smages ba-
gerst i munden. Kaffen har en let duft og mange spændende nuan-
cer af honning, blomster og frugt.
 
Rigtig Kaffe Fiorenza er en kaffe med en stor personlighed, som op-
leves meget forskelligt afhængigt af om den drikkes sort eller med 
mælk. Med en smule sukker får du en espresso med mindre syre og 
mere fylde og med mælk glattes den syrlige smag ligeledes ud.
 
Fiorenza er et italiensk pigenavn, som betyder blomstring, og kaf-
fen har fået navnet pga smagens friske blomsternoter. Kaffen er en 
hyldest til den norditalienske region Piemonte, hvor kaffen er kendt 
for sin fine, lyse ristning, høje syrlighed og noter af blomster og 
frugt. Her får man typisk kaffe bestående af 100% arabica, som ofte 
stammer fra Centralamerika og Colombia.
 
Piemonte er kendt for at være regionen, der producerer nogle af de 
mest populære italienske vine, og den samme finesse og kvalitet 
findes også i ristning af kaffe herfra. Risterne arbejder med stor pas-
sion og tålmodighed for at finde den helt rigtige blanding, som giver 
en harmonisk, frisk kaffe med den karakteristiske syrlighed.

Info
Rigtig Kaffe Fiorenza

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Lys

Oprindelse:
Brasilien
Colombia
Sumatra

Noter:
Blomster
Frugt
Honning

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20013

EAN: 5701115390424



Rigtig Kaffe Dianora er en hyldest til den norditalienske region Lom-
bardiet og er en high end kaffe i absolut topkvalitet - bestående af 
100% arabica fra Guatamalas højland.
 
Du får en mørkristet kaffeblend med en god fylde og medium syrlig-
hed - en kaffe, der smages forrest i munden. Dianora har en utroligt 
lækker, fin smag med noter af mørk chokolade, mandler og marci-
pan samt en karakteristisk duft af nybagt rugbrød.
 
Som espresso er Rigtig Kaffe Dianora en intens og spændende kop 
kaffe med bid, karakter og en flot crema. Med mælk får du en me-
get fyldig og cremet cappuccino eller latte med en gyldenbrun farve 
og en eftersmag af chokolade.
 
Dianora er et italiensk pigenavn, som betyder guddommelig, og 
denne kaffe har fået navnet takket være den utroligt ekstravagante 
og sofistikerede smag. 

Dette er en hyldest til Lombardiet og hovedstaden Milano - en 
moderne by, der altid er i fremdrift og med fart på. Her går man op i 
kvalitet og finesse - kaffen der ristes og serveres i Lombardiet be-
står primært af arabica fra bl.a. Brasilien. Her nydes en fin og lettere 
kop kaffe efter en hurtig frokost.

Info
Rigtig Kaffe Dianora

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Guatemala

Noter:
Chokolade
Mandler
Marcipan

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20012

EAN: 5701115390400

SUMATRA

BRASILIEN

COLOMBIA

GUATEMALA

KENYA



RIGTIG KAFFES BLÅ SERIE
Rigtig Kaffes blå serie er lanceret i 2017 og 
består af fire forskellige kaffeblends, der er 
skabt udfra en forståelse for, hvordan kaffe 
skal ristes og håndteres.

Under udviklingen af den blå serie, er der lagt stor vægt på 
bønnernes oprindelse, og de er ristet med respekt for hvert 
lands karakteristika. 

Ved nøje at overveje hver bønnetypes forskelligheder, kan 

man skabe nogle helt unikke og yderst gennemførte kaffe-
blends, der giver den absolut bedste kaffeoplevelse - uan-
set om man er til en dampende espresso eller en cremet 
latte.

Bønnerne i de fire blends stammer fra Brasilien, Sumatra, 
Guatemala, Peru, Brasilien, Vietnam, Indien, Colombia og 
Indonesien. Tre af varianterne er 100% arabica - Espres-
so-varianten er den eneste, der indeholder robusta.

Pakkeløsning: prøv hele serien

Vægt: 2,0 kg

Vejl. pris: 449,95 DKK - spar 159,85

TIP
Køb hele serien til en 

favorabel pris og smag 
dig frem til din favorit!



Rigtig Kaffe Super Crema er en 100% arabica kaffeblend bestående 
af nøje udvalgte bønner fra Brasilien, Sumatra og Guatemala. 
 
Du får en medium til mørkristet kaffe med en flot og fyldig smag og 
duft, hvor du vil opleve noter af chokolade og nødder. Eftersmagen 
er velafbalanceret med en let sødme.
 
Super Crema er en utroligt spændende kaffe takket være kombinati-
onen af arabicabønner fra Syd- og Mellemamerika samt Indonesien. 

Du får en kaffe med en god fylde og power, som giver en utroligt 
lækker espresso med en flot, tæt crema. Rigtig Kaffe Super Crema 
lever virkelig op til sit navn, og giver dig en utroligt autentisk itali-
ensk espressooplevelse.

Info
Rigtig Kaffe Super Crema

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Brasilien
Guatemala
Sumatra

Noter:
Chokolade
Nødder

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20001

EAN: 5701115390509

Rigtig Kaffe Super Crema Organic er en økologisk 100% arabica 
kaffeblend bestående af nøje udvalgte bønner fra Peru, Sumatra og 
Guatemala. 
 
Du får en medium til mørkristet kaffe med en flot og fyldig smag og 
duft, hvor du vil opleve noter af chokolade og nødder. Eftersmagen 
er velafbalanceret med en let sødme.
 
Super Crema er en utroligt spændende kaffe takket være kombinati-
onen af arabicabønner fra Syd- og Mellemamerika samt Indonesien. 

Du får en kaffe med en god fylde og power, som giver en utroligt 
lækker espresso med en flot, tæt crema. Rigtig Kaffe Super Crema 
Organic lever virkelig op til sit navn, og giver dig en utroligt autentisk 
italiensk espressooplevelse.

Info
Rigtig Kaffe Super Crema Organic

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Guatemala
Peru
Sumatra

Noter:
Chokolade
Nødder

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20002

EAN: 5701115390752



Rigtig Kaffe Espresso Latte er en kaffeblend bestående af 100% 
arabica fra Brasilien, Colombia og Indonesion.
 
Du får en medium til mørkristet kaffe, der er udviklet til at give dig 
den perfekte latte/cappuccino-oplevelse - en cremet og blød følelse 
i munden, hvor den sødmefulde mælk kombineres med en intens og 
fyldig espresso.
 
Som espresso er Rigtig Kaffe Espresso Latte en rund og blød ople-
velse med en medium fylde og et let strejf af syrlighed. Med mælk 
får du en karamelagtig smag, der giver en harmonisk og velafbalan-
ceret drik.

Rigtig Kaffe Espresso Latte er til dig, der foretrækker en cremet og 
blød kop kaffe med mælk - en rund og blød kaffe, der er skabt til 
cappuccino og latte!

Info
Rigtig Kaffe Espresso Latte

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Brasilien
Colombia
Indonesien

Noter:

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20003

EAN: 5701115390776

Rigtig Kaffe Espresso er en harmonisk og kraftfuld kaffeblend be-
stående af 70% arabica og 30% robusta fra Brasilien, Indien og 
Vietnam.
 
Du får en medium til mørkristet kaffe med en helt utrolig fylde og 
kraft, som man kender den fra en traditionel italiensk espresso. Du 
får en mørk, cremet og intens smagsoplevelse, hvor den bløde, 
olierede crema efterfølgendes af en kraftfuld smag med spændende 
smagsnoter. Eftersmagen er vedholdende og intens.
 
Takket være robustaen får du en kaffe, der er utroligt velegnet til 
espresso og kraftig, sort kaffe generelt. Med mælk får du en fyldig 
cappuccino eller latte, hvor kaffen virkelig smager igennem og kom-
plimenterer mælkens sødme flot.

Rigtig Kaffe Espresso er til dig, der foretrækker en intens, fyldig og 
kraftig kop kaffe, og som primært drikker den sort.

Info
Rigtig Kaffe Espresso

Arabica: 70%

Robusta: 30%

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Brasilien
Indien
Vietnam

Noter:

Vægt: 500g

Vejl. pris: 149,95 DKK

Varenr: 25B-20004

EAN: 5701115390769



PERU

SUMATRA

INDONESIEN
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BRASILIEN

COLOMBIA

GUATEMALA INDIEN



RIGTIG KAFFES ØKOLOGISKE SERIE
Rigtig Kaffes økologiske serie er den første 
serie i eget navn, som vi lancerede tilbage 
i efteråret 2015. En serie bestående af fem 
utroligt forskellige og meget spændende 
smagsvarianter.

De fem forskellige økologiske kaffeblends består af 
nøje udvalgte bønner, hvoraf alle er 100% arabica. 

Nogle af varianterne er Single Origin, mens andre be-
står af blandinger fra lande som Papua New Guinea, 
Sumatra, Den Dominikanske Republik, Mexico, Hondu-
ras, Peru og Guatemala.

Hver kaffe er opkaldt efter steder, byer eller bjerge, der 
har en form for forbindelse til et af landene, som kaf-
febønnerne stammer fra. En enkel variant er desuden 
Fairtrade certificeret.

Pakkeløsning: prøv hele serien

Vægt: 2,5 kg

Vejl. pris: 499,95 DKK - spar 299,80

TIP
Køb hele serien til en 

favorabel pris og smag 
dig frem til din favorit!



Antigua er en økologisk 100% arabica kaffeblend til dig, der er vild 
med en intens og kraftig kaffeoplevelse. Kaffen består af nøje ud-
valgte, vaskede bønner fra Mexico (Chiapas-regionen), Guatemala 
og Sumatra. 
 
Du får en kaffe med en stærk, fyldig karakter og en intens og kraf-
tig aroma med lækre noter af hasselnødder. Eftersmagen er flot og 
velbalanceret med en smag af chokolade.
Dette er en kaffe, der er utroligt velegnet til en kraftig espresso, men 
er også utroligt god sammen med mælk.
 
Rigtig Kaffe Antigua er opkaldt efter den guatemalanske by Antigua, 
som er en af de tidligere hovedstader i landet. Antigua er en af de 
mest velbevarede byer fra den spanske kolonitid i Mellemamerika, 
og byen er kendt for sin velbevarede spanske barok-inspirerede ar-
kitektur, pastelfarvede facader, brostensbelagte gader og en række 
kirkeruiner fra kolonitiden.

Info
Rigtig Kaffe Antigua

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Guatemala
Mexico
Sumatra

Noter:
Chokolade
Hasselnød

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20005

EAN: 5701115390226

Chanchamayo er en økologisk 100% arabica kaffeblend med en 
elegant smag og en lys ristning. Kaffen består af vaskede bønner, 
der dyrkes ved foden af Andesbjergene i Chanchamayo-provinsen i 
Peru.

Du får en kaffe med en medium fyldig karakter og en blød, bloms-
teragtig aroma med en mangfoldighed af lette og elegante smags-
noter af lys chokolade og karamel. Eftersmagen er vedvarende og 
præget af chokolade og nødder.
 
Rigtig Kaffe Chanchamayo er opkaldt efter provinsen, hvor bøn-
nerne er dyrket. Chanchamayo ligger i et område, der er præget af 
jungle og bjerge, og provinsen er kendt for sin produktion af citrus-
frugter og arabica kaffebønner. 

Info
Rigtig Kaffe Chanchamayo

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Lys

Oprindelse:
Peru

Noter:
Chokolade
Karamel
Nødder

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20008

EAN: 5701115390288



Chiapas er en mexicansk, økologisk 100% arabica kaffeblend med 
en medium fylde og en balanceret smag. Kaffen består af vaskede 
bønner fra Ciapas-regionen i Mexico. 
 
Du får en kaffe med en medium fyldig karakter og en skøn aroma 
med smagsnoter af chokolade. Denne kaffe har en høj syrlighed 
og en flot crema med smag af karamel. Eftersmagen har ligeledes 
noter af karamel og et balanceret hint af citrus.
Denne kaffe har en, for espressokaffe, ret lys ristning, hvilket bety-
der, at alle de fine smagsnoter i kaffen er bevaret.
 
Rigtig Kaffe Chiapas er opkaldt efter regionen, hvor bønnerne er 
dyrket. Fyr-skove, regnskove, jungler og byer fra koloni-tiden eksi-
sterer side om side i Chiapas-regionen. I skovene findes nogle af 
regionens mest spektakulære ruiner fra den gamle Maya-civilisation.

Info
Rigtig Kaffe Chiapas

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Lys

Oprindelse:
Mexico

Noter:
Chokolade
Citrus
Karamel

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20005

EAN: 5701115390226

Guanaja er en økologisk og fairtrade certificeret 100% arabica kaf-
feblend med en dyb smag og kraftig fylde - en mørkristet, double 
roast kaffe fra Mexico, Honduras og Peru. 
 
Du får en kaffe med en kraftig og fyldig karakter, en dyb aroma med 
noter af røde bær og en eftersmag af mørk chokolade. Kaffen er 
intervalristet og består af bønner af meget høj kvalitet.
 
Rigtig Kaffe Guanaja er opkaldt efter øen Guanaja, der ligger ca. 70 
km nord for Honduras. Øen blev opdaget af Columbus i 1502, som 
gav den navnet Pine Island. Der bor ca. 10.000 på øen, som kun er 
udstyret med en vej og tre byer. Dette er den mest bjergfyldte, ube-
rørte og uopdagede ø af de tre øer ud for Honduras kyst.
På Guanaja findes en overflod af friskvandskilder, åer og vandfald 
og øen er desuden kendt for sine koralrev og 45 dykkersteder, som 
er nogle af de bedste i verden.

Fairtrade-certificeret ingrediens fra Fairtrade producenter. I alt 
100%. Fairtrade betyder mere fair handelsvilkår og flere muligheder 
for, at producenter i udviklingslande kan investere i deres produktion 
og i deres lokalsamfund for at skabe en bæredygtig fremtid.

Info
Rigtig Kaffe Guanaja

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Meget mørk

Oprindelse:
Honduras
Mexico
Peru

Noter:
Chokolade
Røde bær

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20006

EAN: 5701115390240



Mount H er en økologisk 100% arabica kaffeblend med en impone-
rende fylde og dybe. Kaffebønnerne stammer fra Papua New Gui-
nea, Sumatra og den Dominikanske Republik.
 
Du får en flot afstemt kaffe med en kraftig og fyldig karakter, medi-
um-høj syrlighed og en aroma med noter af røde bær. Eftersmagen 
er vedholdende og med noter af lakrids og krydderier.
 
Rigtig Kaffe Mount H er opkaldt efter Papua New Guineas 3. stør-
ste by Mount Hagen. Byen er en vigtig turistby med sit Mt. Hagen 
Market og årlige Mt. Hagen Show, hvor mange forskellige Highland 
stammer er repræsenteret - alle iført deres karakteristiske kropsma-
ling og hovedbeklædninger af fjer og blomster.

Info
Rigtig Kaffe Mount H

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Den Dominikanske Republik
Papua New Guinea
Sumatra

Noter:
Krydderier
Lakrids
Røde bær

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20009

EAN: 5701115390301

PERU

MEXICO HONDURAS

DEN DOMINIKANSKE
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SUMATRA

PAPUA NEW
GUINEA



RIGTIG KAFFE VERDENS KAFFE
Rigtig Kaffes orange serie er lanceret i maj 
2018 og kaldes Rigtig Kaffe Verdens Kaffe. 
Serien består af ni forskellige kaffeblends, 
der er skabt af nøje udvalgte bønner fra ni 
forskellige kaffedyrkende lande.

Serien har taget et år at udvikle fra første cupping til 
lanceringen. Vi har lagt stor vægt på, at seriens kaffe-
blends er noget helt særligt, hvor der i høj grad er lagt 
vægt på, hvilke karakteristika, der kendetegner bøn-

ner fra de forskellige lande, og hvordan de ristes for at 
opnå den bedste smag - både med og uden mælk. 

Rigtig Kaffes verdenskaffe er nøje udvalgt, eksklusiv 
kaffe fra en lang række lande i det kaffedyrkende bæl-
te, som strækker sig langs med ækvator over Central- 
og Sydamerika, Afrika, Indien og Asien.

Med Rigtig Kaffes Verdens Kaffe-serie får du kaffe i 
verdensklasse!

Pakkeløsning: prøv hele serien

Vægt: 3,6 kg

Vejl. pris: 899,95 DKK - spar 539,60

TIP
Køb hele serien til en 

favorabel pris og smag 
dig frem til din favorit!



Rigtig Kaffe Honduras No. 1 er en 100% vasket arabica bestående 
af nøje udvalgte bønner fra Honduras - en sødmefuld og velbalan-
ceret kaffe med noter af chokolade og malt.

Kaffen er mørkristet, og har en behagelig syre, samt en utroligt fyl-
dig og blød smag med dejlige noter af chokolade og malt. Eftersma-
gen er lang og vedvarende med sødmefulde undertoner. Med mælk 
får man en karamel og chokolade-agtig oplevelse - utroligt lækker 
og fløjlsblød!

Honduras er verdens 7. største kaffeproducent, hvilket svarer til, at 
landet producerer ca. 3-4% af verdensandelen. Her findes 6 kaffe-
dyrkende regioner, som leverer meget rene og komplekse arabica 
kaffer af typerne Caturra, Catuai, Pacas og Typica.

Honduriansk kaffe dyrkes typisk i skyggen i 1100-1650 meters høj-
de, og kendetegnes ved en sødmefuld duft med noter af vanilje og 
hasselnød, samt en mild og fyldig smag med noter af chokolade og 
nødder.

Info
Rigtig Kaffe Honduras No. 1

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Honduras

Noter:
Chokolade
Malt

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20101

EAN: 5701115665935

Rigtig Kaffe Tanzania No. 2 er en 100% vasket arabica udelukkende 
fra den afrikanske republik Tanzania. Bønnerne er nøje udvalgte og 
resultatet er en ekstravagant kaffe med en vinøs duft og en fremra-
gende fylde!

Kaffen er mørkristet og har en aromatisk syre, samt en spændende 
og delikat duft med undertoner af røde bær og lakrids. Smagen er 
utroligt fyldig og blød med noter af chokolade - en meget behagelig 
kaffe med en lang eftersmag med en smule lakrids.

Med mælk får du en blød og cremet smagsoplevelse med fine noter 
af blomster og karamel.

Tanzania er verdens 18. største kaffeproducent svarende til ca. 
0,6% af verdensandelen - ca 70% af kaffen, der dyrkes i landet, er 
vasket arabica. Stort set alt kaffe fra Tanzania dyrkes på familieeje-
de kaffefarme i 1400-1800 meters højde.

Tanzaniansk arabica kendetegnes ved en fin og let vinøs syrlighed, 
en medium-fyldig body og en frugtagtig smag med sødmefulde no-
ter af bær og cedertræ. En mørkristet Tanzania kaffe får en frugtag-
tig smag med noter af peber og krydderier, hvor en lysere ristning er 
mere over i en urte/blomsteragtig smag.

Info
Rigtig Kaffe Tanzania No. 2

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Tanzania

Noter:
Chokolade
Lakrids

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20102

EAN: 5701115665959



Rigtig Kaffe Peru No. 3 er en økologisk og fairtrade certificeret kaffe 
bestående af 100% vasket arabica udelukkende fra Peru - en kaffe 
med en fin syre og en let floral duft.

Kaffen er mørkristet og har en medium fyldig body med en dejligt 
afdæmpet eftersmag. Smag og duft er let syrlig med florale noter og 
hints af chokolade. Med mælk får du en fløjlsblød smagsoplevelse 
med sødmefulde noter af cremet karamel.

Peru er verdens 9. største kaffeproducent, svarende til ca 3% af 
verdensandelen. Her dyrkes højkvalitets arabica af varianterne Typi-
ca, Bourbon, Caturra, Pache og Catimor.

Peruviansk kaffe er kendt for sin blide og aromatiske smag med en 
mild syre samt sødmefulde noter af vanilje og nødder.

Info
Rigtig Kaffe Peru No. 3

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Peru

Noter:
Blomster
Chokolade

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20103

EAN: 5701115665973

Rigtig Kaffe Colombia No. 4 er en 100% vasket arabica fra Colom-
bia - en sødmefuld og meget lækker kaffe med en skøn fylde samt 
en rund og blød smag.

Kaffen er mørkristet og har en god body samt en flot mineralsk syre. 
Du får en kaffe med en utroligt karakteristisk, sødmefuld duft af 
mandler og marcipan, samt smagsnoter af lys chokolade og nødder.
Drikker du Rigtig Kaffe Colombia med mælk, får du en cremet og 
delikat drik med noter af flødekaramel.

Colombia er verdens 3. største kaffeproducent, svarende til ca 
6-8% af verdensandelen. Her dyrkes og produceres udelukkende 
vasket arabica bl.a. af typerne Typica og Bourbon.

Den Colombianske kaffe dyrkes i landets bjergrige egne, hvor fug-
tigheden er høj, så vanding af kaffeplanterne er begrænset eller 
unødvendig, hvilket giver utroligt gode dyrkningsforhold. Kaffen fra 
Colombia er kendt og elsket over hele verden for sin sødmefulde, let 
frugtagtige smag med noter af citrus og nødder.

Info
Rigtig Kaffe Colombia No. 4

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Colombia

Noter:
Chokolade
Mandler
Nødder

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20104

EAN: 5701115666116



Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Papua New Guinea

Noter:
Abrikos
Grapefrugt
Nødder

Rigtig Kaffe Kenya No. 5 er en 100% vasket arabica fra det østafri-
kanske land, Kenya - en kraftig og utroligt spændende kaffe med en 
meget fyldig body.

Kaffen er mørkristet og har en fin styrke og kraft, samt en lang og 
vedvarende eftersmag. Du får en kaffe med en let frisk og citrus-ag-
tig syrlighed, samt en intens smag med noter af frugt og bær, hvor 
især solbær er fremtrædende. Kenyansk kaffe skal smages! Med 
mælk får du en meget delikat kop kaffe, som stadig har en smule 
syrlighed i sig.

Den kenyanske arabica dyrkes i helt op til 2100 meters højde og har 
alt det, en god kaffe skal have - en stærk smag, god aroma og en 
balanceret syre. De høje dyrkningsforhold giver kaffebønner med en 
fyldig body og en rig, kraftig smag med en behagelig syre. Duften 
har noter af blomster og eftersmagen er vinøs med noter af citrus 
og bær.

Al kaffe fra Kenya købes først af CBK (Coffee Board of Kenya), som 
smager kaffen, klassificerer den efter den kenyanske kaffeklassifice-
ring og sælger den på auktion. Dette sikrer at kvaliteten er ensartet 
og troværdig.

Info
Rigtig Kaffe Kenya No. 5

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Kenya

Noter:
Frugt
Røde bær

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20105

EAN: 5701115665997

Rigtig Kaffe Papua New Guinea No. 6 er en økologisk 100% vasket 
arabica fra Papua New Guinea, som er den østlige halvdel af øen 
New Guinea - en spændende kaffe med et eksotisk twist!

Kaffen er mørkristet og giver en utroligt lækker, gylden crema på 
espressoen. Du får en kaffe med en flot syre og en medium fyldig 
body. Smagen er let eksotisk med sødmefulde noter af frugt herun-
der abrikos og grape, samt undertoner af nødder. Eftersmagen er 
lang og fyldig.
Med mælk får man en utroligt lækker, fløjlsblød flødekaramel-agtig 
smag, som absolut bør prøves!

Papua New Guinea er verdens 17. største kaffeproducent, svarende 
til ca 0,7% af verdensandelen. Kaffen dyrkes hovedsageligt i øens 
vulkanske højland i 1200-1900 meters højde, og der dyrkes udeluk-
kende arabicabønner.

En god Papua New Guinea kaffe kendetegnes ved sin moderate 
syre, en god fylde og en let frugtagtig og eksotisk smag med en 
kompleks aroma.

Info
Rigtig Kaffe Papua New Guinea No. 6

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20106

EAN: 5701115666031



Rigtig Kaffe Guatemala No. 7 er en 100% vasket arabica fra den 
mellemamerikanske republik, Guatemala - en kaffe med en frisk og 
dejlig duft samt en kort eftersmag.

Kaffen er mørkristet og har en god fylde i munden, samt en behage-
lig syre. Du får en kaffe med en afbalanceret smag med lette florale 
noter, samt undertoner af chokolade og nødder. Kaffen har en me-
get let smag, og er ikke bombastisk eller for kraftig - en rigtig god 
espresso, som de fleste vil kunne nyde!

Guatemala er verdens 10. største kaffeproducent, svarende til ca 
2,5% af verdensandelen - det er desuden et af de mellemamerikan-
ske lande, der producerer den absolut bedste kaffe!

Guatemala har mange kaffedyrkende regioner, og smagsprofilerne 
varierer meget afhængigt af, hvor kaffen dyrkes, men grundlæggen-
de kan man sige, at kaffe fra Guatemala har en fyldig body og en rig 
smag med noter af chokolade, kakao og en smule karamel.

I Guatemala dyrker man både arabica og robusta, hvoraf ca. 98% 
af den samlede høst er arabica fordelt på typerne Bourbon, Caturra, 
Catuai, Typica, Maragogipe og Pache.

Info
Rigtig Kaffe Guatemala No. 7

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Guatemala

Noter:
Blomster
Chokolade
Nødder

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20107

EAN: 5701115666055

Rigtig Kaffe Brasilien No. 8 er en 100% arabica bestående af ude-
lukkende brasilianske peaberry bønner - en dejlig mild og rund kaffe 
med en afdæmpet eftersmag.

Kaffen er mørkristet og har en dejlig let duft med noter af nybagt 
rugbrød. Smagen er balanceret, let syrlig og meget klassisk brasi-
liansk med noter af nødder og chokolade. Med mælk får man en 
rundere og endnu blødere kaffe, som stadig har et let syrligt twist.

“Peaberry” er en helt særlig type kaffebønne, som skyldes en muta-
tion, der sker under udviklingen af kaffebærret. Normalt ligger der 
to “kerner” op ad hinanden (det vi kender som kaffebønner) indeni 
bærret, hvilket er årsagen til, at bønnerne har en flad side, men nog-
le tilfælde er det kun en af bønnerne, der udvikles. Dette sker i ca 
5% af kaffebærrene, og resulterer i en rund bønne.

Brasilien er verdens største kaffeproducent, der årligt producerer 42 
mio kaffesække, hvilket svarer til ca 30% af verdensproduktionen. 
Brasiliansk arabica varierer fra område til område, men generelt er 
kaffen blød og mild med et lavt syreindhold og en krydret og nødde-
agtig smag med noter af chokolade eller kakao.

Info
Rigtig Kaffe Brasilien No. 8

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Brasilien

Noter:
Nødder
Chokolade

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20108

EAN: 5701115666079



Rigtig Kaffe Indonesien No. 9 er en 100% vasket arabica fra 
Gayo-regionen i det nordlige Sumatra - en fyldig og utroligt delikat 
kaffe af højeste kvalitet!

Kaffen er mørkristet og har en behagelig syre og en kraftig, fyldig 
body. Smagen er blød og rund med noter af chokolade og nødder, 
samt sødmefulde undertoner af røde bær. 
Med mælk får du en kaffe med en afbalanceret smag med noter af 
kakao, karamel og chokolade.

Indonesien er verdens 3. største kaffeproducent, svarende til 7% 
af verdensandelen. Her dyrkes kaffe på de mange indonesiske øer, 
og bønnerne i denne blend stammer fra Gayo-regionen, der ligger 
på den nordlige del af øen Sumatra. Gayo-kaffe dyrkes i skyggen i 
højlandet på små kaffeplantager i 1100-1600 meters højde. 

Kaffe fra Gayo-regionen har en lettere body end andre kaffer fra Su-
matra. Smagen er let urteagtig med sødmefulde noter af krydderier, 
vanilje og frugt.

Info
Rigtig Kaffe Indonesien No. 9

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Mørk

Oprindelse:
Indonesien

Noter:
Chokolade
Nødder
Røde bær

Vægt: 400g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-20109

EAN: 5701115666093
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ARCAFFE RIGTIG KAFFE
Rigtig Kaffes Arcaffe-serie består af fem for-
skellige kaffeblends, som er udviklet i tæt 
samarbejde med vores italienske samar-
bejdspartner, speciality risteriet Arcaffe. 

Vores første kaffeblend i eget navn, hedder Arcaffe Rigtig 
Kaffe Gold Crema, og er udviklet og lanceret i sommeren 
2015. Denne variant er i dag en af vores bedst sælgende - 
en ægte kundefavorit! 

De øvrige fire varianter er lanceret i slutningen af 2017, og 
er Single Estate kaffeblends fra Brasilien, Indien, Guatema-
la og Peru, hvoraf varianten fra Peru er økologisk og fairtra-
de-certificeret. 

Alle fem kaffer er skabt af bønner, der kan spores tilbage 
til præcis den kaffefarm, der har dyrket dem. Fælles for 
alle Arcaffe Rigtig Kaffe varianter er, at de består af 100% 
arabica. Arcaffe samarbejder med kaffefarme fra hele det 
kaffedyrkende bælte, hvoraf de fleste er CSC-certificerede.

Pakkeløsning: prøv hele serien

Vægt: 2,5 kg

Vejl. pris: 599,95 DKK - spar 199,80

TIP
Køb hele serien til en 

favorabel pris og smag 
dig frem til din favorit!



Arcaffe Rigtig Kaffe præsenterer: Arcaffe Rigtig Kaffe Gold Crema 
- vores egen 100% arabica blend bestående af bønner fra tre af 
Brasiliens bedste Speciality kaffeplantager!
 
Arcaffe Rigtig Kaffe Gold Crema har, som navnet hentyder, en fanta-
stisk flot crema samt en fløjlsagtig blød og fyldig smag med noter af 
hasselnød og malt. Eftersmagen er lang og vedvarende med dejlige 
noter af chokolade.
Du får en helt fantastisk blød og rund kop kaffe, som er utroligt vel-
egnet som sort kaffe såvel som med mælk - med mælk får den en 
skøn karamelsødme, som absolut er anbefalelsesværdig!

Du får en mediumristet kaffe med en god afbalanceret sødme og 
syre - helt uden bitterhed. 
 
Kaffeblenden er udviklet og finpudset gennem næsten et år, og 
lanceret i sommeren 2015 - alt sammen i et tæt samarbejde med 
Arcaffe, som har ristet kaffen og sørget for, at den er blevet præcis 
som vi ønskede det.

Arcaffe Rigtig Kaffe Gold Crema er en udsøgt kaffeblend - en kaffe 
til den kræsne og kvalitetsbevidste! 

Info
Arcaffe Rigtig Kaffe Gold Crema

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

 

Oprindelse:
Brasilien

Noter:
Chokolade
Hasselnød
Malt

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-CB1101

EAN: 8033959090640

Arcaffe Rigtig Kaffe Samambaia er en single estate 100% arabica 
kaffe fra Brasilien, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem Ar-
caffe og Rigtig Kaffe.

Du får en mediumristet kaffe med en fløjlsblød og fyldig krop. Smag 
og duft er utroligt velbalanceret og leder tankerne hen mod mandel, 
chokolade og kakao - en fantastisk sødmefuld oplevelse med en 
lang og vedvarende eftersmag.

Fazenda Samambaia er en kaffefarm beliggende i Minas Gerais-re-
gionen i det østlige Brasilien. Her ligger farmen blandt grønne bak-
ker i et område med ideelle forudsætninger for kaffedyrkning - her 
bliver dyrket nogle af Brasiliens fineste kaffebønner.
Farmen ejes i dag af Henrique Dias Cambraia, som er fjerde genera-
tion af familien, der har dyrket kaffe siden 1896. 

På farmen dyrkes arabica af flere varianter, bl.a. Yellow Catucaì, Yel-
low Bourbon, Mundo Novo, Yellow Topazio og Acaià. Kaffen dyrkes 
i bakkerne i 1000-1100 meters højde for at sikre den bedste kvalitet.

Brasilien er verdens største kaffeproducent, der leverer 42 mio 
kaffesække, hvilket svarer til ca 30% af verdensproduktionen. Brasi-
liansk arabica varierer fra område til område, men generelt er kaffen 
blød og mild med et lavt syreindhold og en krydret og nøddeagtig 
smag med noter af chokolade eller kakao.

Info
Arcaffe Rigtig Kaffe Samambaia

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Brasilien

Noter:
Chokolade
Kakao
Mandler

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-CB1112

EAN: 8033959090794



Arcaffe Rigtig Kaffe El Hato Blue er en single estate 100% vasket 
arabica kaffe fra Guatemala, som er udviklet i et tæt samarbejde 
mellem Arcaffe og Rigtig Kaffe.

Du får en mediumristet kaffe med en fin og behagelig krop. Smagen 
og duften er kompleks og leder dig imod noter af mørk chokolade, 
citrus og tobak. Kaffen håndplukkes på farmen for at sikre, at det 
kun er de fuldmodne bær, der høstes, inden den videre forarbejd-
ning. Efterfølgende gennemgår bærrene en vaskeproces, der fjerner 
frugtkødet, hvorefter de rå bønner soltørres.

El Hato Blue er en kaffefarm beliggende i Santa Rosa regionen i det 
sydlige Guatemala - ca 55km fra den guatemalanske hovedstad. 
Farmen ejes af Christian Rasch, som er 4. generation af kaffefarme-
re, som siden 1938 har ejet El Hato Blue.

På farmen dyrkes arabica af SHB-kvalitet (Strictly Hard Beans), som 
dyrkes i mindst 1200 meters højde, hvilket giver bønnen en højere 
densitet og dermed et bedre kafferesultat. Der dyrkes arabica af 
varianterne caturra, bourbon og red catuaì.

Guatemala er et af de mellemamerikanske lande, der producerer 
den absolut bedste kaffe, og Arcaffe Rigtig Kaffe El Hato Blue er 
ingen undtagelse! Guatemalansk kaffe kendetegnes ved floral syre, 
en fyldig krop med en røget, krydret smag med chokoladenoter - en 
kaffe med en utroligt fin balance.

Info
Arcaffe Rigtig Kaffe El Hato Blue

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Guatemala

Noter:
Chokolade
Citrus
Tobak

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-CB1111

EAN: 8033959090787

Arcaffe Rigtig Kaffe Coopchebi er en økologisk og fairtrade certifi-
ceret single estate kaffe bestående af 100% arabica fra Peru. Kaffen 
er udviklet i et tæt samarbejde mellem Arcaffe og Rigtig Kaffe.

Du får en mediumristet kaffe med en rund og blød krop. Smag og 
duft er fyldig og frisk med sødmefulde noter af honning og sukk-
errør. Kaffen er håndplukket på plantagen, så der kun bruges de 
fuldmodne bær - dette giver kaffen den absolut bedste smag.

Coopchebi er en kaffe-kooperation beliggende i Junin, Chancha-
mayo i det centrale Peru, hvis historie kan dateres tilbage til 1942 
og som er startet af Marín-familien. I 2003 etablerede familien Co-
opchebi-kooperationen bestående af 27 medlemmer (i dag 180), 
som i fællesskab dyrker prisvindende økologisk og fairtrade-certifi-
ceret kaffe i skyggen af regnskoven.
På farmene dyrkes arabica af typerne caturra, catuai, catimor, typi-
ca og bourbon i 1500-1850 meters højde.

Kaffebønner fra området anses som værende den fineste kaffe fra 
Peru. Kaffen er kendt for sin medium body med en mild og blød 
syrlighed. Smagen er delikat med noter af nødder, chokolade og et 
strejf af citrus.

Info
Arcaffe Rigtig Kaffe Coopchebi

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Peru

Noter:
Honning
Sukkerrør

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-CB1113

EAN: 8033959090800



Arcaffe Rigtig Kaffe Vellakadai er en single estate 100% vasket 
arabica kaffe fra Indien, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem 
Arcaffe og Rigtig Kaffe.

Du får en mediumristet kaffe med en fin og balanceret krop. Kaffen 
har en utrolig fyldig og harmonisk smag og duft med tydelige noter 
af valnød, krydderier og ristede mandler - en spændende kaffeople-
velse med en lang eftersmag.

Vellakadai Estate er en indisk kaffefarm beliggende i Tamil Nadu sta-
ten i det sydøstlige Indien. Her ligger farmen på toppen af bjergkæ-
den Shevaroy Hills, hvor der dyrkes arabica og robusta i 1300-1600 
meters højde.

Farmen er i dag drevet af Ramesh Raja, og har været en del af hans 
families eje de seneste 50 år. Her er tale om en familie, der virkelig 
har viet sit liv til deres fælles passion for kaffe! 

Hele processen fra dyrkning til høstning og forarbejdning foregår 
via håndkraft. De fuldmodne kaffebær høstes i december og januar, 
hvorefter de vaskes fri for frugtkød og tørres i solen på murstenster-
rasser.

Info
Arcaffe Rigtig Kaffe Vellakadai

Arabica: 100%

Robusta: -

Ristning: Medium

Oprindelse:
Indien

Noter:
Mandler
Krydderier
Valnød

Vægt: 500g

Vejl. pris: 159,95 DKK

Varenr: 25B-CB1114

EAN: 8033959090817

PERU

BRASILIENGUATEMALA INDIEN




