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intensiteit:

keurmerk:

herkomst:

merk: Coffee Fresh

ESPRESSO BONEN

Afrika, India en Zuid-Amerika

100% Arabica bonen. Intense koffie, met een boterzacht mondgevoel. Aroma’s 
als vanille en chocolade geven een mooi karakter. De balans van bitters en 

rinsheid geven een lange zachte afdronk. 

PREMIUM

zuurgraad: laag hoog
body: mager vol  
smaak: zacht scherp
 zoet bitter 
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espresso bonen premium

Coffee Fresh espresso bonen premium
Coffee Fresh espresso bonen premium zijn Rainforest Alliance gecertificeerd. De 100% Arabica 
koffiebonen gebruikt in deze koffieblend zijn afkomstig uit Brazilië, Honduras en Oeganda. 
Onze Coffee Fresh espresso bonen premium is één van de meest gedronken koffieblends uit 
ons assortiment. Het is een erg geliefde blend door de balans van een intens karakter met een 
boterzacht mondgevoel.  

Waar komt deze koffieblend vandaan?
De koffiebonen die in onze Coffee Fresh espresso bonen premium gebruikt worden groeien 
in Brazilië, Honduras en Oeganda. De Oegandese Arabica is licht zoet en geeft deze blend 
een verfijnde zachte afdronk. De Braziliaanse koffiebonen creëren een intense smaak met 
tonen van chocola en noten. De Hondurese koffiebonen staan bekend om de complexe 
fruitige kwaliteit en een levendige sappige zuurgraad, deze koffiebonen maken de koffieblend 
helemaal af.
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Brazilië

koffievariëteiten
Bourbon, Catuaí,
Acaiá, Mundo Novo

smaakprofiel
volle body met zoet-
heid van chocolade, 
laag in zuurgraad

hoogte
700 – 1350 m

oogsttijd
mei tot september

Oeganda

koffievariëteiten
Kent, Typica, SL-14, 
SL28, native Robusta, 
Tuzza

smaakprofiel
zoet met verfijnde 
donkere fruittonen en 
een intense smaak

hoogte
1200 – 1900 m

oogsttijd
mei tot september
november tot februari

Honduras

koffievariëteiten
Caturra, Catuai,
Pacas, Typica

smaakprofiel
helder, zuur, licht
fruitig met zoetheid
van rietsuiker

hoogte
800 tot 1500 m

oogsttijd
november tot april
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Branding van de koffieblend
De donkere branding maakt de espresso bonen in deze koffieblend niet alleen bijzonder 
aromatisch, maar zorgt ook voor een mooie dikke crèma met een diep roodbruine kleur. De 
speciale branding van de koffiebonen zorgt er voor dat de smaak van elk land van herkomst 
benadrukt wordt. 

Waarom Rainforest Alliance gecertificeerde koffiebonen?
Er is bewust gekozen voor koffiebonen van gecertificeerde Rainforest Alliance plantages.
 

Rainforest Alliance staat voor duurzame landbouw en een betere toekomst 
voor boeren, hun families en onze planeet. Certificering geeft deze boeren 
ook een betere onderhandelingspositie in de wereldwijde koffiemarkt, omdat 

koffiebranders en koffiemerken specifiek op zoek zijn naar gecertificeerde koffie. Zo krijgen 
de boeren een betere prijs voor een beter product.
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Brazilië - Ponto Alegre Estate & Itapuan Coffees
De Braziliaanse Arabica komt uit de regio Minas Garais in Brazilië. Al meer dan 150 jaar is Brazilië 
de marktleider als het gaat om koffieproductie. Het aandeel van de wereldmarkt is op dit moment
ongeveer 32%. In Brazilië wordt zowel Arabica als Robusta geteeld. De verhouding ligt op
ongeveer 67% Arabica en 33% Robusta.

Kwaliteit wordt beter 
Brazilië is onbetwist de nummer één op de wereldranglijst als het gaat om de kwantiteit. 
Daarnaast is Brazilië het meest geavanceerde en geïndustrialiseerde koffieproducerende 
land van de wereld. Hoewel de focus in eerste instantie met name op opbrengst en productie 
lag, is dat tegenwoordig niet meer het enige. Ook de kwaliteit van Braziliaanse koffie wordt 
steeds beter, mede door bijvoorbeeld Rainforest Alliance certificeringen die bijgedragen aan 
de verbetering van de kwaliteit van de koffiebonen. 

Ponto Alegre Estate
Het landgoed Ponto Alegre Estate is gelegen in Cabo Verde, in het zuiden van Minas Gerais. 
De koffieplantages beslaan 270 hectare in hoogtes variërend van 950 tot 1100 meter, met een 
gemiddelde productie van 40 zakken per hectare. Het is een echt familiebedrijf, al meer dan 
een eeuw wordt hier door de familie Sousa koffie verbouwd. De boerderij wordt momenteel 
beheerd door de vierde generatie Sousas - Mabel, haar man Leandro en haar twee broers, 
Renato en Eduardo. Ze houden hartstochtelijk van hun boerderij en zeggen dan ook “Er is 
geen betere plek in de wereld om te leven!”
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Ook de gemeenschap profiteert 
De toewijding van Ponto Alegre Estate aan het welzijn van haar medewerkers is niet 
alleen beperkt tot werknemers zelf, maar omvat ook hun families en de gemeenschap 
waarin ze leven. Het reikt verder dan de grenzen van het landgoed.  Via diverse 
samenwerkingsverbanden met gemeentelijke overheden wordt het onderhoud van de school 
en het kinderdagverblijf ondersteund. espresso bonen premium zijn afkomstig van Rainforest 
Alliance gecertificeerde koffie-coöperaties. 

Itapuan Coffees
In 1977 kwam werd een droom om koffie van hoge kwaliteit te produceren met technologie, 
winstgevendheid en duurzaamheid uit. Door vier vrienden, tegenwoordig zakenpartners, werd 
op het platteland van Alfenas, Minas Gerais, de eerste grond gekocht. De koffieplantages 
werden door de jaren heen uitgebreid naar de naburige gemeenten Alterosa en Fama. Op dit 
moment wordt er op 1.600 hectare koffie verbouwd door Itapuan Coffees.

Toewijding en innovatie
Door de jaren heen zijn met veel toewijding en investeringen twee grote 
verwerkingsfabrieken gebouwd. Daarnaast is er hard gewerkt aan het toepassen van 
innovatieve landbouwtechnieken.  Samen resulteert dit in een hogere productiviteit, een 
hogere oogstconsistentie en koffie van topkwaliteit. De hoogwaardige technologie die Itapuan 
toepast, zoals de systematische irrigatie van de koffiegebieden, leidt tot een homogene bloei 
en daaruit voortvloeiende rijping met een maximaal percentage rijpe kersen. Dit resulteert 
in een geplande oogst met een hogere kwaliteit en consistentie van de productie, seizoen na 
seizoen.
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Duurzaamheid in alle vormen
Itapuan gaat voor duurzaamheid in al zijn dimensies: behoud van biodiversiteit en natuurlijke 
hulpbronnen, behoud van inheemse bossen, herbebossing, waardering voor mensen en 
respect voor arbeiders, en aandacht voor gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen bij de 
koffieactiviteiten. 

Positieve impact van Rainforest Alliance certificering
De implementatie van de Rainforest Alliance certificeringsvereisten resulteerde in een 
positieve impact op de kwaliteit van het eindproduct. Door de jaren heen merken steeds meer 
boeren een kwaliteitsverbetering van de koffie. Daarnaast draagt een Rainforest Alliance-
certificering ook bij aan lagere kosten en verhoogde winstgevendheid. Dit leidt uiteindelijk 
tot een goede implementatie van lokale arbeidswetgeving wat resulteert in economische 
voordelen voor werknemers
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Oeganda - Kawacom
Oeganda is koffieproducent nummer twee van Afrika. Het is één van de weinige landen waar zelfs
wilde koffie groeit. Het grootste gedeelte van de koffieplantages is Robusta, de inheemse plant die
hier al honderden jaren in het wild groeit. Maar hoewel de kwantiteit nog laag is neemt de 
productie van Arabica in Oeganda toe.

Rijke koffiegeschiedenis
De Oegandese boeren hebben een rijke geschiedenis als het gaat om het verbouwen van
koffie die teruggaat tot hun voorouders. Om ook in de toekomst koffie te kunnen blijven
verbouwen is het belangrijk dat de boeren hun koffie aan een internationale markt kunnen
verkopen. Veel boeren hebben kleine plantages en kunnen alleen bestaan als zij zich
aansluiten bij een koffie-coöperatie. De koffiebonen die worden gebruikt in onze Coffee Fresh 
espresso bonen premium zijn afkomstig van Rainforest Alliance gecertificeerde koffie-
coöperaties. 

Kawacom
Kawacom is een exporteur van Oegandese koffie. Aanvankelijk concentreerde Kawacom zich 
op de export van natuurlijke Oegandese Robusta-koffie, maar later breidde het haar diensten 
uit door nieuwe en innovatieve verwerkings- en exportprocedures. Het bedrijf is sinds 1996 
aanzienlijk gegroeid, van een klein bedrijf in een gehuurd pand tot een marktleider, met 
verwerkingseenheden en inkoopstations door het hele land. Kawacom gelooft dat de reden 
voor de groei ligt in de focus op kwaliteit en innovatie, en de voortdurende wens om het beste 
van de Oegandese koffie naar de wereld te brengen.
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Gecertificeerde koffie uit Oeganda 
In 1998 begon Kawacom, als één van de eerste bedrijven in Oeganda, met de ontwikkeling 
van gecertificeerde koffie in Oeganda. De visie van Kawacom is om de productie van 
duurzame kwaliteitskoffie aan te moedigen voor kleine boeren, waarbij zowel de boeren 
als het bedrijf profiteren van een nauwe relatie. Kawacom werkt samen met boeren en 
hun gemeenschappen om kwaliteit en duurzame landbouw te garanderen. Ze spelen 
een belangrijke rol bij het proberen om de dalende trend in de koffieproductie in Oeganda 
te keren. Dit doen zij door het opzetten van kwekerijen voor koffieproductie en kwaliteit 
bevorderende projecten in bijna alle bedrijfsgebieden.

Het Sipi-project
Eén van de projecten is het Sipi-project. Het project is gevestigd in het district Kapchorwa 
in Oost-Oeganda. Het begon in 2000 met aanvankelijk 2.000 kleine boeren en groeide uit 
tot 5.500 boeren met Rainforest Alliance-gecertificeerde plantages. Rainforest Alliance-
certificering heeft Kawacom en de boeren in staat gesteld om de manier waarop koffie wordt 
verwerkt te verbeteren, vanaf het moment dat koffie wordt verbouwd tot het moment dat 
de koffie wordt geëxporteerd. De verbeterde kwaliteit zal er toe leiden dat de koffie op de 
internationale markt hogere premies oplevert, waardoor boeren een hoger inkomen voor hun 
productie kunnen behalen. Toepassing van Rainforest Alliance CERTIFIED-normen heeft de 
boeren geholpen om een relatie te ontwikkelen met het exportbedrijf, dat op zijn beurt de 
boeren heeft bijgestaan met voorlichters. En het bedrijf koopt de koffie rechtstreeks van de 
boeren, waardoor de boeren een beter inkomen krijgen.

Kleine boerderijen
Anders dan in andere Afrikaanse koffieproducerende landen, is koffie in Oeganda 
overwegend een gewas dat wordt verbouwd op kleine boerderijen. Meer dan 90% van de 
Oegandese koffie wordt geproduceerd op kleine boerderijen met een gemiddelde oppervlakte 
van minder dan 5 hectare, waar meerdere gewassen worden geteeld zoals bananen, bonen, 
gember en groenten. Het werk op de boerderijen wordt vaak gedaan door koffieboeren en 
hun gezinnen. Om deze koffieboeren toch een goede onderhandelingspositie te geven is het 
aansluiten bedrijf zoals Kawacom een slimme keus. 



espresso bonen premium

Honduras - Compania Hondurena del Cafe S.A. de C.V.
De Hondurese  Arabica komt van Compania Hondurena del Cafe, een koffie-coöperatie uit de regio 
Cortés, gelegen in het noorden van Honduras. Honduras is sinds 2011 de grootste producent van 
koffie in Centraal-Amerika. Honderdduizenden families zijn betrokken bij de teelt van koffie, vooral 
op kleine plantages. Veel van de koffieboeren zijn aangesloten bij koffie-coöperaties. 

Strategische locatie 
Compania Hondurena del Cafe is een kleine koffie-coöperatie met bijna 100 aangesloten 
koffieboeren. De coöperatie is gevestigd in de tweede stad van Honduras, San Pedro 
Sula. Door deze strategische locatie kan de coöperatie gemakkelijker de koffiebonen 
exporteren. Een voordeel voor de aangesloten koffieboeren, omdat dit niet in heel 
Honduras vanzelfsprekend is. Eén van de grootste uitdagingen van het land is het slechte 
wegennetwerk. Hierdoor is het soms lastig om de koffie op de juiste plaats te krijgen.

Andere uitdagingen in Honduras
De koffieproductie in Honduras staat ook voor andere uitdagingen: lage productie van 
de boerderijen, inconsistentie in de kwaliteit van koffie, gebrek aan toegang tot opleiding 
en technische assistentie en financiering. Ook ziet Honduras een sterke uitbreiding van 
koffieproductie in bepaalde gebieden, wat milieurisico’s oplevert wanneer natuurlijke 
vegetatie wordt omgezet in koffievelden. Een dergelijke omschakeling kan leiden tot 
vervuiling van watervoorraden en tot meer erosie, wat een negatief effect heeft op het milieu 
en de veerkracht van de sector tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Exporteren van hoogste kwaliteit koffie uit Honduras 
Compania Hondurena is een familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in het exporteren 
van koffie. Generatie op generatie wordt de passie voor koffie doorgegeven. Het bedrijf 
heeft als missie de hoogste kwaliteit koffie uit Honduras te exporteren. Om dit voor elkaar 
te krijgen hebben ze een verwerkingslocatie met de nieuwe technologieën en trainen ze 
jaarlijks de medewerkers. Daarnaast hebben ze een team van landbouwdeskundigen die de 
koffieboeren helpen met het verbeteren van hun koffieproductie. Daarbij is duurzaamheid en 
behoud van natuur een belangrijk onderdeel. 
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Stichting COHONDUCAFÉ
Compania Hondurena voelt een sociale verantwoordelijkheid 
en heeft daarom in 2013 een stichting opgericht genaamd: 
Stichting COHONDUCAFÉ. Deze non-profitorganisatie 
heeft als hoofddoel het bevorderen van de ecologische 
en sociale duurzaamheid van landbouwactiviteiten door 
voortdurende steun aan producenten en gemeenschappen. 
Door middel van verschillende programma’s en projecten 
dragen zij bij aan de duurzame ontwikkeling van het land. 
Hierdoor worden de capaciteiten van koffieproducenten en de economische en educatieve 
ontwikkeling van koffiefamilies in Honduras versterkt.

Alianza para el Café 
Eén van de belangrijkste projecten van de afgelopen jaren was gericht op het ontwikkelen 
van veerkracht en een duurzame koffieproductie in West-Honduras. Dit project genaamd 
“Alianza para el Café” is een initiatief dat voortkomt uit een groep organisaties die de 
gemeenschappelijke doelstelling hebben om ontwikkeling van de koffieteeltgebieden te 
bevorderen. Door opleidingsdiensten, technische bijstand, markttoegang, toegang tot 
financiering en vanuit een familieperspectief, gendergelijkheid en jongerenparticipatie, 
is het mogelijk om milieuvriendelijke technologieën te implementeren die leiden tot een 
hogere productiviteit en kwaliteit van koffie. Dit leidt uiteindelijk tot een hoger inkomen en 
levenskwaliteit van meer dan 5.600 koffiefamilies in de departementen van Comayagua , 
Copán, Intibucá, La Paz, Lempira Santa Bárbara, Ocotepeque en Yoro.


