BIARETTO
Biaretto is een koffiemerk van topkwaliteit. We hebben de beste koffiebonen uit de hele
wereld geselecteerd om voor jou de perfecte mix te maken.
Geniet van Biaretto koffie op het werk of thuis en haal het beste uit je dag.
Herkomst
Biaretto koffie wordt over de gehele wereld verbouwd. Zo zijn er koffieplantages in
Brazilië, Ethiopië, Vietnam en Peru. De fabriek van onze koffie staat in Nederland.
In Nederland wordt dan ook de juiste melange voor Biaretto gemaakt. Een team met
specialisten zorgt elke levering weer voor dat de juiste melange voor de koffie wordt
gemaakt, zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft. Binnenkort vind je op deze
website het hele proces terug.
Beleving
Je zit in Italië op een terras, uitzicht op de Adriatische zee, het zonnetje schijnt en je
drinkt een heerlijke Italiaanse espresso. Heerlijk. En dat is precies de sfeer die wij aan
onze koffie proberen mee te geven. Met Biaretto willen wij het echte Italiaanse
traditionele koffie-gevoel naar je toe brengen.
“Biaretto amore per la tradizione del caffè italiano” ofwel “liefde voor de Italiaanse koffie traditie”

Assortiment
Het assortiment van Biaretto is met zorg uitgezocht en bestaat hoofdzakelijk uit koffie
producten in diverse soorten. Daarnaast zijn ook een assortiment aanverwante
artikelen toegevoegd zoals, bekertjes, suikersticks, melksticks en chocolaatjes.
Het huidige assortiment bestaat uit de volgende producten:
•
•
•
•
•
•

Koffie Biaretto bonen – Regular
Koffie Biaretto bonen – Espresso
Koffie Biaretto bonen – Regular Biologisch
Koffie Biaretto snelfilter – Regular
Koffie Biaretto snelfilter – Regular Biologisch
Koffie Biaretto automatenkoffie – Fresh Brew

Certificering
De producten van Biaretto zijn allemaal gecertificeerd. De reguliere producten van
Biaretto zijn allemaal UTZ gecertificeerd en de biologische producten zijn RFA
gecertificeerd. De RFA certificering staat voor een goede afhandeling met
koffieplantages en de boeren. Meer informatie over de certificering kun je vinden
op: www.utz.org/ en www.rainforest-alliance.org/.
Vragen en/of opmerkingen.
Biaretto is met uiterste zorg voor jou geselecteerd. Mocht je toch vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice,
via info@magnolia.nl

Wat is Fresh Brew koffie?
Fresh Brew koffie is gemalen koffie. Het is te vergelijken met de filterkoffie die vroeger
thuis werd gezet, maar Fresh Brew heeft een grovere korrel.
Deze zetmethode kom je voornamelijk tegen op kantoor, omdat je deze gemalen koffie
niet in iedere machine kan gebruiken.
Het verschil in smaak
Het type koffieboon, maar ook het droog- en brandproces. Veel bedrijven die behoefte
hebben aan goede koffie twijfelen tussen Fresh Brew koffie of instant koffie.
Waar instant koffie de focus legt op snelheid, kun je met Fresh Brew koffie ook grote
hoeveelheden koffie in korte tijd zetten.
Het zetten van Fresh Brew koffie duurt iets langer dan instant koffie, maar dat komt de
smaak wel ten goede.
Voor Fresh Brew koffie worden de bonen eerst gebrand en ongeveer 1 dag te rusten
gelegd om af te koelen en de gassen die tijdens het brandproces zijn ontstaan af te
kunnen voeren. Hierna wordt de koffie gemalen en vacuüm verpakt.
Fresh Brew wordt in veel koffieautomaten gebruikt
Vóór het gebruik van coffeepads, capsules en verse bonen, was het zetten van een
kop koffie met gemalen koffie en een filter, de standaard. Met de Fresh Brew koffie
automaat kun je alle kanten op, of het nu gaat om een zetten van één kop of een hele
kan. Mooie bijkomstigheden zijn dat de koffie relatief goedkoop en eenvoudig in
gebruik is en tegelijkertijd een constante kwaliteit biedt. Een nadeel is dat filterkoffie
veel afval met zich meebrengt (lees: koffiedik) en vergt dus iets meer onderhoud.
Koffiedik is overigens ook te gebruiken als huidscrub, tegen katten in de tuin en als
bemesting van je planten. Gooi het koffiedik dus niet zomaar weg, dit is nog goed te
recyclen!

