
ANNA LAHJA, JOSTA SAAJA NAUTTII JOKA PÄIVÄ 
TÄYDELLINEN ESPRESSO, EDULLINEN LAITE – SEGAFREDO MYESPRESSO

Mitä lahjaksi ylioppilaalle, opiskelemaan lähtevälle, omaan ko-
tiin muuttavalle? Erikoiskahvit ovat vahvasti nouseva trendi, jossa 
nuoret ovat edelläkävijöitä. Kun kahvilassa on totuttu nauttimaan 
erikoiskahveja, hyvää kahvia kaipaa kotonakin. Loistava lahjaidea 
onkin Segafredo myespresso -kapselikahvilaite ja aidot italialaiset 
Segaredo-kahvit. Lisäksi erinomaista espressoa valmistava laite on 
markkinoiden edullisimmasta päästä.

Segafredo myespresso on helppokäyttöinen kapselikahvilaite, 
joka valmistaa yhdellä napin painalluksella maukkaan ja aidon 
espresson. Pieni ja tyylikäs kapselikahvikone on myös ilo silmälle. 
Laite kunnioittaa italialaista erikoiskahvien valmistustapaa, jos-
sa kahvijuoman maito kuumennetaan ja vaahdotetaan erikseen. 
Myespresso on helppo puhdistaa, koska siinä ei ole erillistä mai-
donvaahdotusosaa. 

Meiran baristakouluttaja Antti Suomela muistuttaa, että kaikki ita-
lialaiset kahvijuomat lähtevät espressosta. – Maukas ja täyteläinen 
perusespresso on lähtökohta esimerkiksi latteen ja macchiatoon. 
Jokainen voi sitten rakentaa perustan päälle omanlaisensa kahvin, 
lisätä maitoa tai makusiirappeja. Maidon lisäämiseen Suomela 
antaa muutaman vinkin: Käytä täysmaitoa, lämmitä se siihen tar-
koitetulla laitteella, jonka sisus on tefl onia ja joka on helppo puh-
distaa. Maidon lämpötila ei saa ylittää 65 astetta.

Segafredo myespressoon on saatavilla neljä erilaista laadukasta 
kahvisekoitusta: Intermezzo, Espresso Casa, Emozioni sekä ko-
feiiniton Deca Crém. Intermezzo on korkealaatuisten arabica- ja 

robusta-kahvien seos, joka sopii vahvan ja täyteläisen arominsa 
vuoksi erinomaisesti erilaisten espressojuomien perustaksi. Espres-
so Casa on tyypillinen italialainen espressokahvi, Emozioni sopii 
erityisesti niille vaativille kahvinystäville, jotka pitävät pehmeän 
makuisesta italialaisesta tummapaahtoisesta kahvista. Deca Crém 
on korkealaatuinen, luonnollisesti kofeiinittomaksi tehty kahvise-
koitus. Segafredo myespresso-kapselit voidaan hävittää käytön 
jälkeen biojätteenä. 

Segafredo myespresso -kahvilaitteita ja -kapseleita myyvät muun 
muassa K-Citymarket, Anttila, Kodin Ykkönen ja Verkkokauppa.
com. Laitteen hinta on noin 49 euroa. Samasta myymälät myyvät 
myös kahvikapseleita.

Segafredo myespresson takana on 
Meiran italialainen omistaja Segafredo 
Zanetti, espressojen maailmanlaajuinen 
markkinajohtaja. 

Kuvat ja tuotenäytteet, ilona.kangas@ifpr.fi . Puh. 050 590 7853.
Lisätiedot: Ilona Kangas, puh. 050 590 7853 tai Meiran tuoteryhmäpäällikkö Marleena Bask, marleena.bask@meira.fi 


