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TASSIMO lanserar Gevalia Ekologiskt –  
den första KRAV-märkta kaffekapseln  
Som första leverantör på den svenska marknaden lanserar nu TASSIMO en KRAV-märkt 
kaffekapsel som innehåller kaffe framställt av ekologiskt odlade kaffebönor.  
 
TASSIMO är kapselmaskinen som med ett knapptryck serverar allt från espresso till latte, te och 
varm choklad. Som första leverantör på den svenska marknaden lanserar nu TASSIMO Gevalia 
Ekologiskt – en kaffekapsel som är KRAV-märkt. KRAV är en av Sveriges mest välkända 
miljömärkningar med höga krav på hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.  
 
Gevalia Ekologiskt är gjort på ekologiskt odlade Arabica-bönor från Rainforest Alliance™-
certifierade gårdar*. Där får bönorna långsamt mogna innan de skördas, vilket ger kaffet en 
välbalanserad och lätt fruktig smak med härlig arom. Gevalia Ekologiskt har styrkan 5 på den 7-
gradiga TASSIMO-skalan.  
 
− Vi är mycket stolta att som första leverantör på marknaden kunna presentera en KRAV-

märkt kaffekapsel. I och med denna lansering kan konsumenten nu göra ett mer medvetet 
och aktivt val. Kombinationen av KRAV-märkningen, Rainforest Alliance™-certifieringen och 
återvinningssystemet TerraCycle är tillsammans ett mycket bra alternativ för den 
miljömedvetna konsumenten, säger Shermin Golrang, Brand Manager TASSIMO Sverige.  

 
TASSIMO Gevaila Ekologiskt finns till försäljning från vecka 6 i större livsmedelsaffärer, i 
elfackhandeln och på tassimo.se. Rekommenderat pris är 54,50 kr. TASSIMO’s kompletta 
dryckesmeny finns presenterade på tassimo.se. 
 
*Sedan hösten 2012 är 100 procent av TASSIMOS kaffe odlat enligt Rainforest Alliance™-
standard.  
 
För mer information, produktbilder och lån av maskin, vänligen kontakta:   
Cecilia Ericson, 08- 506 353 12 alt. tassimo@golinharris.se 
 
Om KRAV  
Svenska miljömärkningen KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion genom 
skarpare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion. KRAV-certifiering innebär större 
fokus på hälsa och fler miljöfördelar, regler för socialt ansvar och många regler som säkrar upp 
att de allmänna reglerna följs på ett korrekt sätt. 
 
Om Rainforst Alliance 
Allt kaffe i TASSIMO’s kaffekapslar kommer från Rainforest Alliance certifierade odlingar. 
Rainforest Alliance stödjer rättigheter och hälsa för de som arbetar med odling och bidrar till 
bättre livskvalitet för odlarsamhällen. Rainforest Alliance hjälper även gårdar att ta hand om sin 
mark på ett ansvarsfullt sätt. För mer information besök www.rainforest-alliance.org 
 
 
 
Om Terracycle 



	  
Mondelēz International och TASSIMO är först i Sverige med att använda sig av det innovativa 
återvinningssystemet TerraCycle. Genom att samla och skicka in dina T DISCS återanvänds de 
till nya produkter. För varje T DISC som skickas in går dessutom 10 öre till Rainforest Alliance. 
Mer information om programmet på terracycle.se. 
 
Om TASSIMO: 

 
Intelligent och energieffektiv bryggning 
Drycken kommer i portionsförpackningar som kallas T DISCS. Med hjälp av streckkoder på varje 
T DISC läser TASSIMO-systemet av hur den varma drycken ska bryggas och ställer in rätt 
vattenmängd, exakt temperatur och bryggtid, gång efter gång. TASSIMO är en av marknadens 
mest energieffektiva varmdryckesmaskiner. Det beror främst på att endast det vatten som 
behövs till drycken värms upp samt att TASSIMO direkt stänger av till viloläge efter varje 
användning.  
 
Tre enkla steg 
Bryggningen kräver inte någon baristakunskap. För en enkel kaffedryck, lägg en T DISC under 
locket, tryck på knappen och låt streckkodstekniken ta hand om resten. För en kaffe med mjölk - 
börja med en T DISC med mjölk, upprepa sedan proceduren med en Espresso T DISC, och så 
är cappuccinon eller latte macchiaton klar att drickas. För en te-dryck med mjölk – börja med en 
T DISC med te och fortsätt därefter med en T DISC med mjölk.  
 
Om Mondelēz International 
Mondelēz International, Inc (NASDAQ: MDLZ) är global marknadsledare inom choklad, kex, 
sockerkonfektyr, kaffe och pulverdryck. Mondelēz International har en årlig omsättning på cirka 
36 miljarder USD och verksamhet i över 80 länder. I Norden är vi ledande inom choklad, kaffe, 
färskost och chokladdryck. I vår produktportfölj har vi välkända varumärken som Marabou, Daim, 
Aladdin, Gevalia, V6, Stimorol, Philadephia, O´boy, Oreo, Tassimo och TUC.  
 
Mondelēz International i Norden har cirka 1600 anställda. I Sverige finns vi i Upplands Väsby och 
Gävle. Läs mer på vår webbsida: www.kraftfoodsnordic.com   
 
Den nuvarande verksamheten i Europa kommer att vara helägd av Mondelēz International, men 
det juridiska företagsnamnet förblir Kraft Foods Inc. fram till och med den 29 april 2013.  


