
MERRILDS ØKOLOGISKE  

OPSKRIFTSHÆFTE

KAFFE 
MED OMTANKE



SÅDAN GØR DU:
Put Merrild Instant, sukker og 
kogende vand i en skål. Forsøg 
at få kaffen opløst så godt som 
muligt. 

Pisk det med en håndmixer, 
indtil det er en lysebrun og luftig 
masse. 

Kom mælken i glas med isternin-
ger og brug en ske til at komme 
kaffetoppingen ovenpå.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed.

ØKOLOGISK  
DALGONA
KAFFETOPPING:
2 spsk. Merrild Instant Økologisk
2 spsk. sukker 
2 spsk. kogende vand

DET SKAL DU OGSÅ BRUGE:
Mælk efter eget valg,  
alm. eller plantebaseret
Isterninger

TIP: Ønsker du en mildere smag, 
kan du nøjes med halvt så meget 
instantkaffe i din topping. 



SÅDAN GØR DU:
Kom alle ingredienserne i en 
blender.

Blend ved hurtigste hastighed i ca. 
20 sekunder.

Smag til og fordel derefter i 2 glas.

Servér med det samme, så den 
kan nydes helt kold.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
ISKAFFE
DET SKAL DU BRUGE (2 GLAS):
1,5 tsk. Merrild Instant Økologisk
3 dl sødmælk
Brun farin 
Isterninger

TIP: Ønsker du en mildere smag, 
kan du nøjes med halvt så meget 
instantkaffe til din kaffe.



Hæld vandet i sammen med 
kaffen og rør godt rundt, så kaffen 
hvirvler op.

Sæt låget på beholderen, og lad 
blandingen stå og trække i mindst 
12 timer (og maksimum 24 timer).

Efter trækketiden hældes den 
koldbryggede kaffe igennem et 
kaffefilter og er klar til servering.

Haps! En lækker iskaffe til at nyde 
med god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
COLD BREW
DET SKAL DU BRUGE:
½ dl kaffe brygget på en af vores 
smagfulde, økologiske varianter.  
Fx Merrild økologisk hele bønner.

SÅDAN GØR DU:
Benytter du hele bønner, start da 
med at kværne dem (finmalet til 
filter).

Hæld kaffen i et glas eller en 
beholder med låg.



Find dit glas til servering og fyld 
isterninger i.

Hæld to spsk. saltkaramel og 2 dl 
kaffe i glasset. 

Tilsæt mælk efter smag og behag. 
Gentag med de andre glas.

Vil du forkæle de heldige mod-
tagere lidt ekstra, kan du toppe 
kaffen med flødeskum og pynte 
den med lidt ekstra saltkaramel 
eller krymmel.

Nyd kaffen i godt selskab. 

ØKOLOGISK  
KARAMELKAFFE
DET SKAL DU BRUGE (4 GLAS):
8 dl stærk kaffe brygget på en 
af vores smagfulde, økologiske 
varianter.  
2-3 dl sødmælk
Isterninger eller knust is
4 spsk. saltkaramel (se opskriften 
på vores hjemmeside eller brug 
færdiglavet sirup)
Evt. flødeskum til toppen af kaffen

SÅDAN GØR DU:
Bryg en stærk kop kaffe. Lad den 
afkøle.



SÅDAN GØR DU:
Hæld den friskbryggede kaffe i 
en kop og top den med en kugle 
vaniljeis.

Så nemt kan en iskaffe brygges.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
VANILJEISKAFFE
DET SKAL DU BRUGE:
1 kop friskbrygget kaffe (Brug en 
af vores smagfulde, økologiske 
varianter) 
1 kugle vaniljeis
Evt. småkager, flødeskum og 
masser af søde sager



Læg kokosisen oven i kaffen.

Skum lidt kold mælk – enten 
med en mælkeskummer eller i en 
cocktailshaker, og hæld det oven i 
kaffen med is.

Drys til sidst med lidt kanel.

Pynt med mynte, kokosspåner, 
chokolade – eller det, du har lyst til.

Servér og nyd den i godt selskab  
– og med god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
KOKOSKAFFE
DET SKAL DU BRUGE:
2-3 skud espresso (Brug en af 
vores smagfulde, økologiske 
varianter) 
1 kugle kokosis
Stødt kanel
1 tsk. brunt sukker
Mælk
Mynte eller kokosspåner til pynt

SÅDAN GØR DU:
Kom rørsukkeret i et højt glas.
Bryg espressoen og hæld det i 
glasset.



Kom kaffen, siruppen, whiskyen 
og Kahlúaen op i et glas og rør 
rundt.

Top med flødeskum.

Pynt evt. med mørk chokolade, 
guldglimmer, krymmel eller 
karamel, hvis det skal være ekstra 
festligt.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
FRAPPÉ
DET SKAL DU BRUGE:
1,5 dl kaffe (Brug en af vores 
smagfulde, økologiske varianter) 
2 tsk. muscovadosukker  
(alternativt brun farin)
2 spsk. kogende vand
2 cl whisky
2 cl Kahlúa
1 dl flødeskum
Revet mørk chokolade til pynt

SÅDAN GØR DU:
Rør muscovadosukkeret op med 
kogende vand, til det bliver en helt 
glat sukkersirup.



er i berøring, jo flere bitterstoffer 
trækker man med ud af kaffen, og 
dette påvirker resultatet markant.

DOUBLE ESPRESSO:
Et doubleshot espresso brygges 
på ca. 14 gram malet kaffe med 
60-75 ml vand og en gennem-
løbstid på 20-25 sekunder.

Mmmh. Den lille intense espres-
so er basen i alle de lækreste 
kaffedrikke. Brug den i iskaffen, i 
kaffecocktailen eller nyd den i ren 
form – intens, stærk og smagfuld.

ØKOLOGISK  
ESPRESSO
SINGLE ESPRESSO:
Brug en af vores smagfulde, øko-
logiske varianter til din espresso. 

Et single shot espresso brygges på 
ca. 7 gram malet kaffe under  
9 bars tryk i espressomaskinen. 

30-45 ml. vand skal køre igennem 
med en gennemløbstid på 20-25 
sekunder.

Gennemløbstiden er den tid, som 
vandet er i berøring med den 
malede kaffe – jo længere den 



her: www.merrild-kaffe.dk/oeko-
logisk-espresso

Steam mælken med en mælke-
skummer, indtil du har et lyst og 
luftigt mælkeskum.

Tag 3 tsk. skum og fordel det 
forsigtigt på toppen af espres-
soen – og servér med et stykke 
chokolade til.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed.

ØKOLOGISK  
MOKKA
DET SKAL DU BRUGE:
40 ml espresso fra Merrild. (Brug 
en af vores smagfulde, økologiske 
varianter)
3 tsk. mælkeskum
Chokolade til pynt 

SÅDAN GØR DU:
Bryg espressoen på en espresso-
maskine. Du finder vejledningen til 
at brygge den perfekte espresso 



Dette dejlige blend af 100% økologiske 
Arabica kaffebønner giver en delikat og 

mildere kop kaffe. En god økologisk  
kaffeoplevelse på et øjeblik.

MERRILD ØKOLOGISK


