
  

Med fokus på mat och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De cirka 1 300 butikerna i Sverige 
drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA Sverige se 
icagruppen.se och ica.se. 

ICAs ekologiska kaffe  
 

ICA I love eco Peru malet – lätt mörkrost 

Ett fylligt kaffe som mättats med unika smaker och aromer från det peruanska höglandet. 

Komplext och livfullt, med toner av söt citrus och mörk choklad som skapar en mild och söt 

eftersmak. Ekologiskt höglandskaffe från Peru, Single Origin, 100 % Arabica.  

 

 

ICA I love eco Peru hela bönor – lätt mörkrost  

Ett fylligt kaffe som mättats med unika smaker och aromer från det peruanska höglandet. 

Komplext och livfullt, med toner av söt citrus och mörk choklad som skapar en mild och söt 

eftersmak. Ekologiskt höglandskaffe från Peru, Single Origin, 100 % Arabica. 

 

 

ICA I love eco Kraftfull – extra mörkrost 

Ett intensivt och aromrikt kaffe, med en kaxig karaktär av torkade frukter som mynnar ut i en 

lång och sober avslutning. Handskördat ekologiskt kaffe från 100 % Arabica. 

 

 

ICA I love eco Intensiv – mörkrost 

Ett välbalanserat och fylligt kaffe med kryddig smak, vars pigga toner av tropiska frukter gifter 

sig fint med den djupa, klangfulla eftersmaken. Handskördat ekologiskt kaffe från 100 % 

Arabica. 

 

 

ICA I love eco Elegant – mellanrost 

Ett harmoniskt, smakfullt kaffe med frisk, citrusaktig karaktär och vindlande eftertoner som 

andas både blommor och honung. Handskördat ekologiskt kaffe från 100 % Arabica. 

 

 

ICA I love eco Intensiv – mörkrost hela bönor 

Ett välbalanserat och fylligt kaffe med kryddig smak, vars pigga toner av tropiska frukter gifter 

sig fint med den djupa, klangfulla eftersmaken. Handskördat ekologiskt kaffe från 100 % 

Arabica. 

 

 

ICA I love eco Espresso – hela bönor 

En kraftfull espresso av norditaliensk karaktär med rik och mustig kropp, excentriska toner av 

bittersöt choklad och en rund eftersmak som varar länge. 

Handskördat ekologiskt kaffe från 100 % Arabica. 

 

  

 


