
Instant med finmalet bryggkaffe
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Vikt Artikel nr.

10x250g 20712

Ett välbalanserat fylligt kaffe med tydliga kaffearomer och 

viss nötig sötma. Kaffe från Sydamerika. 

Innehåll: 100% arabicakaffe. 

Instant kaffe med finmalet rostat kaffe.

Vikt Artikel nr.

10x250g 20713

Ett mörkrostat kaffe med intensiv kaffearom och lång  

behaglig fruktig eftersmak. Passar även som espresso.  

Kaffe från Syd- och Centralamerika. 

Innehåll: 100% arabicakaffe. 

Instant kaffe med finmalet rostat kaffe.

Lyrik

Aria

Löfbergs instant med finmalet bryggkaffe för automater. Som kaffespecialist vill vi kunna erbjuda 

kaffe i alla möjliga situationer och tillfällen. Snabbkaffe är en mycket bekväm och praktisk produkt som 

passar till de allra flesta snabbkaffeautomater. Är du osäker på om den passar din automat hör av dig.  

Vi är kaffespecialister och har alltid ett kaffe som passar just din smak och automat.
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Löfbergs Lila AB, Box 1501, SE-651 21 Karlstad. Besöksadress: Tolagsgatan 1, Karlstad. Tel 054-14 01 00. lofbergs.se

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende 
produktmärkning med fokus 
på mänskliga rättigheter. 
Märkningen skapar förutsätt-
ningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer 
att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor.  
www.fairtrade.se

KRAV
KRAV är en miljömärk-
ning som utgår från den 
ekologiska grunden. 
KRAV-märket visar att 
produktionen sker utan 
kemiska bekämpnings-
medel och konstgödsel.  
www.krav.se

EU-ekologisk
EU-eko märkningen är 
utvecklad för att ge konsu-
menten fullt förtroende för 
att varorna de köper är 
producerade helt i linje med 
EU:s förordning för ekologisk 
produktion.  
www.ec.europa.eu/ 
agriculture/organic



Instant kaffe

Vikt Artikel nr.

10x250g 20708

Ett balanserat kaffe med tydlig fyllighet och en lång behaglig 

eftersmak. Kaffe från Sydamerika. Innehåll: 100% instant 

arabicakaffe.

Corus
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Vikt Artikel nr.

10x250g 20703

Ett kraftfullt, fylligt och intensivt kaffe. 

Passar även som espresso. 

Vikt Artikel nr.

10x250g 20709

Ett välbalanserat kaffe med typisk colombiansk smakprofil, 

med fin syrlighet och behaglig eftersmak.

Innehåll: 100% arabicakaffe. 

Primo

Colombia
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Vikt Artikel nr.

10x250g 20704

Ett mjukt välbalanserat och fylligt kaffe med fruktiga aromer 

och en mild eftersmak. Kaffe från Syd- och Centralamerika. 

Innehåll: 100% instant arabicakaffe.

Melodi

FYLLIGHETSYRLIGHET ROSTNING

FYLLIGHETSYRLIGHET ROSTNING

R
O

10
5

0
_

14
0

8
0

7


