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Scan for coffee info
Kávé az új generációnak
Az átláthatóság és a minőség iránti elkötelezettségünk 
az új márkánkban is megmutatkozik, de mindig is 
központi szerepet játszott vállalatunknál. A digitális 
átláthatósági rendszer az új márkanév középpontjában 
áll.

SAJÁT SINGLE-K

Az igazi karaktere 
mindegyik 
termőterületnek

FENNTARTHATÓSÁG

Hogyan takarítunk meg 
évente 1 tonna 
műanyagot

SAJÁT BLEND-EK

Megalkottuk azt az 
ízvilágot, amit 
elképzeltünk

(8) (11)(6)

A PÖRKOLŐ

A legjobb kávépörkölő 
eszközökkel dolgozunk

KÁVÉ IRÁNYTŰ

A kínálatunk 
összehasonlítása

A CSAPAT

Ismerd meg a 
csapatot az Amokka® 
Coffee mögött

A KÉSZ KÁVÉ

Útmutatónk a 
legfinomabb kávé 
készítéséhez

(14) (15)(13)(12)

HITVALLÁSUNK

Meghatároztuk alapvető 
értékeinket

(5)

Mindig is nagy céljaink voltak. A 
Scanomat a 60. évfordulóját 
ünnepelte 2021-ben, azóta is vezető 
szerepet töltünk be a kávé iparban, 
most már évtizetek óta. 

Az Amokka® Coffee 2005-ben került 
a cégcsoportba és azóta is 
meghatározó szerepet játszik, hogy 
mi, hogy készítjük el a kávét. A 
Scanomat az egyetlen cég a világon 
amelyik fejleszt és gyárt készülékeket 
miközben kávépörkölőt is üzemeltet és 
saját maga szerzi be az ehhez 
szükséges alapanyagot. Az Amokka® 
Coffee mindegy egyes kávébabját 
közvetlenül a termelőktől szerzi be az 
Impact Trade kezdeményezésen 
keresztül, majd azt később keveri és 
pörköli úgy, hogy a legjobban 
illeszkedjen a kávéfőzőihez.

A csapatunk egyik tagja a 2020-as  Dán 
Pörkölőmestere cím bajnoka. Mindezek a 
munkatársaink elhivatottságának bizonyítékai a 
kávé iránt, mi is részt vállalunk ennek az utazásnak 
minden lépésében.

Az év folyamán egy újabb adatot adunk hozzá az 
átláthatósághoz azzal, hogy integráljuk a 
termelőinket egyenesen a pörkölő szoftverünkbe. 
Minden adat, beleértve minden az információt 
minden egyes adag pörkölésből amit készítünk, 
katalogizálásra kerül és hivatkozva lesz egy egyedi 
QR kóddal a csomagoláson.

Lescannelve bárki tájékozódhat a kávé pontosan 
származási helyéről, melyik termelőtől és 
ültetvényről származik,  illetve betekintést nyerhet 
magába a pörkölésbe is. Ez a 21.századi 
kereskedelmi modell, ami elvezet a 
fenntarthatósághoz és a fair trade minőségi 
kávéhoz.



Nyilatkozatunk

Az Amokka® Coffee céljai a következők:

Nordic pörkölés
Az Amokka® Nordic Roasters-nél mi a legnagyobb 
tisztelettel és felelősséggel dolgozunk a kávéért és a 
környezetért.

A kiváló minőségű kávét Nordic pörköléssel és 
elkészítési technikákkal kombináljuk, hogy 
kávéfőzőinkkel emeljük a kávézás élményét.

Az Impact Trade programunk keretein belül a 
kávétermesztőknek árprémiumot biztosítunk azért 
cserébe, hogy kiváló minőségű kávét termelnek. 

Az Amokka® Coffee az elmúlt évtizedben aktívan folytatta a 
fenntartható kávékereskedést. De mi is az, hogy fenntartható? 
Ez egy kifejezés, amit gyakran használnak és sokszor tévesen. 
Mi meghatároztuk, hogy mi mellett állunk ki a nyilatkozatainkban 
és azt a lehető legegyszerűbben fogalmaztuk meg.

1. Fenntarthatóan működjünk gazdasági, környezeti és társadalmi szinten.
2. Legyen transzparens és közvetlen a működésünk.
3. Legyünk felelősségteljesek, tisztelettel a termelőink és a vásárlóink felé.
4. Egyesítjük a kiváló minőségű kávét , a Nordic pörkölési és elkészítési technikákat

azért, hogy még magasabbra szintre emeljük a kávézás élményét.
5. Napról napra még finomabb kávét szállítsunk.
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“A blendek a pörkölő mestereink íz-ötletei, tökéletes elegye, több 
kávénak - gondosan és ízletesen összeállított komozició. ”Kávé Blendek

Amokka Crema
Signature Blend
Amokka Crema a lelke a pörkölönknek, 
melynek eredete egy 20 éves céges 
recept. Mindegyik alkotóelemet a 
gondosan és specifikusan választottuk 
ebbe a finoman kiegyensúlyozott 
blendbe. 

Az Amokka Crema -t megkóstolva 
csokoládés jegyeket, szárított 
gyümölcsöt és diófélék ízét 
fedezhetjük fel.

Korábban Nordic Note néven volt 
ismert.

Treehuggers
Organic Blend
Treehuggers Amokka®Blend 
szezonálisan válogatott organikus 
kávébabból készül, ízében csokoládés 
gyümölcsös élményt nyújt. 

Közepesen pörkölt kávé elkészíthető 
espressonak vagy hosszan főzve is . 

Gorgona
Italian Blend
Az olasz blend 83% kézzel válogatott 
Arabicát tartalmaz Braziliából, 
Nicaraguából és 17% minőségi Robustát 
Ugandából. Sötétre pörkölt hosszú 
elkészítési idővel, hogy kiemeljük az 
ízeket. 

Az Amokka® Gorgonát megkóstolva 
egy kellemes sötétre pörkölt 
csokoládés, diós, mogyorós ízt kapunk. 

Korábban Italian Note néven volt 
ismert.

City Roast
Classical Blend
A City Roast egy klasszikus, de nem 
ódivatú kávé.  75% kézzel válogatott 
Arabicát tartalmaz a brazil Fazenda 
Progresso ültetvényből és 25% 
minőségi Robusta babot az ugandai 
Mityana Farmról. 

Az Amokka City Roast kávét 
megkóstolva egy sötét pörkölésű, 
fűszeres, csonthéjas jegyeket 
tartalmazó ízt kapunk.

1000 g5930
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“Kiemeljük a terroár ízjegyeit azzal, hogy 
világosra pörköljük a kávénkat, ellentétben a 
sötét pörköléssel, ami nem a termelők és 
termőterület sajátosságait mutatja meg.” 

Organic Singles Organic Single Estate

Decaf

Amokka Decaf
Decaffeinated

El Salvador
Finca Carmen
Az El Salvador Finca Carmentől a 
Canton Galeano területről származik, 
amit a közeli Cuzcachapa Cooporative 
dolgoz fel. Ez az Arabica kávé mosott 
eljárással kerül feldolgozásra, amit mi 
világosra pörkölünk, hogy kiemeljük az 
édességét és a közepes erősségét. 

Az Amokka® El Salvadort megkóstolva 
csokoládé és szárított gyümölcsök ízét 
kapjuk. 

Kiválogatjuk a legjobb Arabica szemeket 
az éves termésből, és elkészítjük ezt a 
speciality koffeinmentes kávét, ami 
ugyan olyan jó, mint a koffeines párjai. 

A közepes pörköléssel biztosítjuk a 
gazdag, édes és hosszantartó ízt.

Az Amokka® Decaf kávét megkóstolva 
pörkölt, mogyorós- diós ízt kapunk.

1000 g5525

Peru
Organic Single
Peru egy világos pörkölásű single origin 
kávé, mely közvetlenül az Aproselve 
Cooperativából a hegyvidékes és távoli 
Pichanaki régióból Peruból származik. 

Az Amokka Perut megkóstolva szárított 
gyümölcsöket és édes ízt kapunk. 

Korábban Green Note néven volt 
ismert.

1000 g5541

Guatemala
Organic Single
A Guatemala az Aapicafi Cooperativtól 
a Cantón Buenos Aires magaslatai 
között terem Huehuetenangoban. 
100% Arabica mosott feldolgozással 
világosra pörkölve kiemeli az intenzív 
gyümölcsös ízeket. 

Az Amokka® Guatemalát megkóstolva 
citrusos, gyümölcsös és csokoládé 
ízeket kapunk. 

1000 g4401
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Nicagragua
Finca Pernille
 A Nicaragua a a Dipilto-Jalapa Nueva 
Segovián terem a Finca Pernille farmon. Az 
Arabica szemek a farmon feldolgozásra és 
szárításra kerülnek mielőtt egyenesen a 
pörkölőnkbe szállítjuk. 

Világosra pörköljük, hogy fokozzuk a 
gyümölcsös és enyhe ízt. 

Az Amokka® Nicaraguát megkóstolva 
gyömölcsök és magvas ízt kapunk. 

Brazil
Fazenda Progresso
Ez a kávé az egyik lenyűgöző Brazil 
farmon terem. Családi tulajdonban álló 
ültetvény, mely magas minőségű single-
estate kávé termőterülete. 

Az Arabica szemeket világosra 
pörköljük, így egy rendkívül eklektikus 
kávét kapunk. 

Az Amokka Brazilt megkóstolva 
gyümölcsös és édes ízt kapunk. 

Korábban Red Cherry Note néven volt 
ismert.
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Portofino
Dark Arabica Blend
Portofino kávé egy 100%-ban arabica 
sötét pörkölésű keverék, kiváló 
eszpresszóhoz, de erős ízű tejalapú 
italokhoz is nagyon jól illeszkedik.

Ez a sötét pörkölés keverék 100%-ban 
kézzel válogatott arabica. Sötétre 
sütjük, hosszú előhívási idővel, hogy 
növeljük az intenzitást.

Pörkölt, csokoládé és dió ízeket kap az 
Amokka® Portofino kávéval. 

€23,60

4x3 liter4627

Belgian Liquid Chocolate
4x3 liter
Nagyon jó minőségű folyékony 
csokoládé, sima és gazdag kókusz ízzel - 
mert igazi kókuszvajat tartalmaz!

€44,92



Kávé Íziránytű
Találja meg melyik kávénk illik az Önhöz.

Coffee Dot

A pont legsötétebb köre azt 
mutatja, hogy a kávé hol 
helyezkedik el a térképen. A 
halványuló körök azt jelzik, hogy az 
íz hogyan és milyen irányban 
változik a középpontól. 

Az iránytű használata

Vízszintes tengely
Az ízeket jeleníti meg. A gyümölcsös ízektől 
kezdve a bal oldalon, középen a csokoládés 
és diós, a malátás és pörkölt jegyek pedig a 
jobb oldalon.   

Átlós tengely
Az egyensúlyt jeleníti meg az édes és keserű 
íz között. A bal alsó sarokban gyümölcsös 
ízeket talál, a középső részen a csokoládés 
ízek, ahogy pedig halad a jobb sarok felé a 
tiszta kakaó ízét találja.

Függőleges Tengely
A függőleges tengely jeleníti meg a kávé 
testességét. Az alsó részen a lágy és 
gyengéd karaktert találja a tetején pedig az 
erős, nehéz és robosztus kávét.

“Megérteni, hogy a különböző fajták és blendek 
milyen ízzel rendelkeznek, nem könnyű. Ezért 

alkottuk meg ezt az iránytűt, hogy mégis egyszerű 
legyen.”

Ante Bikic, Head Roaster at Amokka® Nordic Roasters

1000g 250 / 500g

Megtakarítunk 1 tonna 
műanyagot

Az új Amokka® Coffe zacskók 
újrahasznosíthatóak.

Csökkentettük az Amokka® kávé 
csomagolásában a műanyag 
felhasználást ezzel megközelítőleg 1 
tonna műanyagot takarítunk meg!

Az 1000g os kávé csomagolást 
alacsonyabbra optimalizáltuk, 
miközben csak egy fóliát használunk 
a csomagológéppel, így kevesebb 
hulladékot termelünk a folyamat 
során.

* A 250 / 500 grammos kiszerelés nem elérhető.

Továbbá csökkentettük a 
Scanomathoz szállított 
kávédobozaink helyigényét 
40%-al. 

Az új kávédobozainkat 
kizárólag újrahasznosított 
papírból készítettük, és úgy 
terveztük, hogy használat után 
is újrahasznosíthatóak 
legyenek.  

Ez csak néhány intézkedésünk, 
ami hozzájárul ahhoz, hogy az 
Amokka® megfeleljen a 
fenntarthatósági céljainknak.



“Sokat fektettünk be a legjobb piacon kapható 
eszközökbe. Energia-hatékonyak, egységesek és 
digitalizáltak. Minden eredményünket folyamatosan 
nyomon-követjük és fejlesztjük. A mintavételtől a 
csomagolásig mindig a minőséget tartjuk szem előtt”

Sebastian Vibe-Petersen, Head of Amokka® Nordic Roasters

“Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy a legjobbak 
legyünk kis és nagy tételes pörkölésben is. ”

Ante Bikic, Head Roaster at Amokka® Nordic Roasters

A Pörkölő

Az Amokka® Nordic Roasters-nél mi a 
legnagyobb tisztelettel és felelősséggel 
dolgozunk a kávéért és a környezetért.

Az Impact Trade programunk keretein 
belül a kávétermesztőknek árprémiumot 
biztosítunk azért cserébe, hogy kiváló 
minőségű kávét termelnek. 

A Csapat

Ante Bikic, Head Roaster  

Egy sor elismeréssel a háta mögött a 
kávéipartól, Ante az egyik 
legtehetségesebb pörkölő a világon. 
A Dán Pörkölő Bajnokság 2020-as 
nyertese, a pörkölési tábla szakértője, 
Sensory Bíró az IBC-n és Stage 
Manager a WBC-n. A tudása 
mélyreható és mindig többre vágyik. 

Johan, Assistant Roaster 

Johan az érzékelés szakértője, 
korábban sörrel, whiskeyvel és 
kávéval dolgozott. A széleskörű 
tapasztalattal rendelkezik számos 
területen, beleértve csúcs-
kategóriás éttermeket is, hozzájárul 
a kávénk árnyaltságához és 
mélységéhez.   




