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Tietoa Nestlestä 
NESCAFÉ on osa maailman johtavaa ravitsemus-, terveys- ja hyvinvointialan yritystä Nestlé SA:ta. 
Yhtiöllä on 339 000 työntekijää ja 468 tehdasta 86 maassa eri puolilla maailmaa. Nestlellä on laaja 
elintarvike- ja juomatuotevalikoima, kuten vauva- ja lastenruoat, kahvi, maitotuotteet, 
aamiaistuotteet, jäätelö, eläinten hoito ja makeiset. Pääkonttori sijaitsee Sveitsissä Veveyssä.  
Pohjoismaissa toimivat paikalliset toimistot Nestlé Sverige AB, Nestlé Danmark A / S, Nestlé Norge 
AS ja Suomen Nestlé Oy. Nestlén Pohjoismaiden pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. 

 

Uusi NESCAFÉ AZERA kahvilasukupolvelle - kahvilakahvin laatu pikakahvissa 
 
Esittelyssä uudet NESCAFÉ AZERA pikakahvit, jotka tuovat kahvilaelämyksen kotiin 
kahvimieltymyksestä riippumatta. AZERA on helppo ja trendikäs ratkaisu, jonka avulla voit 
kokeilla uusia makuja ja luoda hetkessä kahviloissa suosittuja kahvijuomia missä tahansa. 
 
Useimmat meistä rakastavat nauttia kahviloista saatavaa kahvia. Nautimme houkuttelevan 
näköisestä höyryävästä kahvista, voimakkaasta tuoksusta ja paahdetun kahvin mausta. Nyt voit 
hetkessä saavuttaa saman tunteen kuin kahvilassa ilman kalliita koneita. AZERA sopii kaikenlaisten 
kahvijuomien valmistukseen, voimakkaasta espressosta vaahdotettuun café latteen. 

 
NESCAFÉ AZERA -kahvit myydään modernin tyylikkään näköisissä pakkauksissa. Käytännöllinen 
pakkaus myös takaa kahvin pitkän säilyvyyden. AZERAn avulla luot 
kahvilatunnelmaa opiskellessa, ystävien kanssa tai vaikkapa sohvalla 
oman kodin rauhassa. 
 
”Olemme huomanneet, että erityisesti nuoremmat kahvinjuojat 
pitävät kahveista, joita ovat tottuneet juomaan kahviloissa. Siksi 
olemme luoneet heille kaksi korkealaatuista vaihtoehtoa, joiden avulla 
on mahdollista luoda kahvilasta tuttuja kahvijuomia missä tahansa", 
kertoo NESCAFÉn Senioir Brand Manager Jorgelina Melano. 
 
AZERA-valikoimasta löytyy kaksi makua, americano ja espresso. Näistä 
valmistat helposti täydellisen kahvilakahvin riippumatta siitä, nautitko 
kahvisi mustana, sokerilla vai kermaisena lattena. Kahveihin voit lisätä myös esimerkiksi 
makusiirappeja tai tehdä niiden avulla herkullisen makuista jäätelöä - vain mielikuvitus 
asettaa rajat. 
 
Samanaikaisesti AZERA on budjettiystävällinen vaihtoehto kahvilakahvin nauttimiseen. Purkista saa 
noin 55 kuppia kahvia, kun kahvilassa samaan hintaan saa usein vain yhden tai kaksi kahvikupillista. 
Riippumatta siitä, mitä kahvia rakastaa ja missä haluaa nauttia kahvinsa, NESCAFÉ AZERA antaa 100% 
puhtaan kahvikokemuksen. NESCAFÉ AZERA tuo kahvilan, missä ikinä oletkin! 
 
Espresso: 100% puhdasta Arabica-kahvia, jossa on hienostunut ja hedelmäinen aromi sekä 
samettisen kermainen maku. 
Americano: Pitkä Arabica- kahvi, jossa ripaus Robusta antaa tasapainoisen aromin ja runsaasti 
makua.  
Molempien kahvien suositushinta on 5,99 euroa. 
 

Lisätietoa: 

Jorgelina Melano, Senior Brand Manager, NESCAFÉ  

Puh +45 26899916 

Sähköposti: jorgelina.melano@dk.nestle.com 

Kuvat ja testituotteet: 

Anneli Doepel, MSL 

Puh: +358 45 325 0470  

Sähköposti: anneli.doepel@mslgroup.com 

 

mailto:jorgelina.melano@dk.nestle.com

