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Jos työntekijä keittää yrityksessä kahvinsa itse, tulee kupillisen hinnaksi noin 40 senttiä. Pannullisesta kahvia menee usein
hukkaan jopa 20 %, joka nostaa kupillisen hintaa reippaasti. Kahviautomaatista kupposen hinnaksi tulee ainoastaan 15-20
senttiä. Yhä useampi suomalainen työyhteisö on tästä syystä valinnut kahviautomaatin vuokraamisen.

Suomalaiset ovat kahvikansaa. Makutottumukset vaihtelevat kupeittain ja asuinalueittain. Etelä-Suomessa juodaan tummempaa kahvia, kun
taas Pohjois-Suomessa suositaan vaaleampaa paahtoa.  Tummapaahtoisen kahvin kulutus on kuitenkin makutottumusten muuttuessa
nousussa, ollen nyt noin 20 % kokonaiskulutuksesta. Vuodessa suomalainen juo noin 10 kiloa kahvia.

Suomi on ainutlaatuinen maa, sillä se on ainoa maa, jossa kahvitauko kuuluu työntekijän perusoikeuksiin, se on jopa kirjattu moneen
työehtosopimukseen. Kahvipaussi tauottaa työpäivää mukavasti, mutta kahvitauolla tehdään myös töitä. Työkavereiden kanssa keskustelu
meneillään olevista töistä voi ratkaista yksinäisen puurtajan ongelmia. Tauot vähentävät stressiä ja laittavat veren kiertämään.

Eroon hukkakahvista

Ennen vanhaan toimistoilla saattoi olla emäntä tai sihteeri, joka keitti kahvit oman makunsa mukaisesti.  Tänään kahvinkeiton hoitaa
kahviautomaatti, josta jokainen kahvinjuoja voi valita haluamansa kahvijuoman nappia painamalla, maidolla tai ilman. 

"Suomalainen juo keskimäärin neljä kuppia kahvia päivässä, puolet kotona ja puolet töissä. Jos työntekijä keittää kahvin perinteisellä
kahvinkeittimellä, kuluu siihen aikaa noin 10 minuuttia. 10 kupin pannun hinnaksi tulee noin 4 euroa.

Pannullisesta kahvia tulee kuitenkin hukkakahvia 10-20 %, koska viimeistä kuppia ei juo kukaan.  Kupilliselle kahvia tulee siis aikamoinen
hinta, jos ajatellaan, että työntekijä voisi myydä vaikka autoja kahvinkeiton sijaan.

Kahviautomaatti on aina valmiina keittämään kupillisen kahvia napin painalluksella. Kupillisen hinnaksi tulee laitteesta, kahvilaadusta ja
lisukkeista riippuen 15-20 senttiä", Pelican Rouge Coffee Solutions Oy:n toimitusjohtaja Timo Pietilä kertoo.

Pelican Rouge on perinteikäs kahvin ja kahvilaitteiden asiantuntija, joka on toiminut alalla jo vuodesta 1863.

Laitevuokraus yhä suositumpaa

Koska kahvimaku on muuttunut yhä tummemmaksi, monet ovat hankkineet kotiinsa espressokeittimen ja haluaisivat myös työpäivän aikana
nauttia hyvää kahvia helposti ja vaivattomasti.

Kahvilaitteet ovat pitkälle automatisoituja, mutta kaipaavat toki huoltoa ja täyttöä. Pelican Rouge tarjoaa laitteisiinsa erilaisia palvelusopimuksia
riippuen siitä, mitä asiakas haluaa.

Kahvilaitetta ei tarvitse suinkaan ostaa omaksi, vaan sen voi myös hankkia yritykseensä vuokralle. Yksi leasing-palveluiden tarjoajista on Ikano
Bank. Kiinteä kuukausimaksu sisältää niin kahvilaitteen palvelusopimuksen kuin itse laitteenkin. Leasing-sopimus mahdollistaa yrityksen
investoinnin sitomatta yrityksen pääomaa. Korkealaatuinen kahvi on leasingin myötä kaiken kokoisten yritysten ulottuvilla.

”Leasing-malli mahdollistaa yritysten uudistumisen, esimerkiksi kahvitauon tason nostamisen, ilman isoa kertainvestointia. Leasingissa tulee
myöskin jo hankintavaiheessa mietittyä, kuinka kauan laitetta aiotaan käyttää, ja leasing-sopimuskumppanit vastaavat, että laite myös toimii
koko sopimuksen ajan. Nurkkiin ei siis kerry yli-ikäisiä tai vikaantuneita laitteita", Ikano Bankin Leasing-myyntipäällikkö Juha Toivonen sanoo.

Ikano Bank tarjoaa leasing-rahoitusratkaisuja kaiken kokoisten yritysten hankintoihin. Ikano Bank rahoittaa yritysten tarvitsemia laitteita ja
palveluita aina kahviautomaateista teollisuuskoneisiin.

4 faktaa kofeiinista

1. Kahvissa oleva kofeiini piristää. Kofeiinin määrä kahvissa riippuu kahvilajikkeesta ja paahdosta. Esimerkiksi robusta-kahvi on kaksi kertaa
kofeiinipitoisempaa kuin arabica-kahvi.

2. Yhdessä kahvikupissa on keskimäärin 85 mg kofeiinia.

3. Suositusten mukaan kofeiinia saisi nauttia korkeintaan 400 mg/päivässä, mikä tarkoittaa noin neljää kupillista suodatinkahvia.

4. Kofeiini vaikuttaa elimistössä eri ihmisillä eri tavalla.

Kahvitauon 5 hyvää vaikutusta

1. Kahvi piristää ja lisää valppautta.

2. Kahvitauko vähentää stressiä. Työn tauottaminen kannattaa. Usein pienen tauon jälkeen työ sujuu sutjakkaammin ja ongelmat ratkeavat
kuin itsestään.

3. Kahviautomaatilla kuulee parhaimmat jutut ja tutustuu työkavereihin. Usein kahvin ääressä puhutaan myös työasioista.

4. Istuminen on epäterveellistä. Kahvikoneelle kävelemisen voi ottaa taukojumppana. Pieni liikunta laittaa veren kiertämään.



5. Hyvä kahvi on sallittu nautinto, joka nostaa mielialaa.

Lataa kuvamateriaalia tästä:

https://mailand.eparcel.fi/app/parcel/get.php?parcel_id=375cb5c6866fb502&lang=fi

Lisätietoja:

Timo Pietilä, toimitusjohtaja, Pelican Rouge Coffee Solutions Oy, puh. 0400 815 598 

Juha Toivonen, Leasing-myyntipäällikkö, Ikano Bank, puh. 050 555 5450

Ikano Bank

Ikano Bank on Suomen uudistumisen mahdollistaja. Ratkaisemme kestävästi asiakkaidemme rahoituksen tarpeet. Tarjoamme reiluin ehdoin
edistyksellisten liike-elämän tuotteiden leasing-ratkaisuja sekä kuluttajille vähittäiskaupan maksukortteja ja -lainoja. Meillä on vahva
pohjoismainen asiakaskunta. Olemme lähtöisin samasta konsernista kuin IKEA, joten olemme vakavarainen ja vastuullinen kumppani.
Maalaisjärki on osa perintöämme ja yrityskulttuuriamme. Maailmanlaajuisesti meitä on yli 3700 ja Suomessa olemme toimineet vuodesta 2004
lähtien. www.ikanobank.fi


