
CoffeeLounge är ett sortiment framtaget för professionell hantering Out of Home.

ORIGINAL
BLEND

Doft med ton av nougat. Elegant 
smak med livlig syrlighet. Generöst 
lång och balanserad eftersmak. 

FRISK & FRUKTIG
mellanrost

Allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat. Det innebär att vi tar 
ansvar både för människor och miljö. Dessutom använder vi 
alltid 100% arabicabönor. Det är gott kaffe – på riktigt. 
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PEOPLE • PLANET • COFFEE
100% HÅLLBART CERTIFIERAD

100% CO2 KOMPENSERAD
100% ARABICABÖNOR

Art nr
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ORIGINAL
BLEND

Från en studio i London hörs tonerna från Beatles första singel 
Love Me Do. 

145 mil därifrån sprider sig dofterna av nyrostade kaffebönor över hus-
taken i Solna strax utanför Stockholm. Året är 1961 och Arvid Nordquists 
kafferosteri har precis startat sin produktion. Ett halvt kilo kaffe kostar 
ungefär 6 kronor och trots att konkurrensen är stenhård, blir Arvid Nordquists 
kaffe snabbt mycket populärt. Skälet till det är den höga kvaliteten.

Precis som för all mat och dryck som Arvid Nordquist erbjudit sedan 
1884 är smaken det absolut viktigaste. Därför fanns höga krav på vilka 
bönor som skulle väljas ut och kombineras till rosteriets första kaffe-
blandning under eget varumärke. Arvid Nordquist hade länge arbetat 
med kaffe och visste vilken smak man ville kombinera. Den ursprungliga 
blandningen till Arvid Nordquists första kaffe är än i dag inspiration till 
Original Blend. Bönan Mundo Novo, som växer bäst från 800 meters 
höjd i Brasilien, var den största stjärnan i denna ursprungliga blandning 
och är i Original Blend, fortfarande en viktig komponent. Mundo Novo 
har inte bara en mild, fin smak, den är också extra motståndskraftig och 
framträder ofta i Brasiliens Cup of Excellence-program.

Arvid Nordquist Original Blend är en frisk och fruktig mellanrost med 
toner av röda bär och nougat. Det är ett elegant kaffe med livlig syra 
och generöst lång eftersmak. Numera är blandningen 100 % UTZ-
certifierad vilket innebär att allt kaffe är odlat med hänsyn till människa 
och miljö, det vill säga med bra arbetsvillkor och minimerad påverkan på 
vår planet. Original Blend är en viktig hörnsten i Arvid Nordquists 
historia, en oemotståndlig och tidlös klassiker. Så smakar 
en framgångssaga.




