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Emmi CAFFÈ LATTE lanceert
Strong Macchiato Unsweetened! 

Brussel, 12 juli 2016. Emmi CAFFÈ LATTE staat niet stil. De allernieuwste smaak? Strong

Macchiato Unsweetened: geen toegevoegde suiker, geen lactose, alleen kwalitatieve koffie,

voor the real coffee lovers. Beschikbaar vanaf maandag 18 juli 2016 bij jou in de

supermarkt! 

 

NIEUW: Nu ook zonder additionele suiker en zoetstof!

De nieuwste in de rij, Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato Unsweetened. Een ijskoffie met een

krachtige smaak dankzij de 100% Indian Malabar koffiebonen. De cup telt 110 mg. cafeïne en bevat

geen additionele suikers of zoetstoffen. De Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato Unsweetened speelt

hiermee in op de vraag van de consument naar ijskoffie die niet te zoet is en minder suiker bevat.

Bijkomend voordeel is dat deze smaak ook nog eens vrij van lactose is. Op het werk, op school of

gewoon wanneer je er zin in hebt: de Emmi CAFFÈ LATTE cups met heerlijke ijskoffie zijn een

vertrouwd beeld geworden en zorgen voor een lekkere boost. Feel good! Feel fresh! Ready to drink!

http://us8.campaign-archive1.com/?u=172f753dbe7150e432be5d88d&id=a70acc6662&e=%5BUNIQID%5D


Zeker op zomerse dagen de ideale, handige dorstlesser.

 

Barista quality

Zoals alle Emmi CAFFÈ LATTE smaken wordt Strong Macchiato Unsweetened gemaakt van verse koffie

(100% Arabica koffiebonen) en verse melk van nauwkeurig geselecteerde boeren. Barista quality in

een handige cup!

 

Rainforest Alliance

De koffie is enkel en alleen afkomstig van de ‘hoge kwaliteitsboon’ Arabica, handgeplukt op plantages

in Zuid-Amerika en India. Deze koffiebonen worden duurzaam geteeld en hebben recht op het

Rainforest Alliance certificaat. 

#Makeitayayday

Geniet nu overal waar je maar wil van een koele Emmi CAFFÈ LATTE fresh kick!

Inspireer anderen en share je Emmi CAFFÈ LATTE moment op social media met #makeitayayday 

Prijs en verkrijgbaarheid

Emmi CAFFÈ LATTE is in België verkrijgbaar in een handige cup van 230 ml., in diverse fresh

kicks: Cappuccino, Espresso, Caramel, Vanilla, Macchiato, Macchiato Light en nu ook de nieuwste in

de rij, Emmi CAFFÈ LATTE Strong Macchiato Unsweetened.

De verkoopadviesprijs is €1,89 per stuk. Verkrijgbaar onder andere in de supermarkten, kiosken,

benzinestations, cinema’s.

  

Over Emmi CAFFÈ LATTE

Emmi CAFFÈ LATTE is een verse premium ijskoffie. De 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. 

Yay, Ik wil dit proeven!

mailto:alice@totpr.be?subject=Yay%2C%20ik%20wil%20graag%20de%20Emmi%20CAFF%C3%88%20LATTE%20Strong%20Macchiato%20Unsweetened%20proeven&body=Yay%2C%20ik%20wil%20graag%20de%20Emmi%20CAFF%C3%88%20LATTE%20Strong%20Macchiato%20Unsweetened%20proeven!


 
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 in zeven landen ook eigen productielocaties. Het bedrijf
exporteert haar producten naar ongeveer 60 landen. 

In 2015 had Emmi een netto omzet van 3,214 miljard Zwitserse Franken en een netto winst voor
bijzondere baten en lasten van 1204 miljoen Zwitserse Franken. Het bedrijf heeft ongeveer 5400
mensen (fte) in dienst.

Klik hier voor meer informatie of beeldmateriaal

https://www.instagram.com/emmicaffelatte_be/
https://www.facebook.com/emmicaffelattebelgium/?fref=ts
https://www.emmi-caffelatte.com/
http://www.totpr.nl/mediaroom/Emmi-CAFFE-LATTE-BE
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