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Fakta om NESCAFÉ Dolce Gusto 

Nu lanserar världens största livsmedelsföretag, Nestlé, det innovativa 

kaffekonceptet NESCAFÉ Dolce Gusto med maskiner och kapslar - även med 

mjölk i kapselform, så att man kan göra alla slags kaffe i en och samma maskin. 

De fyra maskinmodellerna i olika färger säljs från den 1 september i Sverige i 

elbutiker och större varuhus. Kapslarna och fem smaker säljs i 

dagligvaruhandeln. På www.dolce-gusto.se finns även en webbutik som säljer 

maskiner och alla 19 smakvarianter av kapslar. Webbutiken är ensam 

återförsäljare av designade NESCAFÉ Dolce Gusto-accessoarer såsom koppar 

och glas. 

 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto – maskiner 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo 

Circolo är en fröjd för ögat – i spetsdesign utrustad med integrerad LED-belysning, vid 

bryggning syns det här futuristiska ägget även i mörkret. Circolo har 15 bar tryck, 

rymmer 1,3 liter, väger 3,7 kilo och finns i färgerna högblankt pianosvart, högblank 

klarrött och metallic grafitgrå. Circolo har belönats med det tyska designpriset IF Design 

Award 2010. Webbutikspris: 1 999 SEK inkl moms. 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 

Melody påminner om en liten, gullig kyckling och den blir snabbt ett favoritredskap för 

hela familjen. Melody har 15 bar tryck, rymmer 1,5 liter, väger 3,1 kilo och finns i de 

högblanka färgerna vit och pianosvart. Webbutikspris: 1 499 SEK inkl moms. 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo 

Piccolo ser ut som en liten pingvin och får plats även i det lilla köket. Piccolo har 15 bar 

tryck, rymmer 0,7 liter, väger 2,3 kilo och finns i färgen högblank pianosvart. 

Webbutikspris: 1 299 SEK inkl moms. 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Creativa 

Creativa påminner om en glad gås och den är det tekniskt uppgraderade proffset i Dolce 

Gusto-familjen. Med en LCD-skärm som ”talar” till användaren blir Creativa den perfekta 

kaffekompisen. Creativa har 15 bar tryck, rymmer 1,5 liter, väger 3,0 kilo och finns i de 

högblanka färgerna pianosvart och klarrött. Webbutikspris: 2 299 SEK inkl moms. 

 

Samtliga maskiner har justerbar avrinningsplatta samt smarta standby-funktioner som 

sparar energi samtidigt som det går fort att göra kaffe: en halv till en minut. Kapslarna 

kostar på webben cirka 48 kronor inkl moms för en box med 16 kapslar. 

  

 

NESCAFÉ Dolce Gusto - kaffemeny  

 

Kaffet i NESCAFÉ Dolce Gusto-sortimentet består av noga utvalda högkvalitetsbönor 

anpassat till varje typ av dryck. Det finns till och med en kapsel som tagits fram speciellt 

anpassad för den nordiska traditionen att dricka en normal mugg svart kaffe av bra 

kvalitet. Mjölkkapslarna består av pulvermjölk utan konserveringsmedel eller kemiska 

tillsatser. Samtliga kapslar är tillverkade av återvinningsbar plast. 



 

 

 

 

Sverige  

Smaker på webb: Café au lait, Caffè Americano, Latte Macchiato, Latte Macchiato 

osötad, Cappuccino light, Latte Macchiato light, Latte Macchiato unsweetened Mocha 

(kaffe med choklad), Espresso, Espresso Ristretto, Espresso Decaffeinato, Espresso 

Macchiato, Nestea Peach, Aroma brygg.   

Smaker hos Retail: Caffè Grande Intenso brygg, Latte Macchiato, Cappuccino, 

Choccocino (varm choklad), Espresso Intenso.  

 

Danmark  

Smaker på webb: Café au lait, Caffè Americano, Latte Macchiato, Latte Macchiato 

osötad, Cappuccino light, Latte Macchiato light, Latte Macchiato unsweetened Mocha 

(kaffe med choklad), Espresso, Espresso Ristretto, Espresso Decaffeinato, Espresso 

Macchiato, Nestea Peach.   

Smaker hos Retail: Aroma brygg, Caffè Grande Intenso brygg, Latte Macchiato, 

Cappuccino, Choccocino (varm choklad), Espresso Intenso. 

 

Finland 

Smaker på webb: Café au lait, Caffè Americano, Latte Macchiato, Latte Macchiato 

osötad, Cappuccino light, Latte Macchiato light, Latte Macchiato unsweetened Mocha 

(kaffe med choklad), Espresso, Espresso Ristretto, Espresso Decaffeinato, Espresso 

Macchiato, Nestea Peach.   

Smaker hos Retail: Aroma brygg, Caffè Grande Intenso brygg, Latte Macchiato, 

Cappuccino, Choccocino (varm choklad), Espresso Intenso. 

 

Norge  

Smaker på webb: Café au lait, Caffè Americano, Latte Macchiato, Latte Macchiato 

osötad, Cappuccino light, Latte Macchiato light, Latte Macchiato unsweetened Mocha 

(kaffe med choklad), Espresso, Espresso Ristretto, Espresso Decaffeinato, Espresso 

Macchiato, Nestea Peach.   

Smaker hos Retail: Aroma brygg, Caffè Grande Intenso brygg, Latte Macchiato, 

Cappuccino, Choccocino (varm choklad), Espresso Intenso. 
 

Om NESTLÉ 

Nestlé SA är världens största företag inom nutrition, hälsa och välbefinnande. Företaget har mer än 280 000 

anställda vid 449 anläggningar över hela världen. Företaget har en stark varumärkesportfölj som innehåller ett 

antal välkända varumärken inom nutrition, kaffe, specerier, frukostflingor, glass, djurmat och konfektyr. 

Huvudkontoret ligger i Vevey i Schweiz och Nestlé Sverige AB finns i Helsingborg. Nestlé-företagen i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige arbetar tillsammans som en operativ enhet - Nestlé Norden med totalt cirka 1 700 

anställda och en omsättning på cirka 800 miljoner Euro. 

 

 

 


