
HYVÄN KAHVIN OPAS



Juuret 1870-luvun 
Sääksmäellä
Kun Gustav Paulig 
1870-luvulla kierteli ympäri 
Suomea tutustuessaan 
markkina-alueisiin, 
ihastui hän Sääksmäkeen, sen 
kansallispukuun ja
pukua kantaneeseen 
kauniiseen neitoon.

Tästä sai alkunsa Paula, joka 
ilmestyi piirrettynä Pauligin 
kahvipurkin kylkeen vuonna 
1904. Ensimmäinen oikea 
Paula jalkautui kahvikansan 
pariin 1950. Perinne 
kukoistaa vielä tänäänkin. 
Paula valitaan joka toinen 
vuosi, Gustavin päivänä 
kesäkuun kuudes.

Aktiivista 
kahvikulttuuria
Paulan voit tavata 
tapahtumissa eri puolilla 
Suomea viestimässä hyvästä 
kahvista. Internetissä Paula 
ylläpitää aktiivisesti omaa 
blogiaan. Paulan löydät 
myös sosiaalisesta mediasta - 
Facebookista ja Instagramista.Sa
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? Kenties tunnetkin 
Pauligin Paulan ‒ hyvän kahvin 

lähettilään, joka kertoo 
kahvin kiehtovasta maailmasta 

tässä oppaassa 

paulig.fi/paula

www.instagram.com/
pauligin_paula

www.facebook.com/
pauligcafe
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Luonnon oma raaka-aine
Kahvin aromi syntyy sen omista aineista paahdon aikana eikä 
siihen lisätä prosessin aikana mitään ainesosia.

Mitä kahvi sisältää?
Kahvi on kasvikunnan tuote, jota juodaan paljon. Se on 
myös yksi tutkituimmista elintarvikkeista.

Kahvi sisältää runsaasti antioksidantteja. Siinä on 
myös elimistölle hyödyllisiä kivennäisaineita kuten kaliumia 
ja magnesiumia.

Yhdessä kahvikupillisessa on kofeiinia noin 100 mg.

 
 

 
Kupillinen mustaa suodatinkahvia sisältää energiaa vain 2 kcal. 
Kahvijuoman energiapitoisuuteen vaikuttavat lisätyn sokerin, 
maidon tai kerman käyttö.

Nautinnollinen
Kahvin valmistaminen on hyvä syy pitää taukoa opiskelun tai 
työn lomassa. Tuoreen kahvin tuoksu herättää aistit ja tuo 
hyvän mielen.

Kofeiinipitoisuus
 mg     annoskoko mg/l
Kahvi 100 1,25 dl 800
Energiajuoma 80 2,5 dl 320
Tee 50 1,5 dl 333
Cola-juoma 42 3,3 dl 127 
Kofeiinitabletti 100 1 tabletti 



Kahvi
Valitse tilanteeseen ja 
tunnelmaan sopiva vaalea- tai 
tummapaahtoinen kahvi.

Vesi 
Valmista kahvi aina 
raikkaasta kylmästä vedestä. 
Kaada vesi säiliöön käyttäen 
erillistä, vain vedelle 
tarkoitettua kaatokannua.

Suodatinpaperi 
Käytä laadukasta,
 suodattimen läpimitan 
mukaista suodatinpussia.

Miten hyvä 
kahvijuoma 
valmistetaan?

Puhtaus 
Pese lasipannu ja suodatin 
joka käytön jälkeen. 
Kahvirasvan saa poistettua 
pesemällä osat lämpimällä 
ruokasoodaliuoksella (3rkl 
ruokasoodaa 1 litraan vettä).

Annostelu 
Mittaa kahvijauhetta yksi 
mitallinen (7-8 g) kuppia (1,25 
dl) kohti. Älä säästä jauheessa, 
laiha kahvi ei kaunista.

Sekoita 
Muista sekoittaa kahvi ennen 
tarjoilua, jotta kahvi olisi 
tasalaatuista.

Tuoreus 
Kahvi säilyy tuoreena
puolisen tuntia. Ethän ota 
kahvia kesken valumisen.

Maustaminen 
Maustamalla saat aivan 
uusia kahvijuomia. Kokeile 
kardemummaa, kanelia, 
neilikkaa, anista, vanilliini-
sokeria, tummaa ruokosokeria 
tai makusiirappeja.

Säilytys 
Kahvi säilyy parhaiten omassa 
pakkauksessaan kuivassa ja 
valolta suojatussa paikassa.
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Toisiaan 
täydentävät maut
Parhaimmillaan kahvin 
ja tarjottavien maut 
täydentävät toisiaan. Hyvin 
yhteensopivat toisiaan 
täydentävät maut muodostavat 
harmonisen kokonaisuuden.

Pauligin Makuparit 
-palveluun on valittu 
suomalaisten suosikki-
tarjottavia - suolaisia ja 
makeita - ja niille sopivia 
kahveja. Piirakat, pullat, kakut 
ja muut tarjottavat saavat näin 
uusia ulottuvuuksia.

Yhdistämisen 
taidetta
Kahvista on löydetty jopa 
1000 erilaista aromia. 
Kahvilaatu ja -sekoitus sekä 
paahto vaikuttavat suuresti 
aromeihin, ja siten 
yhdistettävään makupariin. 
Ideana on, että sekä ruoan että 
kahvin on päästävä 

oikeuksiinsa. Kahvi ei saa 
ylittää syötävän makua eikä 
syötävä kahvin. Parhaim-
millaan makupari korostaa 
kummankin hyviä puolia. 

Kokeile ja löydä 
suosikkisi
Toivomme, että 
makuparisuosituksemme 
innostavat kokeilemaan ja 
löytämään niistä omat, 
mielestäsi erityisen hyvät ja 
täydelliset makuparit.

Palvelun löydät osoitteesta:  
www.paulig.fi/makuparit

Vinkki: 
makupari-tasting

Eri kahveihin ja 
niiden makupareihin 

tutustuminen on mukava 
tapa viettää aikaa 
ystävien kanssa. 



Mitä 
pakkaus 
kertoo?

EspressolaiteMutteripannu

Suodatinlaite

Pressopannu Papukahvi

Pannukahvi

Valmistustapa
Kahvipakkauksesta löytyvä symboli kertoo, mikä valmistus-
menetelmä sopii parhaiten pakkauksessa olevan kahvin valmista-
miseen. Jos käytät esimerkiksi erittäin hienoksi jauhettua kahvia 
suodatinkahvilaitteessa, kahvista tulee palaneen ja kitkerän 
makuista. Jos taas käytät karkeaksi jauhettua kahvia espresso-
laitteessa, lopputulos on kaukana aidosta espressosta.

Paahtoaste
Jokaisen Pauligin kahvi-
pakkauksen kääntöpuolelta 
löydät paahtoastemittarin. 
Paahtoaste vaikuttaa kahvi-
papujen ohella suuresti kahvin 
makuun. Vaaleassa paahdossa 
kahviin muodostuu 
hapokkaampi maku kuin 
tummapaahtoisessa kahvissa.  

Vastuullisuusmerkinnät
Pauligin tuotevalikoimassa on useita vastuusertifioituja 
kahveja. Vastuullisuusmerkintä takaa, että kahvi on tuotettu 
ympäristöstä ja tuotantoketjussa toimivien ihmisten 
hyvinvoinnista huolehtien.

Kierrätys
Kahvipakkaus kierrätetään sekajätteenä.

LuomuFairtradeUTZ



Tunnetko 
vaihtoehdot?

Juhla 
Mokka
Hieno ja 
täyteläinen, 
Suomen 
suosituin 
kahvisekoitus.
100% Arabica. 
Paahtoaste 1

Juhla Mokka 
Tumma Paahto
Vivahteikas ja 
viipyilevä, lämpimän 
paahteinen 
kahvinautinto.
100% Arabica. 
Paahtoaste 2,5

Presidentti
Voimakas, 
hienoarominen 
klassikko 
maailman 
parhaista 
kahvilaaduista.
100% Arabica.
Paahtoaste 1

Presidentti 
Tumma 
Paahto
Voimakasarominen, 
mannermaisesti 
paahdettu, 
suklainen ja rehevä  
kahvinautinto.
100% Arabica.
Paahtoaste 3

Presidentti 
Gold Label
Rikasarominen, 
ryhdikäs, pikantin 
hedelmäinen 
kahvisekoitus.
100% Arabica.
Paahtoaste 2

Presidentti 
Black Label
Intensiivinen 
nautinto erittäin 
tummaksi 
paahdetuista 
pavuista. Maussa 
tummaa kaakaota.
100% Arabica.
Paahtoaste 4

Paulig Kenya
Voimakas, musta-
herukkainen, pirteän 
hapokas sekoitus 
vastuullisuusserti-
fioiduista pavuista.
100% Arabica.
Paahtoaste 3

Paulig Papua 
New Guinea
Runsasaromisessa ja 
makean mausteisessa 
jälkimaussa 
korostuvat mangon 
ja kaakaon vivahteet. 
100% Arabica.
Paahtoaste 3

Paulig Mexico
Tasapainoisessa ja 
hienostuneessa 
aromissa on lempeää 
makeutta ja vivahdus 
mantelia. 
100% Arabica.
Paahtoaste 3

Paulig Mundo
Rikkaan täyteläinen 
ja tasapainoinen 
Reilun kaupan 
luomukahvi.
100% Arabica.
Paahtoaste 1

Brazil
Hiukan tummempi, 
tasapainoinen, pehmeä 
vastuullisuus-
sertifioitu sekoitus. 
100% Arabica. 
Paahtoaste 2

Paulig Parisien
Ranskalaiseen tapaan 
erittäin tummaksi 
paahdettu voimakkaan 
makuinen 
kahvisekoitus.
Paahtoaste 5

Paulig 
Colombia 
Luomu
Pähkinäinen ja 
vivahteikas, 
valmistettu Reilun 
kaupan luomuviljel-
lyistä kahvipavuista.
100% Arabica.
Paahtoaste 3



Pauligin asiakaspalvelu 
auttaa kaikissa kahviin
liittyvissä kysymyksissä.

Soita 0800 0110 arkisin klo 9-12.30
tai lähetä sähköpostia
asiakaspalvelu@paulig.com

PL 15, 00981 Helsinki

www.paulig.fi
www.paulig.fi/paula
www.facebook.com/pauligcafe

Haluatko 
tietää lisää?


