ZINZINO ESPRESSO valmistab
ROMBOUTS & MALONGO:
Zinzino kohvipadjakesed valmistab Rombouts & Malongo – Euroopa eksklusiivseim
kohviröstimisettevõte, mis asutati 1896. aastal Belgias Antwerpenis. Malongo on nende
sõsarettevõte asukohaga Prantsusmaal Nizzas. Tegu on pere-ettevõttega, kus kohvi
valmistatakse uhkuse ja armastusega ning traditsioone järgides.
Kohvi tootmisel kasutame üksnes parimaid Arabica kohviube. Kõrgel mägedes asuvates
istandustes on sageli väga head kasvutingimused, mis annavad tulemuseks parema maitse
ja kvaliteedi. Hea maitse nimel korjame käsitsi ja üksnes küpseid vilju. Kui on vaja kangust
lisada, kasutame selleks tippklassi Robusta ube. Viimaseks röstime ube aeglaselt
(20 min) madalal temperatuuril (230 kraadi juures), et tuua välja nende kõik aroomid.
Kohvipadjakesi valmistatakse meile kahes mõõdus: väikese (4–10 cl) ja suure (10–14 cl)
espresso valmistamiseks. Kui palju espressot ühest kohvipadjakesest täpselt saab, sõltub
sellest, kuidas kohvi on jahvatatud.
Kohvipadjakesi müüakse karbi (12 padjakest) või siis
suure paki (192 padjakest) kaupa.

Klienditugi: info@zinzino.com

MEIE ESMAKLASSILISED VALIKUD
ITALIAN ESPRESSO
Zinzino Italian Espresso valmistatakse maailma parematest Arabica ubadest. Sellele on lisatud 20% Robusta ube, et saada tõelisele Itaalia espressole omane tugevus ja kangus. See on külluslikult kreemja tektsuuriga ning jätab vaatamata Itaalia espressole kohasele mõrudusele nüansirohke ja elegantse järelmaigu,
INTENSIIVSUS
milles on pisut aimata ka õrnu maalähedasi toone. Zinzino Italian Espresso sobib suurepäraselt väikse
AROOM
espresso valmistamiseks või siis kohvijookide põhjana kasutamiseks. Tänu kohvi väga headele maitse- ja
lõhnaomadustele (millele lisandub kerge roheliste puude noot), on see sobiv piimaga segamiseks. Zinzino JÄRELMAITSE
Italian Espresso on ideaalne valik vahemereliku meelelaadiga klientidele, kes peavad lugu kiirest espresso
pausist või soovivad espressot nautida pärast peent õhtusööki.

VÄIKE
4–10cl

FAIRTRADE ESPRESSO
Zinzino Fairtrade Espresso valmistamisel kasutatakse vaid parimaid Fairtrade sertifikaadiga istandustes kasvatatud ube. See eksklusiivne segu on uskumatult magus ja siirupjas.
Selles on tunda ka kakao, sarapuupähkli ja kuivatatud puuviljade hõngu. Aeglaselt
röstitud Zinzino Fairtrade on intensiivne ning kindlustab täiusliku kohvielamuse. Sellel on
meeldiv ja kauakestev järelmaik. Seda imelist kohvi soovitame eriti nautida koos tumeda
šokolaadiga.

INTENSIIVSUS
AROOM
JÄRELMAITSE

SUUR
10–14cl

FRENCH ESPRESSO
See on valmistatud 100% Kesk- ja Lõuna-Ameerika parimate istanduste Arabica ubadest.
Tegu on tõelise gurmaanide kohviga. See on keskmise kangusega kohv, millel on eriliselt
pehme ja nüansirohke maitse ja väga mõnusalt kreemjas tekstuur. Kohvi iseloomustab
külluslik maitse ja aroom, milles on aimata karamelli ja pähkleid. Happesus ja mõrudus
on tasakaalus ning järelmaitse meeldiv ja kauakestev. Kergelt on tunda punaseid marju.
Soovitame pärast õhtusööki ja mõnusate magustoitude juurde. Eriti nende juurde, mille
valmistamisel on kasutatud pähkleid.

INTENSIIVSUS
AROOM
JÄRELMAITSE

SUUR
10–14cl

BRAZILIAN ESPRESSO
See on valmistatud 100% Arabica ubadest. Brasiilia kohv tehakse eranditult käsitsi korjatud
Arabica sul de minas-ubadest. Asjatundjad peavad seda Brasiilia parimaks kohvioaks. Kohv
on üsna kange ning kreemja ja pehme tekstuuriga. Sellel on külluslik maitse ning aimata võib
ka greibi, pähklite, Kreeka pähklite ja suitsu hõngu. See kõik annab kauakestva, nüansirikka ja
meeldiva järelmaitse. See on teravalt mõrkjas ja tasakaalustatud happesusega. Kohv sobib
väga hästi šokolaadimagustoitude, kreemikookide ja muude pehmete kookidega.

INTENSIIVSUS
AROOM
JÄRELMAITSE

VÄIKE
4–10cl

COLOMBIAN ESPRESSO
Colombie Surpremo on valmistatud Kolumbia parimatest Arabica ubadest, mis kasvavad kõrgel
platool, 5000 m merepinnast. Kohv on maheda nüansirikka maitsega, kerge tekstuuriga ja õrnalt
mõrkjas. Happesus on suurem, tänu millele tulevad paremini esile puuviljamaitse ja aroomid. Pisut
on tunda punaseid marju, mustsõstart ja põldmarju. Kerge järelmaitsega. Soovitame seda kohvi
pärast õhtusööki magustoitude, jäätise või punaste puuviljade ja marjadega küpsetiste juurde.

VÄIKE
4–10cl

INTENSIIVSUS
AROOM
JÄRELMAITSE

COFFEE POD ROYAL BLEND

Meie unikaalse Royal Blend kohvipadjakesega saab suure espresso valmistada hõlpsalt ja kiiresti.
Kohvipadjake sisaldab jämedamalt röstitud kohvipuru. Tänu sellele võib ühestainsast kohvipadjakesest
saada 20 cl kohvi. Selle maitse sarnaneb harilikule filtrikohvile, kuid tekstuur on samas mõnusalt
kreemjas – nii nagu kõigil meie imemaitsvatel espressodel. Royal Blend on valmistatud hoolikalt
valitud Arabica ubadest, mis kasvavad eriti kõrgetel Brasiilia, Nicaragua ja Guatemala platoodel.
Sellele on lisatud pisut Etioopia Robustat (10%). Veidi on aimata mandlit ja šokolaadi ning
meeldivat peenete vürtside hõngu.

PAKK

20cl
INTENSIIVSUS
AROOM
JÄRELMAITSE
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MEIE KOHV
KAS EELISTATE SUURT VÕI VÄIKEST ESPRESSOT?

KASUTUSAJA LÕPPEDES HEADESSE KÄTESSE

Pakume kahes mõõdus kohvipadjakesi: väikese (4–10 cl) ja suure
(10–14 cl) espresso valmistamiseks. Kui palju espressot ühest
kohvipadjakesest täpselt saab (kas 4 või 10 cl), sõltub sellest, kuidas
kohv on jahvatatud. Väikestest espresso padjakestest, mis sisaldavad
eriti peeneks jahvatatud ja tihedalt pakitud kohvi, imbub vesi läbi üsna
kaua. Suure espresso jaoks mõeldud kohvipadjakestes on aga jämedam
kohvipuru ning neist imbub vesi läbi kiiremini.

Kõikides riikides, kus Zinzino kohvi pakutakse, kuulub ettevõte
ka kohalikku organisatsiooni, mis käitleb ja töötleb ümber kasutusest
kõrvaldatud elektrilisi väikeseadmeid. Zinzino maksab nendele
organisatsioonidele tasu, et kindlustada müüdud kohvimasinate
turvaline ja keskkonnasõbralik käitlemine pärast nende kasutusaja
lõppemist.

ERINEVAD OAD, ERINEV KOHV

Zinzino on vastava kohaliku organisatsioon liige (kui see on olemas).
Ettevõte esitab nõutud aruandeid ning maksab tasu pakutavate toodetega
kasutatavate erinevate pakkematerjalide kogumise ja ümbertöötlemise
eest. Näiteks Rootsis on selliseks organisatsiooniks FTI. Mõnedes riikides
anname aru ja maksame tasusid kohalikele omavalitsustele ning aitame
sel moel kaasa jäätmete ümbertöötlemise protsessidele.

Kohv valmistatakse peamiselt kahte sorti ubadest: Arabica või Robusta
ubadest. Arabica uba on üks parematest ubadest, millest saab maheda
ja maitseküllase kohvi. Arabica kasvab kõrgetes troopilistes paikades.
Kasutame oma eri röstide ja maitsete saamiseks 100% Arabica ube.
Robusta uba aga annab tulemuseks tugevama ja pisut mõrkjama
maiguga kohvi. Lisame seda vaid kõige kangematele espressosortidele.

KOHVITARNIJA
Kohviga varustab meid 1896. aastal Belgias Antwerpenis asutatud
Rombouts kohviettevõte. Malongo on Rombouts sõsarettevõte, mis
asub Prantsusmaal Nizzas. Tegu on pere-ettevõttega, kus kohvi
valmistatakse uhkuse ja armastusega ning traditsioone järgides.
Ettevõtte visioon on pakkuda kõrgeima kvaliteediga kohvi. Selleks
valitakse tarnijaid hoolikalt väikeistanduse pidajate hulgast, eelistades
Fairtrade põhimõtteid järgivaid ja unikaalsete maitsete pakkujaid.
Käsitsi korjatud ja valitud oad töödeldakse märgmeetodiga. Seejärel
toimetatakse need edasi paika, kus iga kotitäis ube hoolega läbi
vaadatakse, et see siis aeglaselt röstida ja pakendada. Seetõttu on
ettevõte valitud varustama ka Belgia kuninglikku perekonda ning
mainekaid hotelle ja lennujaamu kogu maailmas (näiteks Pariisis,
New Yorgis, Tokyos ja Dubais).

PAKKEMATERJALI KOGUMINE JA ÜMBERTÖÖTLEMINE

VABA KEEMILISTEST VÄETISTEST JA PESTITSIIDIDEST
Zinzino on Rootsi Fairtrade organisatsiooni liige ning toetab kohalikul
tasandil keemiliste väetisteta ja pestitsiidideta tee-ja kohvitaimede
kasvatamist.

TÕENDATULT KESKKONNASÕBRALIK
Rombouts & Malongo on ainus kohviröstimisettevõte Euroopas, millele
on antud keskkonnasäästvat viljelemist tõendav rahvusvahelise standardi
ISO 14001 sertifikaat. Malongo tehas, kus kohvipadjakesi valmistatatakse,
taotles ISO 14001 sertifikaati 2008. aastal, et (tegelikult juba 1990ndatel
alustatud) keskkonnasäästlikule tootmisele ka ametlik kinnitus saada.
Sertifikaat kehtib kõige - nii istanduste valimise, transpordi korraldamise,
tootmise organiseerimise kui ka pakkematerjalidega seonduva kohta.
Samuti puudutab see jäätmete, vee ja küttematerjalide ümbertöötlemist.

FAIRTRADE

KESKKONNASÕBRALIKUD KOHVIPADJAKESED

Rombouts & Malongo hakkas kohviröstimisettevõtetest esimesena –
juba 1992. aastal – järgima Fairtrade (õiglase kaubanduse) põhimõtteid
ning on sellest ajast peale olnud juhtiv Fairtrade märgiga kohvi röstija
Euroopas. Neil oli ainulaadne pühendumus Fairtrade põhimõtetel
põllupidamisele. Praeguseks on ettevõte lähedastes suhetes kõigi
oma koostööpartneritega ning külastab ja kontrollib neid igal aastal.
Tavapärased ettevõtted ostavad lihtsalt ube. Alates 2007. aastast
panustab ettevõte Rombouts & Malongo Malongo fondi,
mis loodi eesmärgiga toetada kohalike Fairtrade organisatsioonide
abil tervishoiuprojekte, kaitsta lapsi ning tegeleda muude sotsiaalsete
küsimustega. Igal aastal toetatakse erinevates Fairtrade põhimõtteid
järgivates ettevõtetes ökoloogilise kasvatuse ja kohalike
transpordisüsteemide projekte.

Ei piisa üksnes sellest, et kohv tuleb sertifitseeritud istandustest. Pärast
kohvi röstimist pakitakse see kohvipadjakestesse, mis on valmistatud
pleegitamata filterpaberist, ja pannakse seejärel eraldi PET-kotikestesse.
Praegu on PET kõige keskkonnasõbralikum saadaolev materjal, mis
võimaldab aroome pikka aega säilitada. Sellest samm edasi on
eraldi paberkotikesed. Tegu on hiljutise leiutisega, mis asendab
PET-lahenduse paari järgneva aasta jooksul.

Klienditugi: info@zinzino.com

