Kulta Katriina -kahviperheeseen keväällä kolme vastuullista uutuutta
Eettisyys ohjaa yhä useampia kuluttajia kahviostoksilla. Suomalaisten makuun
sopiva Kulta Katriina -tuoteperhe kasvaakin kevään kuluessa kolmella
maukkaalla uutuudella, joilla kaikilla on vastuullisuudesta kertova sertifikaatti.
Rainforest Alliance -sertifioitu Kulta Katriina Erikoissekoitus Keskipaahto,
Reilun kaupan Kulta Katriina Reilu Papu sekä UTZ-merkinnän saanut Kulta
Katriina Tummempi Tumma kasvattavat Meiran vastuullisten kahvien joukkoa
entisestään.
Sertifioitujen kahvien markkinaosuus kasvoi Suomessa viime vuonna huimat 40 %, ja
nyt vastuulliseksi sertifioitua kahvia on jo 23 % kaikesta vähittäiskaupassa myydystä
kahvista1. Suomalaisten rakastama Kulta Katriina -tuoteperhe vastaa kasvavaan
kysyntään ja tarjoaa enemmän hyviä vaihtoehtoja eettisiä valintoja suosiville
kahvinostajille uudistuvan valikoimansa myötä.
– Teemme kovasti työtä sen eteen, että kaikki kahvimme ovat viimeistään vuoteen
2022 mennessä kolmannen osapuolen vastuulliseksi varmentamia. Tämä tarkoittaa,
että tuotteessa raakakahvi on joko UTZ-, Reilun kaupan tai Rainforest Allience sertifioitua tai näiden sekoitus, Meiran markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi kertoo.
Viime vuoden loppuun mennessä jo neljännes Vallilan paahtimolle hankitusta raakakahvista oli vastuulliseksi varmennettua, ja tänä vuonna osuus on vähintään 40 %.
– Tuotteissamme on useita eri reseptejä, ja kaikkiin ei yksinkertaisesti vielä ole
saatavilla haluttua raakakahvia sertifioituna. Koska vastuullisuus on keskeisessä
osassa tuotekehitystämme, työ on kuitenkin hyvässä vauhdissa, Päiväniemi kertoo.

Hedelmäinen ja paahteinen Kulta Katriina Erikoissekoitus Keskipaahto
Laatutietoisia nautiskelijoita hemmotellaan uudella Kulta Katriina
Erikoissekoitus Keskipaahdolla, joka on valmistettu
paahtimomestarin ammattitaidolla Vallilan paahtimolla. 100%
Arabica-pavuista valmistettu uutuus on maultaan hedelmäinen ja
paahteinen, paahtoasteena 2,5. Hondurasista, Brasiliasta ja ItäAfrikasta peräisin oleva kahvi on Rainforest Alliance -sertifioitu.
Kulta Katriina Reilu – nyt myös papuina
Kahvitrendeissä nousussa ovat vastuullisuuden lisäksi yhä laadukkaammat
kahvinautinnot. Oman kahvinsa mieluiten itse jauhaville on maaliskuusta lähtien
lisäksi tarjolla papuina myös maukas Reilun kaupan kahvi, Kulta Katriina Reilu.
Tasapainoinen ja marjaisa Kulta Katriina Reilu on valmistettu 100 % arabica pavuista, paahtoasteenaan 2. Pavut ovat peräisin Kolumbiasta ja Andien
vuoristoalueilta.
Kulta Katriina Tummempi Tumma jatkossa UTZ-sertifioitu
Kuluttajien hyvin vastaanottama Kulta Katriina Tummempi Tumma saa tänä keväänä
UTZ-sertifikaatin ja liittyy näin Meiran vastuulliseksi varmennettujen kahvien
kasvavaan joukkoon. Tummempi Tumma on korkealaatuinen arabica-kahvi, jonka
pavut tulevat Itä-Afrikasta ja Väli-Amerikasta. Paahtoaste 4 tuo kahviin paahteisuutta,
mutta maku on myös täyteläinen ja pehmeän samettinen. Kahvin jälkimaku on
suklainen ja voimakas.
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Tuotetiedot

Kulta Katriina Erikoissekoitus Keskipaahto
suodatinjauhatus 450 g
•

Rainforest Alliance -sertifioitu

•

100 % arabica-pavuista

•

Makuprofiililtaan hedelmäinen ja paahteinen

•

Alkuperä Honduras, Brasilia ja Itä-Afrikka

•

Paahtoaste 2,5

Kulta Katriina Reilu papu 450 g
•

Reilun kaupan kahvi

•

100 % arabica-pavuista

•

Makuprofiililtaan tasapainoinen ja marjaisa

•

Alkuperä Kolumbia ja Andien vuoristoalueet

•

Paahtoaste 2

Kulta Katriina Tummempi Tumma
suodatinjauhatus 450 g
•

UTZ-sertifioitu

•

100 % arabica-pavuista

•

Makuprofiililtaan täyteläinen, voimakas ja suklainen

•

Alkuperä Väli-Amerikka, Itä-Afrikka

•

Paahtoaste 4

Lisätiedot ja kuvat
Markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi, Meira, p. 040 743 7850 heidi.paivaniemi@meira.fi
Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, p. 09 241 0072, linda.pynnonen@akvamariini.fi

Kuvia toimitukselliseen käyttöön: meira.emmi.fi/public

____________________________________________________________________________________________________________
Vuodesta 1914 toiminut Meira Oy valmistaa ja markkinoi kahveja, leivonta- ja maustamistuotteita sekä pähkinöitä
kuluttajille ja ammattilaisille. Meiran tunnetuimmat kahvimerkit Suomen markkinoilla ovat Kulta Katriina, Saludo, Cafe
HIENO ja Reilu kahvi. Yritys on osa italialaista Massimo Zanetti Beverage -konsernia, joka on Euroopan suurimpia
kahvialan yrityksiä. Meira Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 84,3 milj. euroa ja se työllisti 184 henkeä. Meiran tuotteet ovat
aina luotettava valinta: hyvän makuisia, laadukkaista raaka-aineista valmistettuja, mahdollisimman luonnollisesti ‒
suomalaisin juurin, omalla työllä. Lue lisää: www.meira.fi

