
ZINZINO ESPRESSO nodrošina 
ROMBOUTS & MALONGO: 
 
Zinzino kafijas kapsulu klāstu izgatavo Rombouts & Malongo — ekskluzīvāka grauzdētava 
Eiropā, kura 1896. gadā ir dibināta Antverpenē (Beļģijā). Malongo ir tās meitas uzņēmums 
Nicā (Francijā). Uzņēmums joprojām pieder ģimenei, un tas lepojas ar savām tradīcijām un 
kaislību pret kafiju. 

Mūsu kafijai tiek izmantotas tikai augstākās kvalitātes Arabica pupiņas. Plantācijās, kuras 
atrodas augstu kalnos, parasti ir ļoti labi apstākļi, kas nodrošina izcilu garšu un kvalitāti. Lai 
iegūtu nevainojamu garšu, gatavie augļi tiek lasīti ar rokām. Ja nepieciešama stiprāka kafija, 
mēs izmantojam augstākās kvalitātes Robusta pupiņas.  Visbeidzot mūsu kafija tiek 
20 minūtes lēni grauzdēta zemā temperatūrā (aptuveni 230 °C), lai atraisītu visus aromātus.

Mums tiek izgatavotas kapsulas, kuras ir piemērotas mazai (4–10 cl) vai lielai espresso 
porcijai (10–14 cl). Kafijas daudzums, ko var pagatavot no vienas kapsulas, ir atkarīgs 
no kafijas maluma.

Kapsulas tiek pārdotas kārbās pa 12 kapsulām vai arī  lielos 
iepakojumos pa 192 kapsulām.
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LES CAFÉS EPHEMERES
Kafija no dažādām izcelsmes vietām īstiem kafijas mīļotājiem! Sastāvā ir 
100% augstākās kvalitātes ar rokām lasītu Arabica pupiņu no mazām plantācijām. 
Šīs kafijas izcelsmes vietas var atšķirties — tā tiek piegādāta no plantācijām dažādās 
eksotiskās valstīs, piemēram, Peru, Panama, Burundi u.c. Lai arī kafija un novākto 
pupiņu daudzums gada laikā mainās, mēs varam garantēt fantastisku garšas 
baudījumu! Kafija mainās 3–4 reizes gadā, tāpēc tā ir lieliski piemērota tiem, 
kas vēlas baudīt ne vien vislabāko kafiju, bet arī dažādību.
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RISTRETTO
Ristretto ir viens no stiprākajiem kafijas veidiem mūsu klāstā; tā ir itāļu stila kafija. Tās 
sastāvā ir Arabica pupiņas, kam pievienoti 20% Robusta pupiņu. Šai kafijai ir bagātīga, 
krēmīga tekstūra, piesātināta, bet asa garša ar patīkamu rūgtumu un noturīga pēcgarša. 
Skābums ir sabalansēts un izceļ maigās ziedu garšas un salapojušu koku aromātu, 
kā arī noturīgo pēcgaršu ar vieglām zemes notīm. Ristretto ir lieliski piemērota 
kapučīno vai Caffe Latte pagatavošanai. Perfekta kafija baudīšanai pēc 
maltītes un kopā ar gardu un aromātisku desertu. 

BRAZIL SUL DE MINAS
Sastāvs: 100% Brazīlijā audzēta ekskluzīva un ar rokām novākta Arabica Sul de Minas 
pupiņas. Lietpratēji to uzskata par vislabāko Brazīlijas kafiju. Šī kafija ir diezgan 
stipra, ar krēmīgu un vieglu tekstūru. Tai piemīt bagātīga garša un greipfrūtu, riekstu, 
valriekstu un dūmu aromāts, kas kopā rada noturīgu, pilnīgu un apburošu pēcgaršu. 
Šai kafijai raksturīgs ass rūgtums, bet maz skābuma. Tā lieliski sader kopā ar šokolādes 
desertiem, krēma kūkām un citām mīkstajām kūkām.

LA GRANDE RÉSERVE
Sastāvā 100% Arabica pupiņu no labākajām Centrālamerikas un Dienvidamerikas 
plantācijām. Īsta gardēžu kafija. Šī ir vidēji stipra kafija ar īpaši maigu, pilnīgu garšu. 
Fantastiski bagātīga, krēmīga tekstūra. Šai kafijai raksturīga garšu un aromātu bagātība 
ar karameļu un lazdu riekstu nokrāsu. Balanss starp skābumu un rūgtumu veido 
patīkamu, noturīgu pēcgaršu ar maigām sarkano ogu niansēm. Piemērota baudīšanai 
pēc maltītes kopā ar aromātiskiem desertiem, īpaši desertiem ar dažādu riekstu vai 
zemesriekstu garšu.

MOKA D’ETHIOPIE
Moka d´Ethiopie sastāvā ir 100% Etiopijā audzētu ekskluzīvu Arabica pupiņu, kuras aug 
savvaļā Abesīnijas kalnu pakājē. Šai kafijai ir vidēji spēcīga un patīkami pilnīga garša. 
Tai piemīt bagātīgs aromāts, maz skābuma, un tajā jūtamas aprikožu, bergamotes, 
citrusaugļu un koriandra notis, kas atgādina sākotnējo pupiņu garšu. Tai ir noturīga, 
zemes niansēm piesātināta pēcgarša. Piemērota baudīšanai pēc maltītes, 
ieteicams, kopā ar sezonas augļu desertu vai liķieri.

LA TIERRA  
Šīs kafijas sastāvā ir ekskluzīvu, Centrālamerikas plantācijās audzētu pupiņu 
maisījums; šīs plantācijas ir ieguvušas gan Fairtrade, gan bioloģiskas augsnes ap-
strādes sertifikātus. Kafijas sastāvā ir 100% Arabica pupiņu, un tai piemīt minimāls 
skābums un viegls rūgtums. La Tierra ir viena no maigākajām garšām mūsu klāstā, 
tomēr tai tik un tā ir ļoti bagātīgs augļu aromāts un maiga karameļu garša. Šai kafijai 
ir diezgan īsa pēcgarša ar riekstu niansēm. Tā lieliski sader ar saldiem desertiem 
un desertiem ar karameļu garšu.
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ROMBOUTS DECA
Šī bezkofeīna kafija ir lieliska izvēle, ja vēlaties samazināt uzņemtā kofeīna daudzumu. 
Tās sastāvā ir 100% Arabica pupiņu, tai, līdzīgi kā Grande Reserva, ir vidēji stipra garša un 
aromāts, un tās garša ir īpaši samtaina un noapaļota. Šai kafijai raksturīga garšu un aromātu 
bagātība ar karameļu un riekstu nokrāsu. Tai piemīt viegls skābums, bet arī neliels rūgtums, 
kas radies, atbrīvojoties no kofeīna. Šai kafijai ir patīkama, ilgstoša pēcgarša. Labi sader ar 
desertiem, kuriem piemīt spēcīga garša un augļu aromāts, kā arī ar riekstu desertiem. 

BLUE MOUNTAIN
Šīs ir ekskluzīvākās Arabica pupiņas pasaulē, un tās tiek audzētas 1700 metru augstumā Jamaikā. 
Augstie kalni, lietus un migla, kā arī daudz saules nodrošina fantastisku augsni un lielisku vidi 
augšanai, un šeit audzētajai kafijai piemīt svaiga, tīra un maiga garša. Tieši tās visaptverošais 
vieglums padara to unikālu! Šai kafijai ir izsmalcināts un bagātīgs aromāts ar sviesta nokrāsu. 
Tai piemīt nedaudz salda garša ar karameļu aromātu. Šī ir kafija ar bagātīgu tekstūru, zemu 
kofeīna līmeni, gandrīz bez rūgtuma un ar vieglu, labi sabalansētu pēcgaršu. Šī kafija sader 
kopā ar lielāko daļu vieglo vai vidēji spēcīgo desertu. 

LES PURS MATINS
Dažiem cilvēkiem, dzerot kafiju ar augstu skābuma līmeni, rodas kuņģa problēmas, īpaši, ja 
ir pievienots piens. Šai ekoloģiskajai kafijai ir samazināts tauku saturs un minimāls skābums, 
tāpēc šādas problēmas rodas reti. 100% Arabica pupiņu no Centrālamerikas. Tajās ir 
saglabāti visi aromāti, kas sniedz vieglu, bet bagātīgu, pilnīgu garšu ar karameļu notīm. 
Tai ir zems skābuma un rūgtuma līmenis un maiga pēcgarša ar vieglām ogu nokrāsām. 
Lieliski sader kopā ar piena desertiem. 

ROMBOUTS ETHIOPIA
Ethiopia sastāvā ir 100% Etiopijā audzētu ekskluzīvu Arabica pupiņu, kuras aug savvaļā 
Abesīnijas kalnu piekājē. Šai kafijai ir diezgan spēcīga un patīkami pilnīga garša. Tai piemīt 
bagātīgs aromāts, maz skābuma, un tajā jūtamas aprikožu, bergamotes, citrusaugļu un 
koriandra notis. Tā atgādina sākotnējo pupiņu garšu, ar ļoti noturīgu, zemes niansēm 
piesātinātu pēcgaršu. Piemērota baudīšanai pēc maltītes, ieteicams, kopā ar sezonas 
augļu desertu vai liķieri.

ROMBOUTS COLOMBIA
Šī kafija ir izgatavota no labākajām Kolumbijas Arabica pupiņām, kuras aug augstā plato 
2000 m virs jūras līmeņa. Šai kafijai ir maiga, pilnīga garša ar vieglu tekstūru un ļoti vieglu 
rūgtumu. Skābuma līmenis ir augstāks, un tas papildina augļu garšu un aromātu ar sarkano 
ogu, upeņu un melleņu niansēm. Šai kafijai ir viegla pēcgarša. Piemērota baudīšanai pēc 
maltītes, ieteicams, kopā ar desertu, saldējumu vai konditorejas izstrādājumiem ar 
sarkanajiem augļiem un ogām.

ROMBOUTS LA FINCA 
Šīs kafijas sastāvā ir 100% Arabica pupiņu no īpaši mazām plantācijām Centrālamerikā un 
Dienvidamerikā. Tām ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti, un augsne tiek apstrādāta, 
neizmantojot ķīmisko mēslojumu un pesticīdus. Tas nozīmē, ka augsne nav piesārņota, un līdz 
ar to arī kafijas pupiņām ir neticama tīra garša. Augļi koku paēnā nogatavojas īpaši lēni, tāpēc 
tiem piemīt bagātīgs aromāts. Kafija ir vidēji stipra, ar piesātinātu tekstūru, īsu pēcgaršu un 
grauzdētu mandeļu aromātu ar karameļu notīm. Viegls skābums un neliels rūgtums rada 
perfektu rezultātu. Šī ir viena no labākajām šķirnēm Rombouts klāstā. Sader kopā ar 
desertiem, kuros ir augļi, piemēram, āboli vai bumbieri. 
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MŪSU KAAFIJAFIJA
VAI VĒLATIES LIELU VAI MAZU ESPRESSO KAFIJAS PORCIJU?
Mēs piedāvājam kapsulas, kuras ir piemērotas mazai vai lielai espresso
porcijai. Kafijas daudzums, ko var pagatavot no vienas kapsulas 
(4 vai 10 ml), ir atkarīgs no kafijas maluma. Mazām espresso porcijām 
paredzētajās kapsulās ir ļoti smalki samalta kafija, kas ir cieši iepakota, 
un ir nepieciešams vairāk laika, lai ūdens izsūktos tai cauri, bet lielām 
espresso porcijām paredzētajās kapsulās ir rupjāka maluma kafija, kurai 
ūdens vieglāk izplūst cauri.

ATŠĶIRĪGAS PUPIŅAS, ATŠĶIRĪGA KAFIJA
Kafiju pamatā izgatavo no 2 veidu pupiņām — Arabica un Robusta. 
Arabica pupiņas ir augstākās kvalitātes pupiņas, no kurām var pagatavot 
maigu, aromātisku kafiju. Arabica pupiņas aug augstu kalnos, tropu 
joslā. Mūsu grauzdējumu un garšu sastāvā ir 100% Arabica pupiņu. 
Savukārt no Robusta pupiņām var pagatavot stiprāku kafiju ar raupju, 
nedaudz rūgtāku garšu. Tās ir pievienotas tikai stiprākajiem espresso 
maisījumiem.

KAFIJAS PIEGĀDĀTĀJS
Mūsu kafijas piegādātājs ir kafijas nams Rombouts, kurš 1896. gadā 
dibināts Antverpenē (Beļģijā). Malongo ir Rombouts meitas uzņēmums 
Nicā (Francijā). Uzņēmums joprojām pieder ģimenei, un tas lepojas ar 
savām tradīcijām un kaislību pret kafiju. Tā vīzija ir piegādāt visaugstākās 
kvalitātes kafiju, rūpīgi izvēloties piegādātājus no mazām (vēlams, 
Fairtrade)  plantācijām, kas piedāvā unikālu garšu. Ar rokām lasītās 
pupiņas tiek apstrādātas, izmantojot mitro apstrādes metodi, un pēc 
tam nogādātas ražotnē, kur pupiņas no katra maisa tiek pārbaudītas, 
lēni grauzdētas un iepakotas. Pateicoties rūpīgajam darbam, uzņēmums 
ir izvēlēts par piegādātāju Beļģijas karaliskajai ģimenei, kā arī prestižām 
viesnīcām un lidostām visā pasaulē, piemēram, Parīzē, Ņujorkā, Tokijā 
un Dubaijā. 

FAIRTRADE 
Rombouts & Malongo bija pirmā kafijas grauzdētava, kas sāka 
sadarboties ar Fairtrade jau 1992. gadā, un kopš tā laika ir bijusi vadošā 
Fairtrade kafijas grauzdētava Eiropā. Uzņēmumam jau no paša sākuma 
bija unikāla apņemšanās ievērot Fairtrade lauksaimniecības principus, 
un pašlaik tam ir personiskas attiecības ar katru kooperatīvu. Kooperatīvi 
katru gadu tiek apmeklēti un pārbaudīti. Parasti kooperatīvi tikai iepērk 
pupiņas. Kopš 2007. gada Rombouts & Malongo sponsorē fondu 
Malongo Foundation, kura mērķis ir kopā ar vietējām Fairtrade 
organizācijām atbalstīt veselības aprūpes projektus, aizsargāt bērnus 
un risināt citas sociālās problēmas. Uzņēmums ik gadu dažādos 
Fairtrade kooperatīvos atbalsta projektus, kas saistīti ar ekoloģisku 
augsnes apstrādi un vietējām transporta sistēmām.

PĒC LIETOŠANAS — DROŠĀS ROKĀS
Visās valstīs, kur Zinzino piedāvā kafiju, uzņēmums ir arī vietējās mazo 
elektropreču savākšanas un pārstrādes organizācijas dalībnieks. Zinzino 
šajās organizācijās veic iemaksas, lai nodrošinātu savu kafijas aparātu 
drošu un videi draudzīgu pārstrādi pēc to kalpošanas laika beigām. 

IEPAKOJUMA MATERIĀLU SAVĀKŠANA 
UN OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE 
Zinzino ir vietējās organizācijas (ja tāda ir pieejama) dalībnieks, kas 
gan sniedz pārskatu, gan maksā par dažādu savos produktos izmantoto 
materiālu savākšanu un otrreizēju pārstrādi. Piemēram, Zviedrijā šāda 
organizācija ir FTI. Dažās valstīs mēs sniedzam pārskatus un veicam 
maksājumus tieši vietējām varas iestādēm, tādējādi atbalstot to izveidotos 
otrreizējās pārstrādes procesus. 

BEZ ĶĪMISKĀ MĒSLOJUMA UN PESTICĪDIEM 
Uzņēmums Zinzino ir organizācijas FairTrade dalībnieks Zviedrijā un 
tādējādi atbalsta principu audzēt kafiju un tēju, neizmantojot ķīmisko 
mēslojumu un pesticīdus. 

VIDES SERTIFIKĀCIJA 
Rombouts & Malongo ir vienīgais kafijas grauzdēšanas uzņēmums Eiropā, 
kam ir piešķirts vides sertifikāts atbilstoši starptautiskajam standartam 
ISO 14001. Malongo rūpnīca, kurā tiek ražotas kapsulas, pieteicās uz 
ISO 14001 sertifikātu 2008. gadā, lai apliecinātu savu vides statusu, kurš 
ir spēkā kopš 1990. gada. 

Šī sertifikācija aptver visas darbības jomas: plantāciju izvēli, transportēšanu, 
rūpnīcas darbību un iepakojuma materiālus. Tiek ietvertas arī otrreizējās 
pārstrādes procedūras atkritumiem, ūdenim un siltumam. 

VIDEI DRAUDZĪGAS KAPSULAS 
Nepietiek tikai ar to, ka kafija nāk no sertificētas plantācijas. Pēc 
grauzdēšanas kafija tiek iepakota kapsulā, kas izgatavota no 
nebalināta filtra papīra, un pēc tam tā tiek ielikta atsevišķā no PET 
izgatavotā iepakojumā. Pašlaik PET ir videi draudzīgākais materiāls, 
kurā var ilgstoši saglabāt aromātu.  Nākamais solis ir jauns, no papīra 
izgatavots atsevišķais iepakojums. Tas ir tikko ieviests un tuvākajos gados 
aizstās PET.


