En lille kop kaffe,
der gør en stor forskel

Forord
Ved hver en kop kaffe, du drikker, er der et liv, der forandres for en kort stund.
Du kender kaffe som de mørke dråber, der hver morgen drypvis fylder din kop med
energi til at klare de næste timer. Du kender kaffe som forskellen på to udgaver af
dig selv – den med og uden koffein i blodet. Du kender kaffe som det, du ikke kan
leve uden på en dårlig dag.
Med kaffe fra Slow er der aldrig en dårlig dag. Den er altid god for nogen.
At du ikke kan leve og fungere uden kaffe om morgenen, gælder ikke kun for dig.
Du får din metaforiske indsprøjtning koffein og samler hurtigt styrke til at klare
dagens strabadser.
Mens du et helt andet sted på den sydøstlige halvkugle giver et værdifuldt pust
ned i lungerne på lokale kaffebønder i Laos. Her dyrker vi vores kaffe sammen med
befolkningen og giver dem forbedrede levevilkår.

Det bedste af det hele er, at du bidrager til kvaliteten af de lokales og dit eget liv
ved blot at vælge Slow, når du vælger den næste kop kaffe.
Et (til)valg, der har større betydning, end du tror – og vi klarer hurtigt skiftet for dig.
En kaffe, der giver bedre samvittighed og en god smag i munden.
Så… Bladr endelig videre, hvis du er tørstig på mere viden
om vores kaffe og kan klare en slurk eller to mere. Det tager
ikke længere tid at læse til ende, end du kan klare det med
en kop i hånden.
Vi giver i øvrigt den næste kop eller to, hvis du vil høre endnu mere og har fået smag for Slow.
Velbekomme.
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Kapitel 1
En lille kop kaffe kan gøre en stor
forskel

Den er lille. Men den gør en stor forskel.
Én kaffebønne syner ikke af meget, men
sammen med de 10 millioner tons andre,
der hvert år bliver produceret, er det
en kæmpe global industri, som du helt
sikkert bidrager til.
For langt de fleste virksomheder er kaffe
noget, der bare flyder ud af maskinerne
og gør det, den er tiltænkt. Nemlig at
levere et solidt koffeintilskud til en travl
arbejdsdag. Forståeligt. For os betyder
kaffe bare meget mere.
Slow er med et vovet postulat kaffen, der
holder dig vågen på jobbet og får dig til
at sove godt om natten.
Du får en god og velsmagende kaffe, der
holder dig kørende med fornyet energi,
og du sover med god samvittighed om
natten, fordi det ikke er en hvilken som
helst kaffe.
Det er en bæredygtig kaffe med et
formål.
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En lille kop kaffe kan gøre en stor forskel

Når du investerer i en kaffeløsning fra
Slow, gør du et aktivt (til)valg, der ikke
koster dig meget mere end din nuværende
kaffe.

Til gengæld får du en kop kaffe, der smager
bedre i munden, fordi du lige om lidt kender
årsagen til, hvorfor det er en bedre investering,
som du sikkert alligevel bare ser som en månedlig
udgift, der er uundværlig. Ellers har du sure
kolleger.

Vi leverer kaffe til alle størrelser virksomheder
i ind- og udland, som værdsætter kaffe, der
har et større formål. Både som totalløsning
med køb eller leasing af maskiner og
kaffebønner alene efter behov.
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Fordele ved at skifte til Slow
Giver dig bedre samvittighed

Bidrager til at reetablere skovene i Laos

Du er sikker på, at farmeren og hendes familie får bedre levevilkår

Du understøtter hele otte af FN’s 17 verdensmål

Du kan bruge din grønne profil i din markedsføring
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Kapitel 2
Kaffen, der styrker dig,
din virksomhed og moder jord

I kø står de mange, der råber op om en
bedre fremtid for den jord, vi har til låns og
er ved at destruere. Eksperter, politikerne og
virksomheder. Det er alle mennesker, som har
noget på sinde. Og du har sikkert også en
mening om det.
I stedet for at tale om det har vi taget skeen i
egen hånd og gjort noget ved det. Vi har skabt
vores helt egen kaffe og ejer værdikæden
hele vejen fra vores kontorer i København og
Helsinki til skovene i Laos, hvor vi er på fornavn
med farmerne og deres familier.
Vi har spurgt dem, hvad der skal til for at give
dem et bedre liv som kaffefarmere, og hvad
der skal til for at blive ved med at dyrke god
kaffe og samtidig genoprette skovene, så de
kan gøre nytte for vores efterkommere de
næste mange år.

En god kaffe skal give fornyet styrke til dig. Det er ultimativt det, der får dig til at
købe kaffe. Men vi vil så gerne åbne dine øjne med andet end vores kaffe.
Vi kender vores farmeres jordlodder og skove, hvor kaffen langsomt og naturligt
gror i skyggen af trækronerne. Kaffen smagen fantastisk, fordi den vokser i harmoni
med naturen. Den naturlige gødning kommer fra træer og planter.
Fugle og små pattedyr regulerer helt naturligt insektbestanden, så der ikke er behov
for pesticider.

Det er sådan her, kaffe gror naturligt. I naturlige
skove, beskyttet af planter og træer og i altid i
balance takket være den naturlige biodiversitet.
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Kaffen, der styrker dig, din virksomhed og moder jord

Du kommer også til at kende lige
præcis din farmers mikro-lod. Vi kan
nemlig spore hver enkelt bønne hele
vejen tilbage. Du kan følge med i de
hårde data om udviklingen i træer og
ar ter og se, at hver gang du drikker
din Slow farmers kaffe, bidrager du
direkte til bevaring og genplantning
af verdens skove.
Med Slow kaffe er du med til at bevare
skove og naturområder, genplante ryddede
områder og bevare den biodiversitet, der er
afgørende for at stoppe klimaforandringer.
Det lille valg, du træffer, gør en kæmpe
forskel lige nu for de laotiske farmere – og på den lange bane for verdens klima.

Opskriften på bæredygtig kaffe fra A til Z
Slows 100 % integrerede værdikæde
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Fordele for farmerne ved at
være en del af Slow-familien
Fair og stabile priser

Direkte betaling til den enkelte farmers bankkonto
40% forudbetalinger seks mdr. inden høst, så de
ikke løber tør for penge midt på året
Træning, workshops og adgang til udstyr og
måleinstrumenter
Adgang til nødfonde ved sygdom
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Kapitel 3
Kaffen, der får træerne til
at gro ind i himlen (igen)

Hos Slow understøtter vi intet mindre end
otte af FN’s 17 verdensmål.
Med andre ord. Vælger du os som din kommende kaffeleverandør, bidrager du ligeledes
til en grønnere profil og mere bæredygtig tilgang til det at drive virksomhed.
Vi arbejder med alle de verdensmål, hvor Slow kan gøre en forskel. Det handler
ikke kun om diplomer og certifikater, der signalerer bæredygtighed. Det handler
om hele værdikæden, og hvordan vi kan bruge den til at skabe bedre levevilkår for
kaffefarmerne og bekæmpe klimaforandringer.
Sammen kan vi få træerne til at gro ind i himlen (igen).
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I Laos lever ca. 23 % af
befolkningen under
fattigdomsgrænsen på USD 1.90/
dag. Slow arbejder for at udrydde
fattigdom gennem kaffe.

Slow støtter op om
kvindelige farmere og sikrer,
at de også har en stemme i
de lokale debatter.

Slow sikrer gode jobs for de
lokale, som stimulerer
økonomien og ikke gør skade
på miljøet.

Flere Slow-farmere er fra etniske
minoritetstammer i Laos, der
ofte er marginaliserede og svagt
stillede økonomisk. Kaffe er en
fantastisk mulighed for at give
dem en fair chance.

Slow kaffe gror på naturens
vilkår i skyggen af trækronerne
og under hensyn til både jord,
skov og mennesker.

Trækroner og skyggetræer
binder ikke blot CO2, det
gør også farmerne mere
modstandsdygtige over for
klimaforandringer.

Når du drikker Slow, er du med
til at bekæmpe afskovning og
fremme genplantning af skov
og biodiversitet.

Store mål kræver fælles indsats.
Slow skaber en direkte vej fra
bæredygtige kaffefarmere til
ansvarlige virksomheder og
forbrugere i Europa.
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Tak for kaffe.

Som tak for din tid vil vi gerne byde dig på en kop kaffe eller to, så du selv kan
smage på varerne, før du køber. Så underholder vi dig mere flere anekdoter fra
Laos, der giver ekstra varme til både kinder og hjerte.
Hvornår er det kaffetid igen hos dig?

KONTAKT OS PÅ:
August Septimius Krogh
Business Developer

+45 52 40 77 64
august@slowforestcoffee.com
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