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F R E M T I D E N S O P VA S K E M A S K I N E
TIL NUTIDENS HJEM
Den nye AEG ComfortLift® opvaskemaskine er den første opvaskemaskine i verden, der kan
løfte den nederste kurv op, så du ikke behøver at bukke dig ned. Skinnende ren opvask flyttes
lydløst og forsigtigt op i en bekvem arbejdshøjde, så det er nemt for dig at tømme maskinen
– og fylde den igen. Med ComfortLift® har vi altså løftet hele opvaskeoplevelsen op på et højere
niveau med en opvaskemaskine, der er designet specielt til at imødekomme dine behov.
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Kaffe er verdens næstmest handlede vare (efter olie).
FARVEL CECED, GODDAG APPLIA

Kaffen kom til Danmark for godt 300 år siden – og var på et
tidspunkt til så stor gene for den offentlige orden, at kongen
(i realiteten kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg) i 1783
forbød bønder at drikke den.

I forbindelse med sit 60-års jubilæum har den europæiske brancheorganisation skiftet navn til APPLiA.

Forbuddet (”Overdådighedsforordningen”) blev senere ophævet i forbindelse med ophævelse af Stavnsbåndet. Kaffen
blev sammen med bønderne sat fri igen.
Kaffen er også i vore dage en målestok for, hvordan dansk
samfund og hverdagsliv udvikler sig.
Vi er – også på kaffens område – gået fra efterkrigstidens
monokultur til en multikultur.
Kaffesorterne er i dag mange. Det samme er produktionsmetoderne. De fleste husholdninger har i dag mere end én
måde at brygge og nyde kaffe på.
Hver metode har sit eget raffinement – og tilsat de mange
forskellige typer af kaffebønner er det samlede antal variations-muligheder meget stort.
Forbrugerne vil, også inden for kaffe, have kvalitet, komfort
og vores egen ”kaffepersonlighed”. Vi udtrykker os gennem
vores kaffebrygning – ligesom gennem madlavning og tøjstil!
Kaffe er så kulturbærende, at det også sætter præg på vort
sprog. Et finurligt udtryk i moderne dansk er ”tak for kaffe”,
der tidligere var ligefremt, men de seneste par årtier har fået
en smuk, dobbelt betydning.
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TEMA: BØNDER OG BØNNER
Kaffen kom til Danmark i 1600-tallet og har lige
siden været med til at forme vores hverdag.

12 INDUSTRIELT DESIGN
Den perfekte kaffemaskine integrerer
funktion med æstetik.

13 ER KAFFE SUNDT?

”Tak for kaffe!” kan på moderne dansk bruges for at udtrykke,
at en oplevelse har været voldsom, overvældende eller provokerende.

Hvis man elsker sin kaffe, så er der
godt nyt. Videnskaben mener,
at kaffe er godt for de fleste.

”Tak for kaffe, siger jeg bare!”. En udlænding er fuldt integreret i vort lille land, når han/hun ikke alene værdsætter
vores mangfoldige kaffekultur, men også forstår denne sproglige, kaffe-inspirerede dobbelthed …
Hvidvare-Nyt har denne gang sat spotlys på kaffen.
God læselyst!
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FORSIDEFOTO De fleste danskere drikker kaffe dagligt,
men er det sundt for os? Hvornår kom kaffen egentlig til
Danmark? Og hvor stammer kaffen egentlig fra. Temaet i
denne udgave af Hvidvare-Nyt er ganske simpelt kaffe.
Foto: Jakob Medgyesi.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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600KR.
FÅ OP TIL
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BRANCHEN OG VERDEN
6. MIO TONS

SMARTE HJEM GIK AMOK
Så skete det, 27. november 2017: en
række nybyggede boliger i Hurdal Økolandsby i Norge med smart teknologi
indbygget i alle funktioner ”gik amok”.
Ifølge Ingeniøren blinkede alle lys,
persienner og kontakter slukkede –
og det tog 28 timer, før funktionerne
kørte korrekt igen.
En husejer erklærer, at han ”gerne
ville have betalt for at få et gammeldags el-system”. ”Det er ikke rimeligt
at bruge password for at tænde lyset”,
siger en anden, vred smarthus-ejer.
Løsningen på smart-hus børnesygdommene har i denne omgang været
at fordele husenes kommunikation på
flere frekvenser …

TRUMP INDFØRER TOLD
Den amerikanske præsident Donald
Trump har nikket ja til nye toldsatser
for bl. a. vaskemaskiner og solceller,
der importeres til USA.
Ifølge nyhedsbureaet AP vil tolden
på vaskemaskiner udgøre op mod 50 %
de næste tre år, mens tolden på solceller
bliver op mod 30%.
”Trump-regeringen vil altid forsvare
amerikanske arbejdere”, lyder det fra
en regeringsrepræsentant
i forbindelse
med forslaget.
Tolden baserer sig især på
afgifter på stål
og aluminium.

Den europæiske producentforening APPLiA
Europe (tidligere CECED) har sammen med
United Nations University offentliggjort en
rapport om ”Material Flows”, der beskriver
både det konkrete ressourceforbrug i forbindelse med produktion, anvendelse og
bortskaffelse af hvidevarer.
Rapporten viser, at der bruges ca 6. mio
tons råvarer til at producere nye hvidevarer
til det europæiske marked pr. år. Og at der
genindvindes ca. 3,7 mio. tons råvarer fra udtjente produkter. Råvarer er primært
stål, aluminium, plastik og kobber.
Rapportens mål er at basere den kommende debat om cirkulær økonomi på data.
”Overgangen til det cirkulære samfund har potentiale til at blive en væsentlig vækstdriver for Europa”, konkluderer APPLiA Europes generalsekretær, Paolo Falcioni.

DIGITAL SERVICE

DEN RENE LYKKE

Regeringen har i perioden 2018-2021 afsat
18 mio. kr. til digitalisering af erhvervsuddannelserne.
Det glæder TEKNIQ, der er brancheforening
for installationsbranchen.
”Den teknologiske udvikling og øget digitalisering er allerede en del af el- og vvs virksomhedernes forretningsgang.
Med regeringens nye strategi kommer der
yderligere skub i den digitale udvikling”, siger
Niels Jørgen Hansen, der er adm. direktør i
TEKNIQ.
FEHA arbejder sammen med uddanelsesstederne på at etablere et digitalt modul, så
også fremtidens hvidevareteknikere er klædt på
digitalt – bl. a. til digital fejlretning af apparater.

Forskning kan gå mange veje – og
IdeNyt kunne i januar fortælle,
at vi, der bruger tid og penge på
rengøring, er lykkeligere end
dem, der ikke gør det.
Undersøgelsen er udført i Canada, USA, Holland og Danmark og
viser, at personer med fokus på
rengøring – egen eller købt – har
en lykkefølelse på 7,5 (ud af 10),
mens personer, der ”ikke jævnligt
bruger penge på rengøring” ligger
på 6,5.
Undersøgelsen – baseret på svar
fra 6000 personer – viser, at 28,2%
køber hjælp til rengøringen.

SMART HJEM VINDERE
Roomba 980 robotstøvsuger. De Longhi PrimaDonna kaffemaskine. Philips Hue. Dyson Pure Hot & Cool. Og De Dietrich
multifunktionel ovn.
Ovenstående var fem af vinderne, da IdeNyt for nylig løftede
sløret for, hvilke produkter der er de smarteste til det ”smarte hjem”.
Alle vindere fra afstemningen blandt Ide Nyts afstemning samt dommernes
begrundelser for nomineringerne kan ses på Ide Nyts hjemmeside eller på
www.smarthomelaeserprisen.dk.
FEHA glæder sig over, at vores branches produkter står centralt – sammen med
produkter inden for overvågning og sundhed – når de fremtidige smarte hjem
etableres.
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moccamaster.com

APPLiAs 13 m/k store
sekretariat – på aftenen,
da CECED fyldte 60
og blev APPLiA Europe.

HELLO APPLIA EUROPE

60

år er en god alder at gå
på pension.
CECED – den europæiske producentforening for hvidevarer og elektriske husholdningsapparater – er netop fyldt 60
år og benyttede elegant jubilæet til at
skifte navn og udseende.
CECED er fremover APPLiA Europe.
Bag nyt navn og udseende ligger producenternes ønske om at markere den
vægt og betydning, som industrien for
"home appliances" har for Europa.
Europa er det globale centrum for
udviklingen af fremtidens "home appliances". Ca. 60% af design af nye produkter finder sted i Europa og Tyrkiet.

8% af samtlige patenter i EU udtages til
vores industri.
200.000 europæere er direkte beskæftiget i industrien, 900.000 i følgeindustrien.
Branchens produkter spiller en helt
central rolle i fremtidens bæredygtige
samfund og de bæredygtige, internetopkoblede hjem, vi kommer til at bo i.
Home Appliances giver ikke alene
komfort og sparer tid. De sparer også
energi, vand og fødevarer.
Og industrien er blandt de
første, der prøver at slutte
cirklen, så der genanvendes
lige så mange tons råmaterialer, som der bruges...

Fremover skal APPLiA Europe – og de
nationale brancheforeninger som FEHA
– fortælle historien.
Så bye-bye CECED og tak for indsatsen. Hello APPLiA Europe.

HVIDVARE-NYT 2 • 2018
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FOTO: JAN RØSHOLM.

FRA VORES EGEN VERDEN

DANSKERNE
OG KAFFEN

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

D

anskerne elsker en god kop kaffe.
Faktisk er vi på fjerdepladsen på
verdensplan, når det kommer
til kaffeforbrug, med 8,7 kilo kaffe pr.
dansker hvert eneste år, kun overgået
af vores nordiske venner i Island med
9 kilo, nordmændene med 9,9 kilo og
finnerne på en klar førsteplads med 12
kilo.
Det betyder, at hver eneste voksne
dansker drikker knap fire kopper kaffe
hver eneste dag og for de fleste af os er
en kop kaffe da også noget af det første,
vi tænker på, når vi står op, ligesom
en kop kaffe og et stykke kage hænger
tæt sammen med det særegne danske
begreb, hygge.
Hver tredje dansker drikker kaffe,
hvor mændene drikker lidt mere kaffe
end kvinder. Og mændene holder da
også lidt mere fast i kaffen, for mens
antallet af kaffedrikkende mænd ifølge
Dansk Kaffeinformation har været
konstant de seneste år, så er antallet af
kaffedrikkende kvinder let faldende.
Men hvad er det så helt præcis, vi
hælder i koppen morgen, middag og
aften? Kaffe er ikke bare kaffe, og der
kan være stor forskel på den, alt efter
sort, ristning og ophav, for hver af disse
faktorer påvirker kaffens smag.
KAFFEBÆR
Kaffebønnerne er i virkeligheden kerner
fra bær, der høstes, hvorefter frugtkødet
fjernes. Kernerne bliver herefter tørret
og sorteret efter kvalitet, hvorefter de
så ristes, inden de kan blive formalet til
det pulver, som vi bruger i
kaffemaskinen.

SORTER
Der findes over 60 sorter af kaffe, men
to sorter udgør næsten hele produktionen på verdensplan, og det er også de to
eneste sorter, der findes på det danske
marked, nemlig arabica og robusta.
ARABICA er langt den mest udbredte
kaffesort, og den udgør 70-75 procent
af verdens produktion. Arabica-bønnen
stammer oprindelig fra Etiopien og er
typisk kendetegnet ved en mild og sød
smag, en fin syrlighed og en mangel på
bitterhed. Dette gør arabica til den mest
eftertragtede kaffesort, og langt det
meste kaffe, vi drikker her i Danmark,
er netop arabica-kaffe.
Udbyttet af kaffe fra arabica er dog
ikke lige så stort, ligesom sorten er
sårbar over for sygdomme, parasitter
og insekt-angreb.
Arabica dyrkes blandt andet i Etio-

smag, og derfor kan der være stor
forskel på, hvordan kaffen smager, alt
efter hvor i verden den stammer fra.
Nogle af de mest udbredte kaffer er:
BRASIL – Mild og rund arabicakaffe fra
Brasilien og den mest almindelige kaffesort i Danmark, som udgør ca. 40%
af forbruget. Brasilien er den største
producent af kaffe og den næststørste
kaffeforbrugende nation. Mere end fem
millioner brasilianere er beskæftiget
med produktion af kaffe, og landet
bidrager med 40% af verdens samlede
kaffeforsyning.
COLOMBIA – Fyldig, kraftig og let

Brasilien er verdens største kaffeproducent. Omkring 40% af
verdens kaffe bliver produceret i det sydamerikanske land.
pien, Indonesien og i store dele af
Latinamerika.
ROBUSTA er, som navnet antyder, en
mere robust sort, der er mere modstandsdygtig og giver et højere udbytte
end arabica. Til gengæld er smagen
meget kraftigere, mere besk og bitter
med et lavere syreindhold, hvilket gør,
at sorten ikke er lige så eftertragtet som
Arabica.
Til gengæld er robusta eftertragtet i
kaffeblandinger, særligt til espressokaffe, da bønnen er med til at give kaffen en kraftigere smag samt den eftertragtede crema, der er karakteristisk for
espresso.
Robusta dyrkes primært i Afrika og
bruges i høj grad til instant-kaffe.
OPRINDELSE
Klima, jordbund og dyrkningshøjde har
alt sammen indflydelse på kaffens

Kaffebær på
træet. Foto:
MoccaMaster

Kilde: Dansk Kaffeinformation, kaffebranchens fælles informationskontor
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Arabica-bønner er større og mere
aflange end robusta.

syrlig kaffe af arabicatypen. Kaffen dyrkes under ideelle vækstbetingelser på
Andesbjergenes skråninger. Colombia
er den næststørste leverandør af Arabicakaffe efter Brasilien. 2.4 millioner
colombianere er økonomisk afhængige
af kaffeproduktion (25% af landets
befolkning i landdistrikterne).
JAVA – Arabicakaffe dyrket i Indonesien. Den vulkanske jordbund og de
gunstige klimatiske forhold giver Javakaffen en skøn smag og fylde. Indonesien er verdens næststørste eksportør af
Robusta. Indonesisk kaffe er produceret
af 1,5 millioner småbønder.
AFRIKA – Velsmagende kaffe fra Etiopien, Kenya, Tanzania og Burundi.
Etiopien er den største kaffeproducent
i Afrika. EU er det primære marked, der
tegner sig for 60% af salget. Etiopiens
1,2 mio småbønder bidrager til over
90% af produktionen.
MOCCA – Krydret og syrlig kaffe fra
Yemen, opkaldt efter afskibningshavnen Mocca, som blev tilsandet for
mange år siden.
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frem til en bestemt smag eller til en bestemt form for brygning.

Uanset hvilken type kaffemaskine man bruger, er det vigtigt, at kaffen har den
rigtige ristning og formalingsgrad. Foto: Moccamaster, Nespresso

RISTNING
Ristningen har stor indflydelse på kaffens smag og er med til at frembringe
kaffens karakteristiske smag. Ristningen foregår ved høj temperatur, hvor
bønnerne bliver varmet op til omkring
220 grader. Under ristningen mister
bønnerne en del af deres vægt, mens de
popper op til omkring dobbelt størrelse.
Jo mere bønnerne bliver ristet, jo
mørkere bliver de, og jo mere ændres
smagen. Man deler normalt ristningen
op i tre grader, lys, mellem og mørk,
der alle har deres egne egenskaber.
• LYS Lyst-ristet kaffe er lidt et særsyn
og en teknik, man ofte kun vil bruge
for at bevare bønner af meget høj
kvalitets-karakteristika. Lyst-ristet
kaffe er mindre fyldig i smagen end
mørkere ristninger, men til gengæld
er smagen mere nuanceret. Kaffen
vil være mere syrlig og mindre bitter
end ved andre ristninger. Smagen
er meget aromatisk, men minder ikke

nødvendigvis om kaffe, som man kender det.
• MELLEM Den mest almindelige ristning. Kaffen får mere fylde, og sukkeret i kaffen bliver mere karamelliseret. Kaffen mister nogle af nuancerne i smagen og bliver mere bitter og
mindre syrlig, men er dog stadig ganske nuanceret og mere afrundet i smagen end ved den lyse ristning. Er mere
cremet og rund i smagen.
• MØRK Mørkristet kaffe har som
regel mistet sin syrlighed og er mere
bitter. Den mørke kaffe er mere fyldig,
men mindre sød end den mellemristede. Smagen af selve ristningen træder
tydeligere igennem. Smagen er mere
afrundet, men mindre nuanceret.
Helt mørkristet kaffe bruges mest til
espresso.
Der er mange underkategorier til de forskellige ristningsgrader, og forskellige
ristninger kan også blandes til at finde

Melitta sælger
kaffemaskiner og
produkter til brygning
af kaffe, fx kaffefiltre.
Virksomheden er fra
Minden, NordrheinWestfalen og har
navn efter Melitta
Bentz, der grundlagde firmaet i 1908
på et patenteret
drypsystem til kaffebrygning.
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FORMALINGSGRAD
Alt efter brygningsmetoden skal kaffen
males forskelligt.
• Groft malet kaffe bruges fortrinsvist
til stempelkander
• Mellem malet kaffe bruges til filterkaffe
• Fint malet kaffe bruges til mokkabryggere
• Meget fint malet kaffe bruges til
espressomaskiner
ØKOLOGI, FAIRTRADE OG
ESPRESSO
Mens danskerne længe har elsket deres
kaffe, så har der de seneste år ifølge
Dansk kaffeinformation været nogle
ændringer i vores forbrug af kaffe.
Her er det især økologisk kaffe og
kaffe med fairtrade-mærket, der er
vokset på det danske marked. Faktisk
er økologisk kaffe blandt de økologiske
varer, der er i størst vækst herhjemme.
Også bæredygtighed er vigtigt for danskerne, for mens de fairtrade-mærkede
kaffer, der sikrer arbejderne på kaffeplantagerne bedre vilkår, endnu ikke
har set deres helt store gennembrud,
så er de i kraftig vækst, og Danmark er
blandt de lande, der bruger flest penge
på fairtrade-produkter.
Og endelig har de mange kaffebarer
rundt om i landet haft deres tydelige
spor for mange danske hjemme-barristaer, for i løbet af de seneste år har der
været vækst i salget af hele bønner og
espresso-bønner. Noget, der i øvrigt også kan ses i salget af espressomaskiner.

Alle tal fra FEHA Markedsdata. FEHA tæller på kaffeområdet BSH, De’Longhi, Electrolux, Gorenje, Groupe SEB, Grundig, Melitta, Miele, Moccamaster, Nespresso, Philips, Thuesen Jensen, SMEG, Wilfa og Witt.

KAFFE I TAL
2013

2017

FEHA’S MEDLEMMER SÆLGER I ALT (2017 TAL), STK ÅRLIGT
Filterkaffemaskiner stk årligt

198.000
251.000

Espressomaskiner, kapsel og pods
(manuel og indbygning)

107.000
148.000
27.500

Fuldautomatisk espressomaskiner

9.000
Manuelle espressomaskiner

9.000

Indbygningskaffemaskiner

4.500
0

50.000

100.000

HVILKEN KAFFE FORETRÆKKER VI…?
Dansk Kaffeinformation, der er kaffebranchens fælles informationskontor, har undersøgt, hvilke typer kaffe danskerne foretrækker:
52%

Filterkaffe
Stempelkaffe

15%

Kaffe fra espressomaskine

12%
11%

Kapselkaffe

8%

Instant kaffe/pulverkaffe:
0%

25%

50%

75%

100%

Kilde: Dansk Kaffeinformation

150.000

200.000

250.000

300.000

PÅ FEM ÅR
– KONKLUSIONER
FILTERKAFFEN ER DANSKERNES
FORETRUKNE KAFFEMASKINE
– I DAG OG DENGANG.
ESPRESSO, PUDE OG KAPSEL, LIGGER
STABILT, DOG MED ET LILLE FALD
(148.000 TIL 121.000).
FULDAUTOMATISKE ESPRESSOMASKINER
HAR TREDOBLET SALGET.
MANGE DANSKERE HAR FORMENTLIG
TO ELLER TRE KAFFEBRYGNINGS MULIGHEDER
DERHJEMME.

FUN-KAFFE-FACT
A
B

HVOR MANGE KAFFEMØLLER KØBER DANSKERNE – OM ÅRET?
KØBER DANSKE FORBRUGERE MERE ELLER MINDRE END
50 MÆLKESKUMMERE OM DAGEN?

C INGEN STEMPELKAFFE UDEN VELKOGT VAND? HVOR MANGE
			
EL-KEDLER (FEHA-MEDLEMMER) SÆLGES ÅRLIGT?
FEHA'S KAFFEMEDLEMMER: BSH, De’Longhi, Electrolux, Gorenje, Groupe SEB
(OBH), Grundig, Melitta, Miele, Moccamaster, Nespresso, Philips, Thuesen Jensen,
SMEG, Wilfa og Witt.

A: 41.000 forbrugere kan ikke tage fejl. De købte kaffemøller af FEHA’s medlemmer i 2017
- det er 112 kaffemøller om dagen, hvis butikkerne også er åbne om søndagen. FEHA dækker
også her kun en del af markedet. B: ”Lige knap”. 46 mælkeskummere (af FEHA’s brands). Salget
er formentlig ca. det dobbelte. C: 157.000 - og det varer til ca. 4 el-kedler pr. kaffemølle.

▲
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KAFFEDESIGN
Touch-styring er en af de nyere
designmæssige ændringer i brugergrænsefladen. Her Barista Touch
fra Sage.

Bialettis mokkakoger er ifølge
Peter Barker et
af de bedste
eksempler på
industrielt design
i kaffeverdenen.
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

M

ens en kaffemaskines vigtigste
opgave er at lave den bedst
mulige kaffe ved den rette
temperatur, så vil de fleste mennesker
gerne have, at kaffemaskinen også skal
tage sig godt ud i køkkenet, og her er
det designet, der er afgørende.

hensyn til de to ting, samtidig med at
de tager markedsposition, produktion,
konstruktion, shipping, genanvendelse
og en lang rækker andre overvejelser
med i betragtning, som forbrugeren
måske aldrig tænker på”, fortæller Peter
Barker.

Verdens dyreste kaffe, kopi luwak, koster den nette sum af
140 kroner for 50 gram herhjemme. Til gengæld er bønnerne
blevet spist og har passeret igennem fordøjelsessystemet på
et kattelignende indonesisk desmerdyr, en palmeruller.
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GODT – OG MINDRE GODT –
KAFFEDESIGN
Som det er tilfældet med alt design, så
gælder det for kaffemaskiner, at funk-

FOTOGRAF: KATRINE WORSØE

Temperatur, tryk, tempo og filtre er
alle afgørende faktorer, når det kommer til kaffebrygning, alt efter typen af
kaffemaskine, men når det kommer til
indpakningen, så er det designet, der er
afgørende.
Godt industrielt design afspejler både
funktionen og brandet, og ifølge Peter
Barker, der er fagleder for industrielt
design og kommunikationsdesign ved
Designskolen i Kolding, hænger form og
funktion uløseligt sammen.
”Godt industrielt design, form og
funktion hænger uløseligt sammen.
En dygtig industriel designer vil tage

tionen altid skal komme i første række,
forklarer Peter Barker.
– Funktion betyder alt. Uanset hvor
flot kaffemaskinen er, så vil den blive
kasseret, hvis den ikke laver en førsteklasses kop kaffe. Når det først er på
plads, så er det, at et flot udseende,
hvor nem den er at gøre rent, hvor lang
dens levetid er og alle de andre faktorer
kommer i spil. For en kaffedrikker er
kaffemaskinen som en god ven, der
forhåbentlig er den anden ”person”,
som man interagerer med hver eneste
morgen!
Og omvendt, så er dårligt design
ifølge Peter Barker nemt at få øje på:
”Det er grimt, det er klodset, det er ødselt, ineffektivt, irriterende og upassen-

PETER BARKER
Peter Barker er uddannet ingeniør
og industriel designer med 10 års erfaring
med design i praksis og 25 års erfaring
med at undervise på designskoler over
hele verden.
Han er i øjeblikket fagleder for industrielt
design på Designskolen i Kolding.

KAFFE OG SUNDHED
de. Faktisk er dårligt design alt, hvad
der irriterer dig, køberen og brugeren.”
MODERNE DESIGN OG KAFFEMASKINEN
Funktionen skal altså altid komme I
første række, og det giver derfor en
række begrænsninger for designet, men
alligevel er det vigtigt for producenterne, at det føles tidsvarende. Men for
husholdningsapparater gælder det, at
designet ændrer sig relativt langsomt,
fortæller Peter Barker:
– Husholdningsapperater ændrer sig
relativt langsomt, men aktuelle trends
og tendenser inden for teknologi,
både når det kommer til produkterne,
produktionen og forsyningen af dem
påvirker designet. Det samme gælder
ny teknologi for brugergrænsefladen,
tidssvarende designtendenser og trens
inden for farver. Men få producenter
har udfordret sølv og sort som farver på
kaffemaskiner. Her er de bemærkelsesværdigt traditionelle.

D

anskerne drikker meget kaffe,
mindre hyppige sammenlignet
men hvordan påvirker det egentmed folk, der ikke drikker
lig vores sundhed?
kaffe eller kun drikker meget lidt.
Faktisk er der meget, der tyder på,
Det er interessant, at kaffe også ser
at det er en rigtig god idé for de fleste
ud til at give lavere risiko for Alzheimer
mennesker at snuppe sig et par kopper
og depression.
om dagen, ligesom koffeinen i kaffen
Kaffe gør desuden, at vi bliver mere
kan have en gavnlig effekt. Men alting
årvågne og bedre kan koncentrere os.
med måde.
Den største effekt ses efter 4 – 5 kopper
Ifølge professor, overlæge Kjeld Herkaffe dagligt. I øvrigt er 76% kvinder
mansen fra Aarhus Universitetshospital, der desuden
Kaffe var så vigtig iI tyrkisk kultur, at
er medlem af Vidensråd for
kvinder i det 15. århundrede lovligt
Forebyggelse, er der en lang
kunne skilles fra deres mænd, hvis de
række helbredsmæssige fordele ved at drikke kaffe, men ikke sørgede for nok kaffe til dem.
visse grupper af mennesker
bør dog holde sig fra drikken:
og 86% mænd kaffedrikkere. Kvinder
drikker i snit 3,4 kopper/dag og mænd
Har kaffe påviseligt gavnlige effekter
3,9 kopper/dag. De ældre drikker mere
helbredsmæssigt, i så fald hvilke?
kaffe end de unge.
– Ja, der er rigtig stærke holdepunkter
for, at kaffe nedsætter risikoen for at
Omvendt, hvilke negative effekter kan
udvikle type 2 diabetes og Parkinsons
kaffe have?
sygdom med ca 25%. Kaffedrikkere
– Man fraråder gravide kvinder at
har en ca 10% lavere dødelighed, og
indtage mere end 300 mg koffein,
de udvikler i mindre grad forkalkning
hvilket svarer til 3 kopper kaffe. Så de
af kranspulsårerne (iskæmisk hjerbør drikke mindre end 3 kopper kaffe
tesygdom), hjertesvigt, slagtilfælde
under graviditeten på grund af kof(apoplexi).
feinet i kaffen.
Samtidigt er forekomsten af en række
Der er også en øget risiko for abort,
kræftformer (i mundhule og svælg,
hvis gravide kvinder drikker meget
lever, tyktarm og endetarm, livmoder)
kaffe.
Koffein kan også forværre angst hos
folk med angstneuroser – specielt hvis
man drikker meget kaffe. Så også de
bør holde igen med den sorte drik.
MERE GODT END SKIDT
Også forsker og fysioterapeut AnneMette Momsen, der har forsket i koffein
fremhæver en række positive egenskaber ved kaffen.
”Forsøg viser, at 3-4 kopper kaffe
dagligt er forbundet med en sundheds-

Ifølge professor, overlæge Kjeld
Hermansen tyder meget på, at kaffe
nedsætter risikoen for at udvikle type 2
diabetes og Parkinsons sygdom.
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▲

EN IKONISK KAFFEBRYGGER
På trods af store udviklinger under
overfladen og i forhold til betjeningen
af kaffemaskiner, for eksempel via apps
og touchskærme, så er selve designet
af kaffemaskiner altså stadig relativt
traditionelt. Kaffemaskinerne i dag ligner, på trods af små ændringer i løbet
af årene, stadig de maskiner, man kunne købe for 20 år siden.
Og hvis Peter Barker skal fremhæve
et eksempel på en kaffebrygger, hvis
design er særlig godt og ikonisk, så er
det netop en klassiker:
– Den ikoniske Bialetti, særligt originalen i aluminium. Dens nøje gennemtænkte form er balanceret på alle
måder. Faktisk bruger jeg den i min undervisning på Designskolen i Kolding.
Den laver desuden fremragende kaffe,
og hvis man skifter pakningerne i den,
så burde den holde hele livet igennem.
Design i kaffemaskiner behøver altså
ikke at være nyskabende, så længe form
og funktion går op i en højere enhed
– æstetisk tiltalende, simple i brug og
med den gode kop kaffe i centrum.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI
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ANNONCE

Anne-Mette Hedeager
Momsen, uddannet
fysioterapeut i 1986,
har forskningsfelt
inden for interventioner for sygemeldte
– herunder personer
med kræft, muskelskelet-lidelser, funktionelle lidelser og hjertekarsygdomme.

fremmende effekt, ca. 25% nedsættelse
af risikoen for at få type 2 sukkersyge
og Parkinsons sygdom, blodpropper
og blødning i hjernen, Alzheimers og
depression”, fortæller Anne-Mette
Momsen.
Ifølge Anne-Mette Momsen indeholder kaffe flere bioaktive stoffer, der
indvirker på centralnervesystemet,
fedtstofskiftet og glukosestofskiftet
samt på omsætningen og udskillelsen
af kræftfremkaldende stoffer.

Efter sigende skulle kaffe være
blevet opdaget i Etiopien i
800-tallet, da gedehyrder opdagede, at gederne blev opkvikkede og ”dansede”, når de spiste
kaffebønner.
Anne-Mette Momsen, der har haft
vindueskigger-syge eller åreforkalkning
i benene som udgangspunkt for sin
ph.d., har desuden en række råd om
kaffedrikning:
Hvornår er det en god idé at drikke
kaffe?
– Drik en ekstra kop kaffe 20-30 minutter inden gåturen. Koffein har opkvikkende effekt og øger fysisk formåen.

Køkkenet er efterhånden
et af de vigtigste rum i
hjemmet, og det rum vi
tilbringer mest tid i. Her
skal det være let at lave
god mad, hygge og være
sammen.

Derfor kan koffein målrettet indtages i
form af kaffe før træning.
Hvem kan have gavn af kaffe?
– Flere end 250.000 danskere har folkesygdommen claudicatio intermittens
eller ’vindueskigger-syge’. Pga. åreforsnævrings smerter i benene er gangfunktionen stærkt nedsat (100-300
meter). Hyppigheden stiger pga. højere
levealder og flere diabetikere, som har
fem gange større risiko. Der er få behandlingstilbud til denne patientgruppe. Koffein er oplagt som et middel til
selvhjælp i forebyggende træning.
Hvornår er det en dårlig idé at drikke
kaffe?
– Effekt af kaffe kendes ikke til fulde,
men drik ikke over 6-8 kopper om
dagen, hvis du vil være helt sikker
på at undgå mulige negative effekter
af dit kaffeindtag. Koffein de sidste
timer inden sengetid kan være en
dårlig ide.
Med andre ord er der for langt de
fleste mennesker ingen grund til at
holde igen med kaffen. Faktisk tyder
forskningen på, at der er klare fordele
ved at drikke kaffe, så længe det ikke
tager overhånd.

14
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Når køkkenet er
hjemmets egentlig
hjerte, bør vi også gøre
det lige så personligt
som vores stue. Siemens
indbygningsprodukter
gør, at du får mere
plads i dit køkken, så
du har endnu mere
frihed til at skabe dit
drømmekøkken. For
indbygnings-produkterne
er netop skabt ud fra
at køkkenet er en del af
det sociale liv, og ikke
bare er et rum, hvor der
hurtigt skal laves mad.
Det skal også være et
rum, hvor man har lyst
til at lave lækre måltider,
som gør hver dag til
noget særligt.
Ingredienserne i det
perfekte køkken er
ligesom at udforme en
opskrift. Kun de fineste
ingredienser i den rigtige
sammensætning giver
det perfekte køkken.
Læs mere på
built-in.siemens-home.
bsh-group.com/dk

▲

Verdens første webkamera blev opfundet, så ansatte
ved computerlaboratoriet ved Cambridge-universitetet
i England kunne holde øje med, om der var kaffe på
kanden. Webkameraet var rettet mod en kaffemaskine i
laboratoriet fra 1991 til 2001, hvor det endelig blev
slukket.

Vores behov for hvad
køkkener skal indeholde
og hvad dets funktion er,
har ændret sig drastisk
gennem tiden. Fra at
være noget vi gemte væk
bagerst i huset, er det
blevet til det centrale
rum, som vi bruger mere
og til meget andet end
kun at lave mad.

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

Gør hver dag
til noget særligt.
Oplev hvordan Siemens indbygningsprodukter tilbyder fascinerende muligheder ved at
kombinere nyeste teknologi med individuel smag og inspirerende ideer.
siemens-home.bsh-group.com/dk
Fremtiden flytter ind.
Siemens Hvidevarer

KONGEN FORBØD KAFFEN
Kaffen er dansk (kultur)historie siden 1660’erne – og vandt en årelang
kamp med teen om vores gunst.

AF: ANNETTE HOFF, SENIORFORSKER,
DR.PHIL.

KAFFEN KOMMER TIL DANMARK
I 1615 bragte venezianske købmænd de
første arabiske kaffebønner til Europa.
Først et par generationer senere, i 1665,
omtales kaffen første gang i Danmark,
og fra 1672 oplyser en medicinaltekst,
at et veldrevet apotek skal have kaffebønnerne på lager. I 1681 registrerer
Øresundstolden den første lille last kaffebønner ombord på et skib fra Amsterdam til København. De lærde var bekymrede for kaffens helbredsskadelige
virkninger, men kongelige kammerregnskaber og skifteopgørelser efter
københavnske borgere viser, at man
var godt i gang med kaffedrikningen i
slutningen af 1600-årene. Der var dog
altid et fuldt teudstyr hos de familier,
som begyndte på kaffedrikningen, fordi
teen var fuldt udbredt først.
I Rigsarkivet ligger en sjældent brugt
række varelister fra alle danske provinskøbmænd, og vi kan hermed få indblik
i, hvor i riget man kunne købe kaffe i
1732. Mens teen kunne købes i de fleste
større købstæder, var kaffen langt mere
16
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sjælden i kramboderne. Og mængderne var meget beherskede, også hos apotekerne. Varelister fra 1750 viser, at
man nu kunne købe kaffe i de fleste danske købstæder, men kaffelagrene var

1700 vinder kaffekværne frem i de
mere velhavende hjem, og samtidig
begynder den lukkede kobbervandkedel med praktisk hældetud at dukke
op hos velhavende borgere, præster

Verdens dyreste kaffe, kopi luwak, koster den nette sum af
140 kroner for 50 gram herhjemme. Til gengæld er bønnerne
blevet spist og har passeret igennem fordøjelsessystemet på
et kattelignende indonesisk desmerdyr, en palmeruller.
betydeligt mindre end teens; mange
byers handlende havde tre til fire gange
så meget te på lager.
DE TIDLIGE BRYGGEMETODER
De første kaffedrikkere nøjedes med
at riste bønnerne på en tør pande og
knuse dem i en almindelig køkkenmorter. Det kogende vand blev øst op fra
store åbne messingkedler over ilden.
Ved at gennemgå mere end 1.000
skifter efter afdøde personer fra hele
riget kan vi følge den kaffe-tekniske
udvikling i husholdningerne. Omkring

og på herregårdene. Kafferistere af
kobber eller blik til at hænge over ilden
i det åbne ildsted kendes fra midten af
1700-årene, mens en ny type kaffekande allerede var udbredt i 1730’erne: en
pæreformet tappekande af messing på
tre ben og med en eller flere tappehaner nederst. I herskabshusholdninger
og hos præsterne begynder man fra
1770’erne at lave filterkaffe. Det foregik på kaffekander af messingblik med
tilhørende kaffetragte med småbitte
huller, så man slap for kaffegrums i
kaffekanden. I mere jævne husholdnin-

Ordet ”kaffe” stammer fra det arabiske navn, ”qahhwat
al-bun”, som betyder bønnens vin. Det blev forkortet til
”qahwah”, som blev til ”kahveh” på tyrkisk. Herfra kom det
til at hedde ”koffie” på hollandsk, før det med en mellemlanding i Tyskand som ”Kaffee” endelig landede som ”kaffe” i
Danmark.

pagneret af kaffebord med et overvældende opbud af hjemmebagte kager.
Det emaljerede køkkentøj med Madam Blå i spidsen blev fra 1900 et ikon
for den særlige danske kaffehygge, der
især udspandt sig som improviserede
EN STATUSDRIK
hyggepauser i de lune komfurkøkkener.
FOR SAMFUNDETS TOP
Det særlige danske hyggebegreb er
Hos præsterne og på herregårdene blev
knyttet til kaffens specielle rolle som
kaffedrikningen almindeligt udbredt i
social lim i mange uformelle sammenløbet af 1730’erne, mens mere jævne
hænge – uden strikse invitationer, fastfamilier i købstæderne først kom i gang
tømrede samværsformer eller sirligt
op mod 1750’erne. Kaffehuse var dukopdækkede kaffeborde med sølv og
ket op i København allerede i slutninporcelæn. En lille pause i den daglige
gen af 1690’erne, men der var kun få,
dont med kaffedrikning af et par skåog i løbet af 1700-årene var der højst
rede køkkenkopper skænket direkte fra
10-12 samtidige kaffehuse i hovedstaMadam Blå, der stod og lunede sig på
den. I Holbergtidens København blev
komfuret, var for mange selve essensen
kaffedrikning – lige som teen – en lukaf det at hygge sig. Andre fandt hyggen
sus, man kunne manifestere sin status
ved om søndagen at køre hestevognsKAFFEKULTUREN: KAGER,
med. I 1770’erne kom klubber på mode
tur ud til skovenes udflugtspavilloner
MADAM BLÅ OG DANSK HYGGE
efter engelsk forbillede, og de dannede
uden for byerne, hvor opmarcherede
Med opfindelsen af støbejernskomfuret
ramme om litterære, politiske og filobænke så langt øjet rakte
sofiske diskussioner over
gav plads til de kaffelystne
kaffekopperne, samtidig
Koffeinfri kaffe har stadig et restindhold af
familier. At tage en sejltur
med at de blev samværskoffein.
Den
overskydende
koffein
bliver
ofte
med små dampdrevne
sted for såvel hovedstasolgt til sodavandsindustrien og medicinaludflugtsbåde langs kyster
dens som købstædernes
og over store søer til kaffesolide borgerfamilier.
industrien.
udskænkningssteder blev
umådeligt populært i årtierne omkring
og den lille tilhørende bageovn i 1830’erBØNDERNES DRIK
1900.
ne blev det nemt for generationer af
På landet havde fæstebønderne ikke
husmødre at bage boller og kager til
haft råd til at begynde at drikke te, og
KAFFEVOGNE, MARKETENDERIER,
kaffebordet. Kogebøgerne har fra 1850’kaffedrikning blev først almindeligt
KAFFEBARER OG CAFÉER
erne mange opskrifter på hjemmebagte
kendt hen imod 1700-årenes slutning,
I kampen mod brændevinens spøgelse
kager, der klædte ethvert kaffebord.
men da bønderne udgjorde mere end
blev kaffevogne fra år 1900 brugt som
Denne kagekultur fik særlig næring på
75 % af den danske befolkning, blev
våben til at gøre mange industriarbejandelstidens bøndergårde, hvor man
dette afgørende for, at Danmark i de
dere ædru og samtidigt sikre, at familihavde rigelig og nem tilgang til æg,
første årtier af 1800-årene udviklede
ens husholdningspenge på den ugentsmør og fløde. I grænselandet udviklesig fra at være et tedrikkerland til at
lige lønningsdag ikke blev drukket op
des det såkaldte sønderjyske kaffebord
blive et land af flest kaffedrikkere.
på værtshusene. De store industriarefter nederlaget i 1864, hvor dansksinKongen forsøgte allerede i 1783 at
bejdspladser indførte i årtierne herefter
dede mødtes i forsamlingshusene til
dæmme op for denne udvikling ved at
store veldrevne marketenderier, hvor
fællessang og foredrag, der blev akkomforbyde bønder at drikke kaffe, men få
ger fortsatte man med at lave kogekaffe i kobberkedlen, hvor bønnerne
udnyttedes bedre, fordi kaffen stod og
trak i kedlen.

år senere, under indtryk af bøndernes
frigørelse fra stavnsbåndet og ophævelsen af hoveriet, måtte man trække denne forordning tilbage. Selvejerbøndernes frihed til at forsøde livet med kaffedrikning kunne man ikke begrænse.
Det store befolkningsoverskud på landet midt i 1800-årene resulterede i store
vandringer fra land til by, hvor tidligere
landarbejdere og jordløse husmænd
blev fabriksarbejdere, og de tog deres
kaffekultur med fra landet ind til byen.
Deri ligger forklaringen på, at kaffen
vandt over teen – tedrikkerne i hovedstadens og købstædernes embedsmandsog borgerfamilier kom i mindretal i forhold til den store landbefolkning og
industriarbejdernes kaffekultur.
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man kunne købe kaffe og et billigt måltid mad. Fra 1930’erne fremvoksede en
hærskare af kaffebarer, hvor byggepladsernes håndværkere og andre arbejdere
kunne holde middagspause i et lunt lokale med kaffe og håndsmurte madder.
Med jernbanevæsenets udbredelse
opstod jernbanerestauranter i de gamle
købstæder og nye stationsbyer, og her

men det var faktisk ikke
noget nyt. Rødder
fra cikorie-planten
havde siden Napoleonskrigene
i begyndelsen
af 1800-tallet
været kendt som en
vigtig erstatning for
de kaffebønner, man
ikke kunne importere på
grund af krigshandlingerne.
1952 blev den sidste rationering af
kaffen ophævet, men kaffen var til gengæld steget voldsomt i pris, så mange
fortsatte med at blande op med Rich’s
kaffeerstatning.
TERMOKANDER OG KAFFEMASKINER
Nye kander dukkede op – først termoflasken, der allerede blev brugt i beskyttelsesrummene under besættelsen,

Den ældste kat nogensinde, Creme Puff, der blev 38 år, fik
kaffe hver morgen hele livet igennem, sammen med bacon,
æg og broccoli. Den tidligere rekordindehaver, Grandpa Rex
Allen, der blev 34, havde samme ejer og fik den samme diæt.
kunne ventende passagerer få serveret
kaffe og mad. En del jernbanerestauranter var i slutningen af 1800-årene
nydelige steder, hvor andre også søgte
hen efter en kop kaffe, og de første
jernbanestrækninger fra hovedstaden
gik i øvrigt ud til omegnens vigtigste
udflugtsmål – Frederiksberg Have (fra
Valby Station) og Dyrehavsbakken ved
Klampenborg, hvortil borgere af alle
sociale lag valfartede, bl.a. for at drikke
kaffe. I byerne bredte smukke, mondæne parisercaféer sig langs byens bedste
hovedstrøg, først i København og fra
1890’erne også i Aarhus og andre større provinsbyer. En særlig cafétype var
automatcaféerne, de betjeningsløse
steder, hvor man de første årtier i 1900årene ved møntindkast trak sin kaffe
og kage fra automater – uberørt af menneskehånd.
ERSTATNINGSKAFFE UNDER OG
EFTER BESÆTTELSEN 1940-45
I de fem besættelsesår måtte danskerne
vænne sig til at drikke erstatningskaffe,
18

HVIDVARE-NYT 2 • 2018

og sidst i 1950’erne fremkom Bodum
med den ikoniske Santos kaffekolbe –
en helt ny måde at brygge sin kaffe på.
Termokanderne fulgte efter fra begyndelsen af 1960’erne, og den hjemlige
aftenhygge foran TV’et ledsagedes som
regel af en kande termokaffe. De første
danske kaffemaskiner så ligeledes dagens lys i begyndelsen af 1960’erne, så
nu behøvede man ikke bruge tid på at
stå i køkkenet for at brygge kaffen.

Artiklen er bragt med tilladelse af
seniorforsker dr.phil. Annette Hoff, der
forsker i dansk nydelseshistorie og er
ansat ved Den Gamle By i Aarhus samt
med tilladelse af danmarkshistorien.dk,
en del af Historisk Afdeling ved Institut
for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Artiklen er oprindeligt bragt på
danmarkshistorien.dk og lavet i samarbejde med Den Gamle By, Tidsskriftet
Skalk og forlaget Wormianum.

Kaffeforretninger og især købmænd
med kaffemøllen stående i vinduet havde i årtier solgt deres egne kaffeblandinger af bønner, som var brændt på et
lokalt kaffebrænderi. De første supermarkeder fra slutningen af 1950’erne
varslede en ny tids komme, hvor vakuumpakkede kaffemærkevarer fra slutningen af 1960’erne konkurrerede med
hinanden om at være billigst.
I DAG: SPECIALIMPORT OG
ESPRESSOMASKINER
Størst er forandringerne dog inden for
de sidste 30 år, hvor caféer med espressokaffe efter fransk og sydeuropæisk
inspiration har vundet indpas overalt i
danske byer. Senest er mikrokafferisterier med specialimporteret gourmetkaffe fra udvalgte afrikanske og mellemamerikanske kaffefarme blevet en del
af gadebilledet i større byer, og det er
en af tidens trends, at man vil vide alt
om oprindelsen på de kaffebønner, man
brygger sin kaffe af. Kaffens sundhedsfremmende virkninger er atter et centralt emne, ligesom i 1660’erne. I hjemmet er mange begyndt at brygge kaffen
på særlige kapselmaskiner eller egentlige espressomaskiner, hvor man kan
tilgodese hver enkelt kaffedrikkers individuelle kaffesmag. Vi er stadig fælles
om kaffedrikningen, men hver enkelt
kaffedrikker får nu sin specielle kaffetype. Det betyder også, at borddækningen er ved at ændre sig, så man ikke
længere dækker et bord med ens kopper
til alle. Men der er stadig status, ligesom for de allerførste kaffedrikkere, i
at kunne opvise det mest moderne og
udsøgte kaffegrej. 			

Traditionel eller moderne design? Kaffemaskinen
afspejler også kaffens historie. Foto: Sage, Miele

Kapselmaskinen har vundet
indpas i mange hjem.
Foto: BSH

Stempelkande blev hurtigt en klassiker i Danmark,
her i en moderne version. Foto: KitchenAid

Kaffemaskinerne
så dagens lys i
1960’erne.
Foto: Wilfa.

De mange kaffebarer
har skabt et behov
for espressomaskiner
i hjemmet.
Foto: SMEG.

▲
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MASTERY
RANGE

Kombineret 4-i-1 kombidamp indbygningsovn med
SousVide tilberedning.
Martin Hylleborg,
Køkkenchef ved
Restaurant “Rebel”

Den helt nye AEG Mastery Range arbejder
sammen med dig på en helt unik måde for at bringe
din madlavning op på et højere niveau.
Stjernekokke, hjemmekokke, amatører og professionelle. Alle har sin smag angående den perfekte
temperatur på f.eks. et godt stykke kød.
AEGs nye dampovn SteamPro forstår præcis hvad
du vil have, og hvordan du vil have det!
Læs mere på aeg.dk/taste

En multifunktionsovn i stål
med betjening via premium
navigationshjul med touch
og farvedisplay.

GODE KAFFERÅD
HVIS KAFFEN IKKE SMAGER
Mange faktorer kan spille ind, hvis kaffen ikke smager som den skal:
VANDETS TEMPERATUR
Vandet kan enten være for varmt eller koldt. Den optimale temperatur er ca. 96 grader. En for høj temperatur
kan resultere i en besk kaffe, mens en for lav temperatur ikke formår at udnytte kaffens aromastoffer optimalt.
FORKERT FORMALINGSGRAD I FORHOLD TIL BRYGGEMETODEN
Formalingsgraden skal tilpasses den tid, “maskinen” bruger på at aflevere vandet. Jo længere tid, desto
finere formalingsgrad.
FORKERT KONTAKTTID MELLEM VAND OG KAFFE
Kaffen løber for hurtigt eller for langsomt igennem vandet. Et vandgennemløb på ca. 5 minutter er optimalt.
FORHOLDET MELLEM KAFFEMÆNGDE OG MASKINENS KAPACITET
Specielt i store kaffemaskiner er det vigtigt at tilberede mindst 3/4 af maskinens kapacitet. Ellers bliver
kontakttiden mellem kaffe og vand for kort.
UJÆVN KAFFEMÆNGDE I FILTER
Hvis kaffen ligger skråt i filteret, opnår en del af kaffen ikke kontakt med vandet. Sørg derfor for at fordele
kaffen jævnt i filteret.
VANDET FORDELES UJÆVNT OVER KAFFEN
Sprayhovedet i kaffemaskinen kan være forstoppet – evt. pga. manglende rengøring.
KAFFEN OPBEVARES FORKERT
Opbevar kaffen i en lufttæt eller næsten lufttæt pose eller beholder. Malet kaffe begynder at miste smag
allerede efter 4-5 dage. I øvrigt tager kaffe smag fra andre madvarer.
FORKERT DOSERING
Sørg for at kaffen brygges med den rette mængde kaffe i forhold til vand.
RENGØRING ER ET MUST
Kaffemaskine, stempelkande, m.m. skal være helt ren for at opnå den maksimale smag
og aroma. Snavs kan nemt afsætte en dårlig smag på den færdigbryggede kaffe.
Kilde: Dansk Kaffeinformation, kaffebranchens fælles informationskontor

10 GODE RÅD
1. Friskmalet kaffe giver den bedste smag
2. En nyåbnet pose kaffe skal helst forbruges over 1-2 uger
3. Kaffe opbevares bedst i en lufttæt dåse, så bevares alle kaffens smagsnuancer
4. Benyt den rette dosering: ca. 7 gram pr. kop og ca. 45 gram til 1 liter vand
5. Formalingsgrad = groft til stempelkaffe, fint til filterkaffe, ekstra fint til espresso
6. Lad vandet “koge af” i ca. 45 sekunder, inden vandet hældes over bønnerne
7. Kaffe i stempelkande – lad kaffen trække ca. 4 minutter før stemplet trykkes ned
8. Kaffe skal drikkes friskbrygget – efter ca. 30 minutter begynder kaffen at blive bitter
9. Uanset bryggemetode skal kaffemaskinen altid være helt ren
10. Brug rørsukker i kaffen – den karamelagtige smag fremhæver kaffens aroma
Kilde: Dansk Kaffeinformation, kaffebranchens fælles informationskontor
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Gør sundhed
til hverdag

Nyd din smoothie, greenie eller
varme suppe – blendet til perfektion
Med Wilfa Power Crush kan du nemt knuse is, lave smoothies,
greenies, varme supper og meget mere. Blenderen har ingen
varmeplade, men på grund af den høje hastighed varmer
blenderen indholdet i kanden op, når den kører i længere tid
– op til 10 min.
Wilfa Power Crush er en kraftig højhastighedsblender med
varmebestandig kande, 33.000 omdrejninger og 6 solide knive
for det optimale blend i forhold til konsistens og derved
nemmere optagelse af vitaminer i kroppen fra de friske
frugter, nødder, frø og grøntsager.

PRODUKTNYT

GÅ ALDRIG PÅ KOMPROMIS
MED DIN BLENDER
Orker du heller ikke middelmådige
blendere og ujævne resultater?
Sage The Boss er den ultimative blender, der kan tilberede alt
lige fra krydderiblandinger, frosne desserter, nøddesmør og
grønne smoothies til mandelmælk og varme supper … helt fra
bunden. Netop kåret til ’bedst i test’ i stor blendertest i Sverige.
MEET THE BOSS!
De unikke ProKinetix-knive (6 stk) pulveriserer alt og har
en tiltrækningskraft, som sørger for, at ingredienserne bliver
skubbet op for derefter at blive trukket ned mod knivene. Et
ved traditionelt blenderblad vil typisk presse ingredienserne
op langs siden, hvorefter du manuelt skal skubbe dem ned.
Med The Boss behøver du ikke røre en finger.
Derudover skaber The Boss op til 50% mindre partikler end
traditionel blendning. Denne ekstra fine tekstur skaber en
blødere fornemmelse i munden sammenlignet med traditionelle blendere.
GRØNNE SMOOTHIES, DER IKKE SKAL TYGGES
Grønne smoothies har længe været en udfordring for traditionelle blendere. Især ingredienser som spinat og grønkål er
kendt for at volde problemer. Sage The Boss er verdens første
blender med et dedikeret Green Smoothie program, specielt

udviklet til smoothies med meget grønt. Du kan uden problemer lave cremede, grønne smoothies, som du ikke skal tygge
dig igennem, hvorved vitaminer og næringsstoffer optages
meget bedre.
The Boss har i alt 5 forskellige, forudindstillede ’opskrifter’.
BEDST I TEST
Gastromand har testet Sage The boss og giver den 6 stjerner,
ligesom Aftonbladet netop har kåret Sage The Boss som vinder i en stor blendertest i Sverige.

✽

GOOGLE
ASSISTANT –
SNART PÅ DANSK

Sage The Boss har fået seks stjerner i Gastromand.

Google Assistant er en af flere intelligente assistenter, der kæmper om at blive
måden, vi skal styre det forbundne hjem
med stemmestyring. Indtil videre er det
kun Apples Siri, der forstår dansk, men
det vil der i løbet af nogle måneder blive
ændret på, når Google Assistant lærer
dansk såvel som en række andre sprog.
- ”Assistenten findes allerede på otte
sprog, og ved udgangen af dette år vil
den være tilgængelig på mere end 30
sprog, hvilket betyder, at den vil kunne
findes på 95% af alle Android-telefoner
med systemet verden over. I de kommende måneder vil vi introducere Google Assistant på dansk, hollandsk, hindi,
indonesisk, norsk, svensk og thailandsk
på Android-telefoner og iPhone, og vi
vil tilføje flere sprog på flere enheder i
løbet af året”, hedder det i en udtalelse
fra Google.

RECEPTION FOR

SONJA BJAALAND
TIDEN ER INDE TIL AT GÅ PÅ PENSION.
SONJA BJAALAND stopper efter næsten
35 års ansættelse i FEHA.

✽

FEHA vil gerne takke Sonja for mange års god og
trofast indsats og afholder derfor reception

FREDAG DEN 4. MAJ KL. 14-16
Receptionen finder sted på

✽

RESTAURANT MARINA FURESØBAD,
FREDERIKSBORGVEJ 101, 3500 VÆRLØSE.

✽

✽✽

Alle samarbejdspartnere – inden for og uden for branchen – er
velkomne!
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PRODUKTNYT

VERDENS MEST PRISVINDENDE ELCYKEL

FÅ
VIRKSOMHEDENS
NYHEDER I
HVIDVARE-NYT
Savner I at se jeres nyheder på disse
sider? Så husk at sende dem til redaktionen.
Uanset om det er produktnyheder
eller nyheder om virksomheden, så
bringer vi dem gerne i bladet.
Sæt Hvidvare-Nyts redaktør, Jakob
Larsen Medgyesi, på mailinglisten
for produktnyheder og kontakt ham,
hvis I har en historie fra virksomheden, som I gerne vil have bragt i
bladet.

Det italienske designhus Pininfarina
har i samarbejde med en dansk designer udviklet en el-cykel, der sætter
barren højt for en moderne el-cykels
design og funktionalitet. Her er virkelig
tale om kræs til den ambitiøse og æstetiske motionist.
Markedet for elcykler vokser eksplosivt. Tidligere var det primært de
ældre, der købte el-cykler for at kunne
bevæge sig længere omkring. Sådan er
det ikke længere. Den nye trend blandt
de unge og børnefamilierne er netop
elcyklen, der nu står for størstedelen

Mailadressen er:
medgyesi@gmail.com.

NY CEO I SMEG NORDIC
1. marts 2018 tiltrådte Ulrika Theander
som administrerende direktør for Smeg
Nordic, efter Stefan Lebrot.
Ulrika kommer fra en stilling som
24
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Nordic Sales Manager hos Smeg Nordic og overtager nu stillingen som CEO i
det nordiske datterselskab. Ulrika begyndte at sælge køkkenapparater i fami-

af salget og er begyndt at tage markedsandele fra de små biler. Elcyklen er det
mest klimavenlige og energi-effektive
motoriserede køretøj, der findes –
heller ikke en uvæsentlig faktor for
populariteten.
CYKELDESIGN I VERDENSKLASSE
E-voluzione er navnet på el-cyklen, som
er resultatet af et samarbejde mellem
det italienske designhus Pininfarina
og den danske designer og tidligere
elitecykelrytter, Brian Hoehl. Pininfarinas E-voluzione repræsenterer toppen
inden for elcykler. Her er
ikke gået på kompromis
med hverken kvalitet eller design, og cyklen har
da også vundet et utal af
priser. Stellet består udelukkende af carbon og
med en vægt på 19,5 kg
er den en af markedets
letteste el-cykler.
Witt er distributør af
E-voluzione i Danmark.

lievirksomheden tilbage i 1995. Herefter arbejdede hun med indkøb til
Hemmabutikerna, efterfulgt af 8 år hos
Electrolux, i rollen som Key Account
Manager for køkkenbutikker.
– I 2017 startede Smeg en utrolig
spændende rejse med en ny organisation samt en ny distributionsstrategi.
Jeg ser frem til at fortsætte det spændende arbejde med at styrke Smegs
position på markedet, og jeg ser frem til
at gøre dette med et utroligt fokuseret
og positivt team, siger Ulrika Theander,
nyudnævnt administrerende direktør
for Smeg Nordic.
SMEG blev grundlagt af Vittorio
Bertazzoni fra Guastalla, en lille norditaliensk by i nærheden af Reggio Emilia, og koncernen er i dag en af Italiens
førende producenter af hvidevarer.
Smeg drives i dag af tredje generation
af Bertazzoni-familien, og videreførelsen af familietraditionen afspejles af
koncernens navn, som er et akronym
forSmalterie Metallurgiche Emiliane
Guastalla, eller "metalemaljeringsfabrikken fra Guastalla".

NYT KONCEPT GIVER FLERE
OG NYE KUNDER I BUTIKKEN
Hvidevarer og lamper går fint i spænd, lyder
erfaringen fra Kanstrup, Thisted
AF ERLING MADSEN

V

i er som alle andre presset af nethandel. Jeg prøver at sno mig ved
at tage nye ting ind: Senest belysning, og det forrige, vi udvidede med,
var vinkøleskabe, fortæller Lars Kanstrup.
Han har de sidste 30 år solgt hårde
hvidevarer i Thisted med et stort opland i Thy og på Mors. Og han har ikke
fortrudt, at han som den første meldte
sig til det nye shop-in-shop-koncept
Lampeland fra Kæderne Hvidt og Frit
og Lysmesteren, som har kostet ham
100.000 kroner i inventar og håndværkere.

– Jeg har tænkt over i mange år, at
jeg godt ville sælge lamper, men det
rigtige koncept har ikke været der før
nu. Så jeg tænkte ikke længe over det,
da jeg fik tilbuddet – og jeg har ikke et
sekund fortrudt! siger han.
Lars Kanstrup tilføjer, at hvidevarer
generelt kun er noget, forbrugerne interesserer sig for, når de mangler dem,
mens lamper og boligindretning er
noget, der hele tiden er i tankerne, og
ved at indrette 50 kvadratmeter med
et større sortiment af lamper er der
noget at komme og se på.

HVIDT OG FRIT
Hvidt og Frit er en frivillig, medlemsejet kæde for hårde hvidevarer og små elapparater med 78 butikker landet over. Lysmesteren A/S driver franchisekæden Lysmesteren med 31 butikker i Danmark og dermed Danmarks største belysningskæde.
Ud over de 31 butikker har Lysmesteren A/S 27 partnere, som må bruge Lampeland-navnet, som nu også tilbydes som shop-in-shop i Hvidt og Frit-butikkerne.
De kan trække varer fra Lysmesterens centrallager, og samtidig kan de eksisterende
belysningsbutikker købe hvidevarer via den nærmeste Hvidt og Frit-butik.
Historisk har mange hvidevarebutikker haft lidt belysning uden at gøre det store ud
af det: Med Lampeland styrkes disse butikker med et bredere varesortiment plus, at
det også er et incitament til, at flere butikker tager belysning ind.

- Vi så på hele butikken med nye
øjne, og det gjorde, at vi fik stillet
varer op i grupper, så de er nemmere at overskue for kunderne, fortæller førstemanden Michael Bunk, tv.
om de tanker, det satte igang, at de
skulle have plads til Lampeland bag
dem. Th. indehaveren Lars Kanstrup.
(Foto: Erling Madsen).

FLERE OG NYE KUNDER
Første tanke var, at lyskilderne ikke
var så vigtige, så Kanstrup Hvidevarer
lagde forsigtigt ud med et display med
et par rækker, men opdagede hurtigt,
at det var nødvendigt med endnu flere
lyskilder.
Filosofien er også, at kunden, der
køber en lampe, også vender tilbage for
at købe lyskilder – og så er butikken og
den personlige rådgivning i baghovedet, den dag, kunden har brug for små
elapparater eller hårde hvidevarer.
Og hvordan har kunderne så taget
imod det nye koncept, som blev indviet
1. december?
– Vi har fået flere – og nye – kunder
i butikken og omsætningen er ganske
fornuftig, siger Lars Kanstrup med en
beskedenhed, som kun en thybo kan
præstere.
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KRÆVER NOGET AF BUTIKKEN
For Kanstrup Hvidevarer var det et nyt

ANNONCE

Lars Kanstrups første tanke var, at lyskilderne ikke var så vigtige, så Kanstrup
Hvidevarer lagde forsigtigt ud med et display med et par rækker, men opdagede
hurtigt, at det var nødvendigt med endnu
flere lyskilder. (Foto: Erling Madsen).

marked at gå ind på, så Lysmesteren
blev brugt til sparring om sortiment og
indretning, ligesom det også har krævet, at medarbejderne er blevet trænet
i belysning og ikke mindst forskellen på
lyskilder.
Hos Lysmesteren siger kædedirektør
Peter Therkelsen, at det ikke er en pakkeløsning, som sælger sig selv:
– Man sælger ikke lamper uden at
sætte sig godt ind i det: Specialbutikker
skal leve af at give god rådgivning, så
det kræver interesse i belysning, tilføjer
han.
Fra Hvidt og Frits kædechef Jørgen
Højlund er meldingen, at flere hvidevarebutikker har vist interesse for den
nye mulighed:

– Vi er på vej ind i en håndfuld butikker, og endnu flere er interesserede,
men vil lige se, hvordan det går i
Thisted. Vi ser også en udvikling den
anden vej, idet flere af butikkerne i Lysmesterregi er begyndt at købe hvidevarer via Hvidt og Frits butikker.
I Thisted konstaterer Lars Kanstrup,
at salget af hårde hvidevarer ligger stabilt og ganske godt, mens vinkøleskabene og belysningen skaber en ekstra
omsætning uden de store investeringer,
da han havde pladsen i forvejen.
Og dét, at der skulle belysning ind i
butikken, gav faktisk en ikke uvæsentlig sidegevinst:
– Vi så på hele butikken med nye
øjne, og det gjorde, at vi fik stillet
varer op i grupper, så de er nemmere
at overskue for kunderne, fortæller
førstemanden Michael Bunk.
Og i Thisted har lyssuccessen gjort,
at de næste planer for udvidelse af
belysningssortimentet allerede er ved
at blive udtænkt.

MIELE I SAMARBEJDE MED
'THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS'
Som førende Premium brand-leverandør af indbygningsprodukter til køkkenet, intensiverer Miele nu
sit samarbejde med 'The World's 50 Best Restaurants'
for en 3-årig periode.
PARTNERSKAB MED 'THE WORLD'S
50 BEST RESTAURANTS'
Med dette partnerskab forstærker Miele-brandet sin
position som "The Kitchen Experience Brand"
i premium- segmentet for indbygningsprodukter
til køkkenet.
William Reed Business Media Group, organisationen bag 'The World's 50
Best Restaurants', har gennem de seneste 15 år fået en mere og mere betydningsfuld og indflydelsesrig rolle inden for gastronomi, lige fra gademad til
gourmetmad.
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Nye W1-vaskemaskiner
er ægte ”Immer Besser”
Miele præsenterer lige nu nye
Reference 1 og 2 W1-vaskemaskiner
i mellemsegmentet. Du får stærke
features fra topmodellerne som fx
TwinDos og PowerWash 2.0, og brugervenligheden har på nogle områder
oven i købet fået et nøk op.
PowerWash 2.0
De nye W1-vaskemaskiner med
QuickPowerWash kan vaske helt rent
på under én time. QuickPowerWash
er ikke ”bare” et kort-program, hvor
programtiden forkortes, men vaskeresultatet til gengæld i nogen grad
forringes. QuickPowerWash vasker
ordentligt rent! Det sker ved at gøre
brug af Mieles innovative PowerWash
2.0, der kombinerer effektivitet og
energibesparelse i en hastighed, der
ikke tidligere er set – bl.a. ved hjælp
af den smarte Spin&Spray-teknologi.
SingleWash
Du får også en ny smart mulighed for
at tilvælge ”SingleWash”, når du skal
vaske små mængder af tøj. Op til 1 kg
og helt ned til en enkelt bluse, som
teenageren bare må have på eller din
egen kjole eller skjorte, der skal være
klar til mødet i morgen. Med det nye
tilvalg er der betydelige besparelser at
hente. Op til 75 % energi, 80 % vand
og 60 % tid. Altså langt mere, end
man kan opnå med traditionel mængdeautomatik. Og bare lige for god ordens
skyld, så er vaskeresultatet med
SingleWash naturligvis perfekt!
TwinDos
Mieles fantastiske TwinDos behøver
nok igen introduktion, men på de nye
maskiner er det blevet nemmere at
gøre brug af systemet. TwinDos er
valgt for dig fra start, og herfra skal
du blot fortælle maskinen, hvad du
ønsker at vaske, og hvor tilsmudset
tøjet er, så klarer den resten.
WiFiConn@ct
Alle de nye maskiner har selvfølgelig
mulighed for MobileControl-tilslutning
(første valg på drejeknappen), og du
finder masser af nyttige funktioner på
Miele@Mobile-appen.

ANNONCE

Din bedste ven er i sikre hænder
Du kan trygt stole på Miele
Du kan trygt stole på Mieles W1-vaskemaskiner med TwinDos, der
automatisk doserer den rette mængde sæbe for dig hver gang.
Korrekt sæbedosering giver dig ikke alene perfekte resultater men
også en besparelse på ca. 30 %, viser en test fra Öko-Institut e.V. i
Freiburg. Du belaster altså både miljø og pengepung langt mindre.
Miele. Immer Besser.

miele annonce

NYHED
Nye W1-modeller
med TwinDos eller
PowerWash 2.0

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk
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