
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.

Klientu apkalpošanas dienests: info@zinzino.com



COFFEE POD ROYAL BLEND
Ar unikālajām kafijas kapsulām Royal Blend un mūsu espresso aparātu var ātri un viegli pagatavot 
lielu kafijas porciju. Katrā kapsulā ir rupji samaltas kafijas pupiņas, tāpēc tās ir īpaši piemērotas, 
lai no vienas kapsulas pagatavotu 20 cl kafijas. Tās garša atgādina tradicionālo filtra kafiju, bet 
tai ir maiga putu kārtiņa gluži tāpat kā pārējām espresso kapsulām mūsu klāstā. Royal Blend 
tiek izgatavota no rūpīgi izvēlētām Arabica pupiņām, kuras audzētas augstkalnu plato Brazīlijā, 
Nikaragvā un Gvatemalā, un tā satur 10% Robusta pupiņu no Etiopijas. Garšai piemīt mandeļu un 
šokolādes nokrāsas ar patīkamu, maigu garšvielu aromātu. 
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ITALIAN ESPRESSO
Zinzino itāļu espresso ir pasaulē labāko Arabica pupiņu maisījums, un tās sastāvā ir 20% Robusta 
pupiņu, līdz ar to tai piemīt stiprums un savelkoša garša, kas ir īsta itāļu espresso preču zīme. 
Lai gan šai kafijai piemīt itāļu espresso raksturīgais rūgtums, tai ir bagātīga un krēmīga tekstūra, 
kā arī pilnīga un eleganta pēcgarša ar maigiem zemes toņiem. Zinzino Italian Espresso ir lieliski 
piemērota gan baudīšanai vienkārši kā espresso, gan kā bāze kafijas dzērieniem, jo bagātīgā
kafijas garša un aromāti ar salapojušu koku noti perfekti sajaucas ar pienu. Zinzino Italian 
Espresso ir piemērota Vidusjūras reģiona cienītājiem, kuri vēlas ātri izdzert uzmundrinošu 
espresso vai arī izbaudīt mirkli pēc jaukas maltītes.

FAIRTRADE ESPRESSO
Zinzino Fairtrade Espresso sastāvā ir tikai vislabākās pupiņas no plantācijām, kuras 
ir ieguvušas Fairtrade sertifikātu. Šim ekskluzīvajam maisījumam ir neticami salda, 
sīrupaina garša ar kakao, lazdu riekstu un žāvētu augļu notīm. Lēni grauzdētā Zinzino 
Fairtrade kafija sniedz intensīvu, pilnīgu garšu ar patīkamu, noturīgu pēcgaršu. 
Šī lieliskā kafija īpaši labi sader kopā ar tumšo šokolādi.

FRENCH ESPRESSO
Sastāvā 100% Arabica pupiņu no labākajām Centrālamerikas un Dienvidamerikas 
plantācijām. Īsta gardēžu kafija. Šī ir vidēji stipra kafija ar īpaši maigu, pilnīgu garšu un 
fantastiski bagātīgu, krēmīgu tekstūru. 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.

BRAZILIAN ESPRESSO
Sastāvs: 100% Arabica. Brazīlijas ekskluzīvās, ar rokām lasītās 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 ar sabalansētu skābumu. Tā lieliski sader kopā ar šokolādes desertiem, 
krēma kūkām un citām mīkstajām kūkām.

COLOMBIAN ESPRESSO
Colombie Surpremo kafija ir izgatavota no labākajām Kolumbijas Arabica pupiņām, kuras aug 
augstā plato 5000 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.
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MŪSU KAFIJA
VAI VĒLATIES LIELU VAI MAZU ESPRESSO 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. Uzņēmuma 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 rūpīgam 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 pārstāvi. Pārstāvji katru 
gadu tiek apciemoti un pārbaudīti. Parasti pārstāvji 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 pasākumos atbalsta 
Fairtrade 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.
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