INSTANT

SURVIVAL GUIDE
Praktisk guide til, hvordan du overlever
hverdagen, studiet og livet.

Psssst. Det hurtige svar
er instant-kaffe.

YOU ARE WRONG!
Dette er ikke bare instant-kaffe - det er
dit “survival-kit” - altså det der gør, at
du synes det er værd at stå op
mandag morgen.

OVERSPRING

ELLER OVERLEVELSE?
Uanset om hverdagen er argh, opgaven
driller, vasketøjet hober sig op, kæresten
er skredet, bussen er kørt... så er Merrild
Instant-kaffe din ven.
Altid klar til overspring, overlevelse eller
bare oplagt til nye smagsoplevelser
- på et øjeblik!
Her får du ideer til din kaffeuge. Se flere
skønne kaffedrikke, seje kaffedrinks og smagfulde opskrifter med kaffe på merrild-kaffe.dk

MANDAG

INSTANT

COFFEE-TO-GO

MANDAG-TO-GO PÅ S.U.: Kickstart ugen
uden dyr “kaffe-to-go” og unødvendige
engangs-krus. Brug en lækker glasflaske,
en skefuld instant-kaffe, hæld kogende
vand på og mælk efter smag. Klar, parat
“instant-to-go” i en fart. Forsigtig: Husk at
tjekke temperaturen - kaffe er jo varm.

KAFFE CLASSIC

TIRSDAGS-SHAKE-IT: Du kan lave de
dyre café-kaffer hurtigt og enkelt med
instant-kaffe. Mælkeskum laves i et syltetøjsglas. Fyld 1/2 op og ryst til mælkeskum.
30 sek. i microovn uden låg og du er klar til
Cafe Latte og co.

TIRSDAG

INSTANT

ONSDAG

INSTANT
ØVV-ONSDAG

ONDESTE ONSDAG: Der er lang tid
til weekend. Det kan være svært at få
energi på en onsdag. Prøv med en kulsort
kop instant-kaffe. Nyd duften og smagen
og lad onsdag være onsdag eller bare tag
en oversprings-onsdag.

CAFFÉ MOCHA

TORSDAG

INSTANT

LILLE-FREDAGS-LÆKKERI: Giv din kaffe
en chokoladekrammer. Lav en lille kop
stærk instant-kaffe, smelt et stykke af din
yndlingschokolade i den og tilsæt mælk
efter smag. Top med mælke- eller flødeskum. Mums lækkert.

FREDAG

INSTANT

BLACK RUSSIAN

FREDAGSBAREN ER ÅBEN: Prøv en ægte
klassisk kaffecocktail. Fyld et glas med is.
Én del kold instant-kaffe, én del Kahlúa
Kaffelikør, to dele Absolut Vodka. En white
russian er blot tilsat et skvæt fløde. Skål, det
er fredag!

DAGEN-DER-PÅ

AV-MIN-KNOLD-LØRDAG: Fyld et stort
glas med isterninger, én del kold kaffe og
3 dele kold cola. Koffein virker sammentrækkende på de blodkar, der har udvidet
sig, når vi har ondt i hovedet. God bedring.

LØRDAG

INSTANT

SØNDAG

INSTANT

FR A P P U C I N O

SØNDAG LA LA: Ahhhhh. Tag én dl stærk
kold instant-kaffe, ½ dl mælk, god vaniljeis og karamelsauce. Put isen i glasset
og fordel karamelsaucen over isen. Rør
kaffen med lidt mælk og hæld kaffen over
isen. Ahhhhh. Serveres straks.

INSTANT ER RIGTIG KAFFE
- BARE HURTIGERE
Merrild Instant-kaffe er kvalitetskaffe.
Kaffen er fremstillet ved at tage gode
hele kaffebønner og brygge en tyk
koncentreret kaffeekstrakt. Ekstrakten
frysetørres (vandet fjernes), skånsomt
hvorved vi står tilbage med det kendte
Merrild Instant-kaffe.
Den gode smag på et øjeblik.

VIND
ÅRSFORBRUG
Vind et årsforbrug af Merrild
Instant-kaffe.
Upload et billede på Facebook eller
Instagram af dit Merrild Instant
Moment med #instantmerrild.
Vi trækker 10 “instant-survivorvindere” af et årsforbrug instantkaffe i september 2019....

Upload dit billede inden d. 30. september 2019 og deltag i lodtrækningen
om et årsforbrug af instant. Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber i
perioden 2. september – 30. september 2019. Der udloddes 10 årsforbrug.
Vinderne findes ved lodtrækning og får direkte besked. Konkurrencen
udbydes af Merrild Kaffe ApS, Erritsø Mølle banke 3, 7000 Fredericia. Ansatte
ved Merrild Kaffe ApS kan ikke deltage i konkurrencen. Præmierne kan ikke
ombyttes til kontanter. Uanset af hvilken årsag er Merrild Kaffe ApS ikke
ansvarlig for, at vinderne ikke kan benytte præmien. Ved deltagelse giver du
samtykke til at blive kontaktet direkte, såfremt du udtrækkes som vinder af
konkurrencen.
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. For nærmere information
om vores behandling af personoplysninger henvises til vores privatlivspolitik
på www.merrild-kaffe.dk/persondatapolitik/

