
YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN 
SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT!



PAULIGIN TUTUT TUOTTEET JA MAUT 
NYT KAPSELEISSA. AINA OIKEA 

MÄÄRÄ TUORETTA, AITOA KAHVIA, 
TAZZA-KAAKAOTA TAI TEETÄ, 

KUPILLINEN KERRALLAAN.

*Lähde: Cupsolon käyttäjätutkimus 8/2012 /      
Toinen Helsinki Oy.

PAULIG CUPSOLO on ainutlaatuinen laite, jolla voi 

valmistaa tuttuja suomalaisia suosikkikahveja, 

korkealaatuisia espressopohjaisia juomia, teetä sekä 

Tazza-kaakaota. Laajasta juomavalikoimasta 

löytyy jokaiselle oma suosikki päivän eri hetkiin. 

Laadukas ja helppokäyttöinen laite sopii kaikille 

monipuolista juomavalikoimaa arvostaville kuluttajille. 

KÄYTTÄJISTÄSUOSITTELEECUPSOLOA*



PAULIG CUPSOLO -LAITE 

•  helppokäyttöinen ja laadukas kapselilaite
•  paine 19 baria
•  automaattinen virran katkaisu
•  pienikokoinen, ei vie turhaa tilaa keittiössä
•  1 litran irrotettava vesisäiliö
•  automaattinen kapselin poisto, säiliö 10 kapselille
• helppo puhdistaa, automaattinen pesutoiminto
• kaksi ohjelmoitavaa kupin kokoa
•  2 vuoden takuu
• värivaihtoehdot: musta, hopea, punainen, crema

LAITTEEN KÄYTTÖ

Juoman valmistaminen: Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä. 
Nosta laitteen vipukahva täysin pystyasentoon, aseta kapseli 
laitteeseen. Paina vipu alas yhdellä keskeytymättömällä liikkeellä. 
Paina nappia ja nauti kupillinen kahvia, teetä tai kaakaota.
HUOM! Tarkista, että annoskoko on säädetty oikeaksi!

LAITTEEN PUHDISTUS

Laitteessa on automaattinen pesutoiminto. Tarkista, että 
käytetty kapseli on tippunut säiliöön ja paina huuhtelupainiketta. 
Huuhtele laite eri juomien valmistamisen välillä.

PAULIG CUPSOLO -KAPSELIT

• kapseleissa kahvin laatu säilyy jokaisessa annoksessa, kapselit   
 ovat ilmatiiviitä, joten juomien aromit säilyvät aitoina
• aina oikea määrä tuoretta, aitoa kahvia, teetä tai kaakaota  
 kupillinen kerrallaan
• nopein ja siistein tapa valmistaa kuumia juomia
• kapselit eivät sisällä alumiinia, voidaan lajitella energiajätteenä

PAULIG CUPSOLO GRANDE

Ammattilaiskäyttöön tai 
suurempia käyttömääriä 
varten on myynnissä myös 
isompi Paulig Cupsolo Grande.
Laitteeseen käyvät samat 
kapselit kuin pienempään 
Cupsoloonkin.Lisätietoja osoitteesta: www.paulig.fi/cupsolo



CUPSOLO-ESPRESSOT

CAPPUCCINO

CAFFÈ LATTE

ESPRESSO (40 ml)

PAULIG ESPRESSO FORTISSIMO
Ylellinen espressokahvi vaativaan 
makuun. Vahva ja pehmeä jälkimaku.

PAULIG ESPRESSO SUPREMO
Vahvan luonteen omaava vivahteikas 
100-prosenttinen arabica-kahvi.

CAPPUCCINO (40 ml espressoa, 120 ml Crema lattea)

Täyteläisen pehmeä maitokahvijuoma, mausta mieleiseksi 
sokerilla, kanelilla tai makusiirapilla.

CAFFÈ LATTE (40 ml espressoa, 2 x 120 ml Crema lattea)

Pitkä, mieto maitokahvi, tarjoillaan lattelasista.
Mausta juoma makusi mukaan sokerilla tai makusiirapilla.
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CUPSOLO-KAHVIT

CUPSOLO-KAHVIT

SUODATINKAHVI (120 ml)

PAULIG MEXICO
Paahdettu luonnonmukaisesti viljellyistä kahvipavuista. 
Kahvin hienostuneessa aromissa on lempeää makeutta 
sekä vivahdus mantelia. Paulig Mexico on vastuullisuus-
merkitty Reilun kaupan kahvi.

PAULIG GUATEMALA
Pehmeän ja elegantin makuinen kahvi, jossa maistuu 
vulkaanisen maaperän ja suotuisan ilmaston antama 
suklainen jälkimaku.

SUODATINKAHVI (120 ml)

PAULIG JUHLA MOKKA 
Hieno, täyteläinen ja aromikas kahvisekoitus on Suomen 
suosituin ja luotetuin kahvi. 

PAULIG PRESIDENTTI TUMMA PAAHTO
Täyteläinen ja voimakasarominen sekoitus maailman par-
haita kahvilaatuja. Kahvin hienostuneen, pitkään viipyvän 
maun viimeistelee perinteistä tummempi paahtoaste sekä 
Kenya-pavun jäljittelemätön, runsas aromi.



+

SUODATINKAHVI (120 ml)

PAULIG PARISIEN 
Ranskalaiseen tapaan hyvin tummaksi paahdettu kahvi-
sekoitus, joka sopii erityisen hyvin myös ranskalaisen 
maitokahvin, café au lait’n valmistamiseen.

CUPSOLO-KAHVIT

CAFÉ AU LAIT

CUPSOLO-KAAKAO

PAULIG TAZZA (120 ml)

Täyteläisen kuuma kaakaoherkku. 
Kokeile myös Tazza-kaakaokahvia 
lisäämällä Tazzaan annos espressoa.

CAFÉ AU LAIT (120 ml Parisienia, 120 ml Crema lattea)

Valmista ensin iso kupillinen Parisien-kahvijuomaa. Aseta sitten 
Crema Latte -kapseli laitteeseen ja paina ison kupin painiketta.



PAULIG ENGLISH BREAKFAST TEA
Klassinen teesekoitus valikoiduista mustista teelaaduista.

PAULIG GREEN TEA LEMON
Hienostunut sitruunan makuinen teesekoitus parhaista 
vihreistä teelaaduista.

CUPSOLO-TEET VINKKEJÄ HYVÄN KAHVIN  VALMISTAMISEEN
CUPSOLO-LAITTEELLASI:

•  Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttämistä.
•  Muista tyhjentää kapseleiden keräilysäiliö riittävän  
 usein.
• Säädä juoman määrä juomakapselin kanssa, ei pelkällä  
 vedellä. Katso tarkemmat ohjeet käyttöohjekirjasta.

TEE (120 ml)

Erinomaisen kahvin salaisuus ovat kahvin laatu ja tuoreus, 
hyvälaatuinen vesi ja puhtaat valmistuslaitteet. 



VALITSE SUOSIKKISI
PAULIG CUPSOLO -VALIKOIMASTA.

Lisää maistuvia ideoita ja vinkkejä löydät
osoitteesta www.paulig.fi/cupsolo

TUORE KAHVI, TEE & KAAKAO
•

KÄTEVÄSTI KUPPI
KERRALLAAN

•
PUHDISTUS NAPPIA

PAINAMALLA




