PRODUKT KATALOG

Chai Latte · Cacao · Frappe · Smoothie · Instant Coffee

Om KAV America
Denne serie af chai latte, kakao og frappe mix kommer fra det
amerikanske ingrediensfirma KAV America. KAV America hører
hjemme i San Bernardino, Californien. Her blev firmaet grundlagt af folk med over 20 års erfaring fra drikkevarebranchen.
KAV serien består af kvalitets chai latte, kakao og frappe
mix pulver, der er nemt og hurtigt at tilberede. Du skal blot tilføje væske.
Alle drikkevarerne fra KAV er af meget høj kvalitet. De er
kosher- og halal certificeret, fri for GMO og smager forrygende.
Se hele udvalget på de følgende sider.
Hvis du vil vide mere, kan du læse om KAV America
på kavamerica.com.

IMPORT

KONTAKT

MISS BAGEL APS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
3060 Espergærde
Denmark

SKANDINAVIEN:
TOM TIETZE
Tel: +45 40 34 00 60
tom@missbagel.dk

www.missbagel.dk
www.kavamerica.com

EUROPA:
LARS BOGS
Tel: +45 4922 3594
lars.bogs@kavamerica.com
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STICK PACK
Som noget nyt kan du nu få to af vores
populære KAV produkter som stick packs på
28 gram, svarende til en enkel portion.
Instant Coffee No. 1:
200 x 2g Varenummer: 3640
Hot Cacao Truffle Stick:
150 x 28g Varenummer: 3599
East India Spice Chai Stick:
150 x 28g Varenummer: 3099
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NYHED

LATTE MIX

Matcha latte
Dåse: 12 x 340g
Pose: 6 x 1800g

Varenummer: 3095
Varenummer: 3090

EAN 10855919004024
EAN 10855919004017

Matcha Latte er lavet på japansk grøn te. Rig på antioxidanter og med
en forfriskende og helt unik smag. Fuld af sødme og dejlig cremet kan
Matcha Latte Mix nydes enten varm eller kold, samt som tilsætning i ice
latte eller smoothies.
Omrør omhyggeligt pulveret med 2/3 varmt vand og 1/3 varm mælk for
den bedste smagsoplevelse.
•
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold
God som tilsætning i smoothies el. kolde drinks

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser:

Sukker , maltodextrin, kokosolie, matcha te
6%, naturlige aromaer, MÆLKEprotein, antioxidant: E340 emulgator: E471, E322 (SOJA
lecitin), antiklumpemiddel: E341, salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

2008 kJ / 478 kcal
18 g
14 g
76 g
52 g
2g
2g
0,12 g
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CHAI LATTE MIX

Organic Spice
Stor dåse: 6 x 1360g Varenummer: 3410

EAN 10855919004819

Organic Spice er en økologisk chai mix og en rigtig sjælevarmer. Drik den med
god samvittighed og nyd smagen af de varmende indiske krydderier, bl.a. nellike, kardemomme og kanel. Sødet med ahornsirup.
Omrør omhyggeligt pulveret med 2/3 varmt vand og 1/3 varm mælk for den
bedste smagsoplevelse.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

*Økologiske ingredienser:

Rørsukker*, sødMÆLKSpulver*, skummetMÆLKspulver*, naturlige krydderier*, naturlig
aroma*, sort te* 3.5%, ahornsukker*, stabilisator: guargummi*.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1557 kJ / 368 kcal
5.5 g
3.4 g
70 g
69 g
1g
9.1 g
0.33 g
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NON
GMO

Project
VERIFIED

nongmoproject.org

CHAI LATTE MIX

East Indian Spice
Stick: 150 x 28g
Dåse: 12 x 340g
Pose:
8 x 1500g

Varenummer: 3099
Varenummer: 3215
Varenummer: 3011

EAN 10855919004451
EAN 10855919004376
EAN 10855919004703

Vores East Indian Chai har fået tildelt en Superior Taste Award fra International Taste Institute i Bruxelles. Det er vi meget stolte over og synes
selv at det er velfortjent. Den er nemlig helt fantastisk og har den helt
”rigtige” indiske smag.
East Indian Chai er lavet på sort te samt indiske krydderier bl.a. kanel,
nellike og kardemomme og har en dejlig cremet konsistens.
Omrør omhyggeligt pulveret med 2/3 varmt vand og 1/3 varm mælk for
den bedste smagsoplevelse.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, sort te,
aromaer, MÆLKEprotein, antioxidant : (E340)
emulgator: (E471, E322 SOJAlecitin),
antiklumpemiddel: (E341)

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1857 kJ / 441 kcal
14 g
13 g
76 g
49 g
2.7 g
1.5 g
0.46 g
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CHAI LATTE MIX

Rich Spice
Dåse: 12 x 340g
Pose: 8 x 1500g

Varenummer: 3200
Varenummer: 3021

EAN 10855919004031
EAN 10855919004710

Rich Spice er en kraftig chai med masser af smag. Lavet på både sort og grøn
te samt sødet med honning og tilsmagt med bl.a. nellike, kardemomme og
kanel. En lækker kop, nem at tilberede og let at opbevare.
Omrør omhyggeligt pulveret med 2/3 varmt vand og 1/3 varm mælk for den
bedste smagsoplevelse.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, kokosolie, TØRMÆLK, maltodextrin, sort te, grøn
te, honning, MÆLKEprotein, kardemomme, nellike, kanel,
antioxidant: (E340), krydderier, aromaer, antiklumpningsmiddel: (E341), emulgator: (E471, E450 & E322
(SOJA lecitin)).

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1678 kJ / 398 kcal
9.6 g
8.7 g
73 g
64 g
1.2 g
3.9 g
0.19 g
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CHAI LATTE MIX

Vanilla
Dåse: 12 x 340g
Pose: 8 x 1500g

Varenummer: 3205
Varenummer: 3022

EAN 10855919004048
EAN 10855919004727

På en base af både grøn og sort te har denne chai latte fået et ekstra
skønt strejf af vanilje.
Omrør omhyggeligt pulveret med 2/3 varmt vand og 1/3 varm mælk
for den bedste smagsoplevelse.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, kokosolie, TØRMÆLK, maltodextrin, sort te,
grøn te, honning, MÆLKEprotein, vanilje 2,25%,
kardemomme, nellike, kanel, antioxidant: (E340),
krydderier, aromaer, antiklumpningsmiddel: (E341),
emulgator: (E471, E450 & E322 (SOJA lecitin)).

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1657 kJ / 392 kcal
9.6 g
8.7 g
72 g
64 g
1.2 g
3.8 g
0.18 g
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KAKAO MIX

Hot Cacao Truffle Mix
Stick: 150 x 28g
Dåse: 12 x 340g
Pose: 6 x 1800g

Varenummer: 3599
Varenummer: 3525
Varenummer: 3500

EAN 10855919004468
EAN 10855919004147
EAN 10855919004796

Truffle Mix er en kakao mix der har en lækker smagsblanding af bittert og
sødt. Den er lavet på den eksklusive Criollo kakaobønne. Criollo er en mere
sjælden kakaosort der kun blive dyrket få steder. Mængden af bønner pr.
kakaotræ er meget lav, tilgengæld er smagen helt i top. Med Criollo-bønnen
får man en af de mest delikate kakaosmage og bønnen betragtes med rette
som en delikatesse. Det rette valg, når det skal være godt og klassisk.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, cacao 8 %,
aromaer, stabilisator: (E412), MÆLKEprotein,
antiklumpningsmiddel: (E341), emulgator:
(E471, E450 & E322 (SOJAlecitin)), salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1595 kJ / 379 kcal
12 g
10 g
54 g
51 g
4.3 g
2.6 g
0.65 g
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KAKAO MIX

Hot Cacao
White Chocolate Mix
Dåse: 12 x 340g

Varenummer: 3530

EAN 10855919004154

Hvem siger, at varm kakao behøver at være mørk for at være god? Hot
Cacao White Chocolate er et anderledes spændende kakao mix, når det
gerne må være lidt ud over det sædvanlige. Egner sig særdeles godt til
servering i glas.
Indeholder den eksklusive Criollo bønne, der bidrager med en delikat og
nuanceret smag af kakao, når kakao er bedst.
Fungerer også i automater
• Kan serveres kold
• Server evt. med lyserøde skumfiduser
Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, VALLE pulver,
aromaer, cacao 5 %, stabilisator: (E412), MÆLKEprotein, antiklumpningsmiddel: (E341), emulgator:
(E471, E450 & E322 (SOJAlecitin)), salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1901 kJ / 452 kcal
17g
15 g
70 g
48 g
0.9 g
4.9 g
1.11 g
15

KAKAO MIX

Hot Cacao
French Vanilla Mix
Dåse: 12 x 340g

Varenummer: 3535

EAN 10855919004161

Kakao drik med et strejf af fransk vanilje. Lavet på den eksklusive Criollo
bønne. Criollo er en mere sjælden kakaosort der kun blive dyrket få steder.
Mængden af bønner pr. kakaotræ er samtidig meget lav. Med Criollo-bønnen får man en af de mest delikate kakaosmage og den betragtes som en
delikatesse.
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, cacao 8 %,
aromaer, stabilisator: (E412), MÆLKEprotein,
antiklumpningsmiddel: (E341), emulgator:
(E471, E450 & E322 (SOJAlecitin)), salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1803 kJ / 430 kcal
17 g
15 g
66 g
46 g
2.7 g
2.2 g
1.45 g
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KAKAO MIX

Chocolate Drink
Pose: 8 x 1500g

Varenummer: 3555

EAN 10855919004277

En kraftig og smagsfuld kakao mix med hele 29,5% kakao. Den er drøj i brug
og gør sig rigtig godt både varm og kold. Nyd den med en håndfuld skumfiduser. Er vegansk og kan fx blandes op med havremælk el. lign.
Omrør omhyggeligt pulveret med varm mælk el. plantebaseret mælk for den
bedste smagsoplevelse.
•
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold
Plantebaseret

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, 29,5% kakao, aroma.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1538 kJ / 364 kcal
3.0 g
1.8 g
73 g
71 g
9.0 g
6.4 g
0.04 g
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KAKAO MIX

Chocolate Drink Organic
Pose: 8 x 1500g

Varenummer: 3411

EAN 10855919004802

Den økolologiske udgave af vores populære Chocolate Drink. En kraftig og
smagsfuld kakao mix med hele 29,5% kakao. Den er drøj i brug og gør sig
rigtig godt både varm og kold. Nyd den med en håndfuld skumfiduser. Er
vegansk og kan fx blandes op med havremælk el. lign.
Omrør omhyggeligt pulveret med varm mælk el. plantebaseret mælk for
den bedste smagsoplevelse.
•
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold
Plantebaseret

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, 29,5% kakao, aroma.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1631 kJ / 385 kcal
2.7 g
1.5 g
79 g
69 g
7.1 g
7.1 g
0.0 g
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FRAPPE BLENDED

Ice Coffee Mocha Mix
Dåse: 12 x 397g
Pose: 6 x 1800g

Varenummer: 3605
Varenummer: 3600

EAN 10855919004222
EAN 10855919004208

Ice Coffee Mocha Mix er et lækkert iskaffe mix til at lave forskellige slags ice
blends. Der er tale om et 3-i-1 produkt, hvor du både kan blande en alm. iskaffe,
en hot drink eller en iskold frappe. Det eneste du skal bruge er vand og isterninger samt evt. en blender.
Tilberedningen afhænger af det ønskede slutprodukt.
•
•
•

Fungerer også i automater
Kan serveres kold
Brug den i sluch ice maskiner

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, kaffe 12 %,
VALLEprotein, kakao, aromaer, MÆLKEprotein,
emulgator: (E450, E471, E322 (SOJAlecithin)),
antiklumpemiddel : (E341), salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1784 kJ / 424 kcal
16 g
14 g
67 g
48 g
0.5 g
3.5 g
0.41 g
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FRAPPE BLENDED

Creamy Smoothie
Vanilla Mix
Pose: 8 x 1500g

Varenummer: 3612

EAN 10855919004369

Ekstrem anvendelig frappe mix med vanilje, der både kan bruges i en frugt
smoothie, en frozen vanilla shake eller til en lækker milkshake. En rigtig
3-i-en løsning til den lune sommer.
Tilberedningen afhænger af den ønskede drik.
Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Ingredienser
Sukker, maltodextrin, kokosolie, VALLE protein,
aroma, vanilje ekstrakt 3 %, stabilisator: (E412),
MÆLKEprotein, antioxidant: (E340), emulgator:
(E471, E322 (SOJAlecithin)), salt.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi
Fedt
Heraf mættede fedtsyrer
Kulhydrater
Heraf sukkerarter
Kostfibre
Protein
Salt

1862 kJ / 443 kcal
15 g
13 g
72 g
53 g
0,0 g
5,2 g
0,74 g
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Europæisk Impotør:

Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
DK 3060 Espergærde
Tel +45 4922 3594
www.missbagel.dk
lars.bogs@kavamerica.com
www.kavamerica.com

TILBEREDNING AF
CHAI & KAKAO

VARM

KOLD

