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Ekskluzivna
zimska
ponudba
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SVEŽE PRAŽENA V SLOVENIJI - 90 % arabike, 10 % robuste
100 g (v lončku)
300 g (v kozarcu)

Zimska kava
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slovenski izdelek kava pražena v Slovenijiokolju prijazna embalaža

Zimska kava je kvalitetna kavna mešanica, ki v primerjavi z generičnimi kavami vsebuje višji
odstotek arabike, po okusu pa ugodi zelo širokemu spektru pivcev. Iz tega razloga predstavlja 
varno izbiro za obdarovanje širokega kroga ljudi. Na pokrovčku je praznično posvetilo. Kava je 
ohranjena v zrnju, na vašo željo pa jo zmeljemo za katerikoli način priprave.

Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, kratko 
sporočilo ali celostno prilagoditev designa.

Dodatne informacije o personalizaciji najdete na strani 9.



BOŽIČNI ČAJ - sadni čaj, 110 g

BOŽIČNO JABOLKO - sadni čaj, 110 g

MR. GRINCH - zeliščni čaj, 90 g  

ZIMSKA PRAVLJICA - zeleni čaj, 90 g  

BELI BOŽIČ - beli čaj, 50 g

(hibiskus, rozine, jabolko, kandirana papaja, pomarančna lupina, kokos, cimet, 
nageljnove žbice)

(koščki jabolka in cimeta, narezani mandlji, rezine pomaranče, šipek, kardamom, 
rdeči poper, aroma pomaranče in cimeta)  

(jabolko, ingver, kand. ingver, koromač, listi moringe, sladki koren, zvezdasti 
janež, grški gorski čaj, črni poper, naravne arome)

(zeleni čaj, jabolko, cimet, koriander, pomarančni krhlji, kardamom, rožnati poper,  
klinčki, naravnim ident. arome)

(beli čaj, koščki jabolka, rožnati poper, naravni ident. aroma peciva)

Božični čaji
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Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, kratko 
sporočilo ali celostno prilagoditev designa.

Dodatne informacije o personalizaciji najdete na strani 9.

Božični čaji so okusne in aromatične čajne mešanice v razsutem stanju. Na voljo sta dve sadni mešanici, 
zeliščna mešanica in dve mešanici z osnovo pravega čaja. Na pokrovčku je praznično posvetilo.



ROČNO NAREJENI - DOMAČI PIŠKOTI
100 g (v lončku)
300 g (v kozarcu)

Zimski piškoti

ročno narejeno slovenski izdelek
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Z zimskimi piškoti prazniki še lepše zadišijo. Edinstvena kombinacija orehov, bele čokolade, pomarančne 
čokolade in cimeta prikliče nasmeh na vsak obraz. Na pokrovčku je prisrčno praznično posvetilo.

okolju prijazna embalaža

Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, kratko 
sporočilo ali celostno prilagoditev designa.

Dodatne informacije o personalizaciji najdete na strani 9.



Topli napitki
VROČA ČOKOLADA - temna, 200 g
VROČA ČOKOLADA - bela, 200 g
MASALA CHAI LATTE - z začimbami, 200 g
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Vsi pripravki so v prahu in so namenjeni za domačo pripravo toplih mlečnih napitkov. Priprava je 
zelo enostavna in opisana na dnu lončka. Na pokrovčku je praznično posvetilo. 

Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, kratko 
sporočilo ali celostno prilagoditev designa.

Dodatne informacije o personalizaciji najdete na strani 9.



Poslovna personalizacija
Nudimo vam več vrst personalizacij. Izbirate lahko med enostavno in sestavljeno personalizacijo, 
nudimo pa vam tudi celostno prilagoditev designa.

Na pokrovček je mogoče dodati logotip vašega podjetja ali kratko personalizirano sporočilo po  
vaši želji. 

Znotraj osnovnega designa (torej brez personalizacije) so že na voljo naslednji napisi na pokrovčku:

V kolikor želite drugačen napis, gre za 
enostavno personalizacijo.

• Vesele praznike
• Srečno 2023
• Srčno, iskrivo, zdravo, ljubeznivo 2023
• Polno uspehov, lepih nasmehov
• Tebi v dar, ker mi je mar
• Zima bela, s tem darilom še bolj vesela
• Veliko snega in smeha
• Za pridne in poredne otroke

Na pokrovček je mogoče dodati logotip vašega podjetja ali kratko personalizirano sporočilo.
Na frontalno nalepko je mogoče dodati vaš logotip podjetja.

1. Enostavna personalizacija

2. Sestavljena personalizacija
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Izberete lahko tudi celostno prilagoditev designa zgornje in frontalne nalepke.
Na pokrovček je mogoče dodati logotip vašega podjejta ali kratko personalizirano sporočilo.
Za frontalno nalepko potrebujemo vaš vektorski logotip in vektorsko grafiko za ozadje.

Premer kroga na pokrovčku je 6 cm.
Velikost frontalne grafike je 8 x 8 cm.

3. Celostna prilagoditev designa
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Cenik

KOFEIN - ZIMSKA KAVA
v lončku (100 g)
v kozarcu (300 g)

JAZBIČAJ - BOŽIČNI ČAJI
Božični sadni čaj (110 g)
Božično jabolko (110 g)
Mr. Grinch (90 g)
Zimska pravljica (90 g)
Beli božič (50 g)

KUKI - ZIMSKI PIŠKOTI
v lončku (100 g)
v kozarcu (300 g)

TEJST - TOPLI NAPITKI
Vroča čokolada - temna (200 g) 
Vroča čokolada - bela (200 g) 
Masala (200 g)

21 - 49 kosov

50 - 99 kosov

100 - 499 kosov

500 - 900 kosov

nad 1000 kosov

BREZ 
PERSONALIZACIJEIZDELEK

Z ENOSTAVNO 
PERSONALIZACIJO
(+0,5 € za kos)

S SESTAVLJENO
PERSONALIZACIJO 
(+1 € za kos)

S CELOSTNO 
PRILAGODITVIJO 
DESIGNA *
(+4 € za kos)

7,21 €
14,52 €

6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 € 

5,94 €
11,78 €

7,21 €
7,21 €
8,13 €

7,71 €
15,02 €

6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €

6,44 €
12,28 €

7,71 €
7,71 €
8,63 €

8,21 €
15,52 €

7,30 €
7,30 €
7,30 €
7,30 €
7,30 €

6,94 €
12,78 €

8,21 €
8,21 €
9,13 €

11,21 €
18,52 €

10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €

9,94 €
15,78 €

11,21 €
11,21 €
12,13 €

15 %

20 %

25 %

30 %

40 %

EKSKLUZIVNA ZIMSKA PONUDBA

KOLIČINSKI POPUST

Cene ne vsebujejo DDV.
* Minimalna količina za naročilo celostne personalizacije je 20 kosov.
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Redna
ponudba
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PRAŽENA V SLOVENIJI - 150 g ali 300 g

Kava Kofein
V naših poslovnih enotah in prav tako v pričujočem katalogu vam postrežemo s svojo kavo. Ideja o 
lastni kavi se je rodila kot odgovor na željo po pisanju alternativne zgodbe in željo po neodvisnosti 
od generičnih kavnih mogotcev. V čem je prednost uživanja Kofein kave? Vse naše kave so sveže 
pražene glede na sprotno porabo in že kot takšne zdravju bolj prijazne. Ker od plantaž do nas ni 
dolge verige posrednikov, nam to omogoča boljši nadzor nad kakovostjo kavnih zrn. Naša kavna 
»lestvica« pa vam omogoča, da izberete sebi najbolj primerno kavo in postopno raziskujete razno-
likost kavnega kraljestva – njegovih okusov, arom in učinkov na telo.

Robusta ali arabika?

Za razumevanje Kofein lestvice je pomembno razumeti razliko med robusto in arabiko. To sta dve 
različni vrsti iz družine kave, ki se za pitje uporabljata najpogosteje. 
Za robusto je značilno, da ima praviloma višjo vsebnost kofeina, je bolj grenkega in trpkega okusa, 
aroma ni tako kompleksna, v telesu pa pogosto povzroča nevšečnosti (draži želodec, zvišuje 
pritisk, … ). Po zaužitju lahko začutimo nenadno budnost, nato pa utrujenost. 
V nasprotju z robusto ima arabika nižjo vsebnost kofeina, okus je praviloma bolj saden, aroma je 
bolj kompleksna, zdravju in počutju pa je bistveno bolj prijazna. Tudi občutek budnosti in pozorno-
sti je bolj konstanten. 
Iz tega sledi: več robuste vsebuje kavna mešanica, bolj pridejo do izraza njene lastnosti in učinki, 
ter obratno. 
V našem predelu Evrope smo trdovratno navajeni na kavne mešanice s precej visokim odstotkom 
robuste. Marsikdo ob prvem srečanju s čisto arabiko doživi razočaranje, saj pogreša značilno trp-
kost. Iz tega razloga arabika pogosto ne dobi nove priložnosti. S tem spoznanjem je nastala Kofein 
lestvica, kjer se odstotek robuste postopno znižuje vse do čiste arabike in tako olajša prehod še 
tako zapriseženemu pristašu robuste.

Izdelku je mogoče dodati personalizacijo na zgornjo in frontalno nalepko embalaže.
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slovenski izdelek kava pražena v Slovenijiokolju prijazna embalaža
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NEDOLŽNA NEŽA - BREZKOFEINSKA KAVA
Kofein je izvlečen brez kemičnih postopkov in je prisoten le v sledeh. V okusu se občuti prijetna 
sadnost, saj je ta kava 100 % arabika.

NOSTALGIČNI JOŽA - 90 % arabike, 10 % robuste
Nostalgični Joža je pražen po starem tradicionalnem jugoslovanskem receptu (temnejše praženje), 
ki poudari naravno sladkobo in grenkobo kave, kar prikliče nostalgične okuse naših babic in ded-
kov. Izmed vseh naših kav ima ta najbolj poudarjeno grenkobo, zaradi višje vsebnosti arabike pa je 
kofeinsko blažja.

KLASIČNI JANEZ - 65 % arabike, 35 % robuste
Klasični Janez je naša najbolj komercialna oz. »italijanska« mešanica. Po sestavi je najbolj podoben 
kavam, ki obvladujejo slovenski trg, zato predstavlja varno izbiro za ljudi, ki ostajajo zvesti ustaljen-
im navadam pitja kave.

NAPREDNI TONE - 85 % arabike, 15 % robuste
Ko se ne želimo preveč oddaljiti od tradicionalne »italijanske« mešanice, a si želimo več arabike 
in sladkobno kremastega okusa, je prava odločitev Napredni Tone. Ta ima v primerjavi s Klasičnim 
Janezom manj izrazito grenkobo in je bolj sladkobnega okusa.

AMBICIOZNA ALMA  - 95 % arabike*, 5 % robuste
Med ženskimi karakterji, ki so sicer svetlejše praženi (tudi zaradi slednjega je grenkoba manj izrazi-
ta) je najbolj drzna oz. močna. Odlikujeta jo intenzivna polnost okusa in aromatičen karakter. Občuti 
se blaga grenkoba in zmerna sadnost.

BREZMEJNA VESNA - 100 % arabika (blend 2 arabik)
Je kombinacija dveh specialty* arabik, kar ji daje kompleksen okus in aromo. Je sladkobna, sadna 
in cvetna hkrati. Njeno uravnoteženo telo je čokoladno, v pookusu pa spominja na sadno cvetni čaj.

ODLOČNA IVANA - 100 % arabika (Specialty kava)
Je naša najbolj kvalitetna kava – z laskavim nazivom Specialty*. Ima lahko telo. Okusi se medena 
sadnost, ki v pookusu spominja na pražene mandlje z mlečno čokolado. Zaradi slednjega se lepo 
ujema z mlekom.

*Specialty kava
Naziv Specialty kava prisluži le pribl. 10 % svetovne proizvodnje kave. Gre za 100 % arabiko najvišje kakovosti. Bistvo te 
kave je, da je ročno obrana in sproti obirajo le zrele kavne jagode. Raste v posebnih mikroklimatskih pogojih, ki močno 
vplivajo na raznolikost okusov.
Raste na nadmorski višini od 1000 do 3000 m, kjer je nižja onesnaženost in manj mrčesa ter drugih škodljivcev. V rastlini 
se posledično razvije manj kofeina, ki je sicer naravni insekticid. Tudi uporaba pesticidov v večini primerov ni prisotna.

SPOZNAJTE 7 KARAKTERJEV KOFEIN KAVE:
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SPECIAL EDITION (tokrat v preobleki ZIMSKE KAVE) - 90 % arabike, 10 % robuste
Ta kavna mešanica je bila ustvarjena prav za namen obdarovanja. Vsebuje najbolj všečne karak-
teristike naših moških karakterjev, zaradi česar pokrije zelo širok spekter okusov oz. pivcev. Je 
ravno prav močna, aromatična in sladkobna. Okus je oreščkasto čokoladen z zmerno sadnostjo. Je 
odličen cappuccino blend.



Čaji Jazbičaj
Pod imenom Jazbičaj boste našli več kot sto različnih kakovostnih čajev oz. čajnih mešanic v
razsutem stanju. V nasprotju s čaji v filter vrečkah, ki le spominjajo na okus tistega, kar obljublja
embalaža, Jazbičaj nudi pravo čajno doživetje, ki seže veliko dlje in globlje od samega pitja čaja.
Najbolj priljubljene smo oblekli v lične darilne embalaže s prisrčnim posvetilom na pokrovčku.

SADNI ČAJ - 13 vrst 

ZELIŠČNI ČAJ - 10 vrst 

AFRIŠKI ČAJ - 2 vrsti

ZELENI ČAJ - 10 vrst

BELI ČAJ - 3 vrste

ČRNI ČAJ - 10 vrst

Izdelku je mogoče dodati personalizacijo na zgornjo nalepko embalaže.
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Izdelku je mogoče dodati personalizacijo na zgornjo in frontalno nalepko embalaže.

ROČNO NAREJENI DOMAČI PIŠKOTI - 100 g ali 300 g 

Piškoti Kuki 
Kuki piškoti so od prvega do zadnjega koraka nastanka (torej od izbire sestavin, preizkušanja
novih receptov in peke do pakiranja in oblikovanja embalaže) plod naše ustvarjalne ekipe. Zato
smo na slednje še posebej ponosni. Odlikujejo jih kvalitetne sestavine (med njimi tudi vrhunska
belgijska čokolada), priljubljene kombinacije okusov in domiselna ter hudomušna posvetila.
“Obožujejo” personalizacijo in najrajši so darilo, ki ga lahko podarimo tudi sebi!

OLDS KUL
orehi, temna čokolada in cimet

FUL ČOKO
temna in mlečna čokolada, kakav

ČOKORANČA
čokolada in pomaranča

KOKOBELA
bela čokolada in kokos

AJDOVČKI
temna čokolada
(brez glutena, jajc in mleka)
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ročno narejeno slovenski izdelekokolju prijazna embalaža
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Izdelku je mogoče dodati personalizacijo na nalepko embalaže.

ROČNO NAREJENI DOMAČI PIŠKOTI - pribl. 55 g

Solo Kuki
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OLDS KUL
orehi, temna čokolada in cimet

FUL ČOKO
temna in mlečna čokolada, kakav

ČOKORANČA
čokolada in pomaranča

KOKOBELA
bela čokolada in kokos

AJDOVČKI
temna čokolada
(brez glutena, jajc in mleka)

ročno narejeno slovenski izdelekokolju prijazna embalaža
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Kofein
personalizacija
Izdelku je mogoče na pokrovček in frontalno nalepko dodati logotip podjetja ali kratko sporočilo.
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Jazbičaj
personalizacija
Izdelku je mogoče na pokrovček dodati logotip podjetja ali kratko sporočilo.

VAŠE
SPOROČILO

VAŠ
LOGO
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Kuki
personalizacija
Izdelku je mogoče na pokrovček in frontalno nalepko dodati logotip podjetja ali kratko sporočilo.

VAŠE
SPOROČILO

VAŠ
LOGO
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Solo Kuki
personalizacija
Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja ali kratko sporočilo.

VAŠE
SPOROČILO

VAŠ
LOGO
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