
 

 

 

EMMI CAFFÈ LATTE ICED COFFEE: THE MACCHIATO LIGHT EDITION 
 

Tiel, 1 maart 2016. Emmi CAFFÈ LATTE introduceert de Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato Light. 
Een verfrissende ice coffee die je meteen een fresh kick bezorgt én ook nog eens lekker light 
is. Deze light edition telt maar liefst 50% minder calorieën dan de reguliere Macchiato en is 
kristalsuikervrij. Vanaf week 11 verkrijgbaar in het Nederland.  

Ijskoffie is hip. Op het terras of onderweg naar school en werk is ijskoffie al langer een usual suspect. Op zomerse 
dagen is Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato Light extra lekker verfrissend en geeft deze handige on-the-go cup je een 
extra fresh kick, direct in de ochtend, tijdens de lunch óf in de middag. 
 

 
 
Light on-the-go  
Net als de andere smaken van Emmi CAFFÈ LATTE zit deze light edition in een handige meeneembeker. De koffie is 
gemaakt van de allerbeste Arabica-koffiebonen en verse halfvolle melk. Een tasty ijskoffie die heerlijk zacht en 
romig van smaak is, vol aroma’s! De cup bevat 80 milligram cafeïne, dus met die fresh kick zit het ook helemaal 
goed.  
 
50%  lower in calories – 100% taste! 
Omdat er geen kristalsuiker in de Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato Light zit, bevat deze light edition maar liefst 50% 
minder calorieën dan de gewone Macchiato, maar wél 100% smaak. De suiker is vervangen door zoetstof, daardoor 
is de koffie nog steeds lekker zacht en mild, zonder te zoet te zijn. 
 



 

 

Barista quality 
Voor de ijskoffie van Emmi worden de allerbeste Arabica-koffiebonen gebruikt van Rainforest Alliance™ 
gecertificeerde boerderijen. De lekkere ijskoffies van Emmi worden gemaakt van echte koffie en verse melk. Er 
worden geen koffie-extracten of instant poeders gebruikt.  
 
Drie fresh kicks  
De ijskoffie van Emmi CAFFÈ LATTE vind je in drie fresh kicks:  
Cappuccino, Macchiato én Macchiato Light. Lekker op ieder moment van de dag! 
 
Prijs en verkrijgbaarheid 
Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato Light is verkrijgbaar in een handige cup van 230 ml.  
De verkoopadviesprijs is € 2,29 per stuk. Emmi CAFFFÈ LATTE is door heel Nederland verkrijgbaar op diverse out-of-
home verkooppunten, zoals bij de Kiosk, Albert Heijn to go (vanaf week 11) en benzinestations. 
 
www.emmi-caffelatte.com 
Instagram  
Facebook 
 
Meer informatie en beeldmateriaal: www.totpr.nl/Emmi-CAFFE-LATTE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Over Emmi CAFFÈ LATTE 
Emmi CAFFÈ LATTE is een verse premium ijskoffie met een focus op de convenience markt. De smakelijke ijskoffies 
van Emmi worden gemaakt van echte koffie en verse melk. Voor Emmi CAFFÈ LATTE worden de allerbeste Arabica-
koffiebonen gebruikt van Rainforest Alliance™ gecertificeerde boerderijen uit India en Zuid-Amerika. Er worden 
geen koffie-extracten of instant poeders gebruikt. In 2015 was Emmi CAFFÈ LATTE het snelst groeiende ijskoffie 
merk in petrol.* In Nederland verkrijgbaar in drie fresh kicks: Cappuccino, Macchiato en Macchiato Light. Lekker op 
elk moment van de dag!  
 
*Bron: Iri, P13 2015 
 
Over Emmi 
Emmi is de grootste leverancier van Zwitserse melk en één van de meest innovatieve premium zuivelproducenten 
in Europa. In Zwitserland focust het bedrijf zich op de ontwikkeling, productie en marketing van een compleet 
zuivelassortiment en verse producten, evenals de productie, rijping en handel van hoofdzakelijk Zwitserse kazen.  
  
Buiten Zwitserland concentreert Emmi zich op brand concepting en specialiteiten voor de Europese en Noord-
Amerikaanse markt, waarbij ook markten buiten Europa verder worden verkend. De primaire focus voor de verse 
producten ligt op lifestyle-, comfort- en gezondheidsproducten.  
  
In de kaas business positioneert Emmi zich als marktleider op het gebied van Zwitserse kaas. De klanten van Emmi 
bevinden zich in retail, hospitality, food service en food industry. De Emmi Groep heeft in Zwitserland ongeveer 25 
productielocaties. Emmi en haar dochterondernemingen zijn vertegenwoordigd in 13 landen, waarvan er in zeven 
landen ook eigen productielocaties zijn. Het bedrijf exporteert haar producten naar 60 landen.  
  
In 2015 bedroeg de netto omzet 3,2 miljard Zwitserse Franken. Het bedrijf heeft circa 5.400 mensen (fte) in dienst. 
---- 
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