
Omdat  duurzame codes de koffie- en theeboeren helpen met betere bedrijfsvoering, meer opbrengsten, 
betere sociale voorzieningen of een premie. Omdat de landbouwmethodes beter zijn voor het milieu. 
Omdat Douwe Egberts continu de CO2 uitstoot verlaagt tijdens productie en vervoer, en machines  

en verpakkingsmateriaal verbetert. 

Daarom werkt duurzame koffie en thee voor iedereen beter. Ook voor u. 

Het duurzame assortiment van Douwe Egberts bevat alleen producten die volledig gecertificeerd zijn.  
Maar ook in onze koffie en thee zonder keurmerk verwerken wij steeds meer duurzame ingrediënten.



Met Douwe Egberts onderneemt u bij elk kop koffie of thee 
maatschappelijk verantwoord.

DuurzaMEr
van tEElt tOt kOp

Wij stimuleren wereldwijd dat koffie 
en thee duurzaam wordt geteeld 
met zorg voor mens en milieu. 
In 2011 kocht D.E Master Blenders 
1753 meer dan 50.000  ton 
duurzame koffie in. Daarmee zijn 
we de grootste inkoper van UTZ 
Certified koffie en thee. Wij werken 
er aan om in de toekomst 
uitsluitend duurzame koffie te 
schenken.

We verlagen voortdurend de CO2 
-uitstoot in ons transport en streven 
naar minimaal - 20% binnen 5 jaar. 
Voor deze plannen ontvingen wij in 
2011 de Lean&Green award van de 
overheid.

In 2006 introduceerde Douwe 
Egberts Burendag. Op die dag 
brengen wij, samen met het Oranje 
Fonds, buren met elkaar in contact 
die allerlei activiteiten organiseren. Er 
doen jaarlijks meer dan 1 miljoen 
mensen mee.

Onze koffiebranderij in Joure draait 
voor 25% op groene energie 
opgewekt uit koffiedik.  Het energie-
verbruik bij de productie verminderen 
we sinds 2005 stapsgewijs tot 
minimaal - 20% in 2015.Met ons 
ISO14001 milieumanagement systeem 
en onze duurzaamheidscorecards 
blijven wij onze productie en 
verpakkingen verbeteren.

Onze nieuwe Cafitesse koffieauto-
maten zijn 15% energiezuiniger, 
uitgerust met een intelligente 
ECO-modus. We adviseren over 
energiezuinige instellingen, want met 
de stand-by modus kunt u tot 25% 
energie besparen.

Onze medewerkers zijn onze ambassa-
deurs en trots om voor onze sterke 
merken te werken. Wij ondersteunen hen 
bij een gezonde levensstijl, ook in 
ploegendienst. We hebben ruimte 
gemaakt voor nieuwe collega’s met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
Meer toelichting op  
www.de.nl/duurzaamheid 

Duurzame teelt van koffie en thee 

Energie-efficiënt transport

Maatschappelijke betrokkenheid

Milieubewuste productie en verpakkingen

verantwoorde consumptie

Gepassioneerde medewerkers



Instant Snelheid en kwaliteit

Fresh Brew Heerlijke smaak, lekker vers

Espresso De beste bonen voor uw machine

kOFFIE

Instant Good Origin
Mild & Rond  
De melange bestaat voornamelijk uit gewassen  
& ongewassen Arabica’s, gecombineerd met een 
vleugje Robusta’s voor extra pit. De bonen 
worden medium gebrand waardoor er een 
heerlijke melange ontstaat met een milde body 
en een ronde, gebalanceerde smaak.
Artikelnummer: 353700

Fresh Brew Good Origin 
Mild & Rond
De melange bestaat voornamelijk uit gewassen & 
ongewassen Arabica bonen, gecombineerd met 
een vleugje Robusta bonen voor extra pit. De 
bonen worden medium gebrand waardoor er een 
heerlijke melange ontstaat met een milde body 
en een ronde, gebalanceerde smaak.  
Artikelnummer: 637001

Medium Roast  
Mild & Rond
Medium Roast Espresso is een subtiele, medium 
gebrande melange van Arabica’s uit Midden-  
en Zuid-Amerika. De zorgvuldig bepaalde 
brandtijd geeft deze melange een milde en  
ronde smaak met een aangenaam licht zuurtje. 
Deze eigenschap maakt het een zeer geliefde 
espresso melange, geschikt op elk moment van 
de dag. Medium Roast smaakt uitstekend als 
caffè lungo of een echte espresso Americano.

Artikelnummer: 40393

Fresh Brew Traditional  
Fair Trade
Vol & Rond
Fresh Brew Traditional is een verfijnde combinatie 
van voornamelijk gewassen Arabica’s, gecombineerd 
met ongewassen Arabica’s uit Midden- en  
Zuid- Amerika en hoogwaardige Robusta bonen.  
De bonen worden donker gebrand en gemalen, wat 
zorgt voor een aangenaam pittige koffie met een 
afgeronde soepele nasmaak.
Artikelnummer: 4011407

Bestel direct je duurzame ingrediënten en bijproducten op www.de.nl 

Dark Roast   
Pittig & Vol
Dark Roast is een donker en egaal gebrande 
melange van Arabica’s uit Midden- en Zuid-
Amerika. Door de bonen extra lang te branden, 
ontstaat er een melange met een pittige smaak 
en temperamentvol karakter. Dark Roast is een 
uitstekende basis voor een karaktervolle 
cappuccino of caffè latte. De liefhebber van een 
pittige espresso drinkt deze melange puur uit 
een klein espresso kopje.

Artikelnummer: 40391

Instant Classic Fair Trade
Evenwichtig & Rond
Deze zeer gewilde melange, met Fairtrade 
keurmerk, is een combinatie van speciaal 
geselecteerde Arabica’s en hoogwaardige 
Robusta’s. Voornamelijk afkomstig uit Midden- 
Zuid Amerika en India. De bonen worden 
medium gebrand wat zorgt voor een ietwat 
krachtige, ronde koffie met een lekkere, 
gebalanceerde smaak.
Artikelnummer: 4011406
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Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kan ook bij de koffie 
en thee. Want duurzame koffie en thee betekent betere 
landbouw, een beter milieu en beter inkomen. Daarom werkt 
duurzame koffie en thee beter voor de boer, beter voor de 
wereld en dus ook beter voor u.



Filter Vertrouwde en lekkere koffie

Cafitesse Topkwaliteit koffie, slim gezet

Good Origin
Mild & Rond  
De melange bestaat voornamelijk  uit gewassen & 
ongewassen Arabica bonen, gecombineerd met een 
vleugje Robusta bonen voor extra pit. De bonen 
worden medium tot licht gebrand waardoor er een 
heerlijke melange ontstaat met een milde body en een 
ronde, gebalanceerde smaak.
Artikelnummer 2 liter: 4011533
Artikelnummer 1,25 liter: 4011544

Superior Dark Excellence
Sterk & Intens  
Deze superieure 100% Arabica melange met een  
mix van bonen uit Midden-Amerika en Brazilië  
is een klasse apart. De bonen zijn intens,  
donker gebrand met als resultaat een sterke,  
krachtige aromatische koffie met een rijk  
bitterzoet karakter. 
Artikelnummer 2 liter: 4011764
Artikelnummer 1,25 liter: 4011763

Good Origin  
De melange bestaat voornamelijk  uit gewassen & 
ongewassen Arabica bonen, gecombineerd met een 
vleugje Robusta bonen voor extra pit. De bonen 
worden medium tot licht gebrand waardoor er een 
heerlijke melange ontstaat met een milde body en een 
ronde, gebalanceerde smaak. 
Snelfiltermaling Artikelnummer: 637401
Standaardmaling Artikelnummer: 637301

Smooth Roast
Rond & Fijn  
Milde koffie met een ronde, fijne smaak om
de gehele dag van te genieten. Smooth roast is een
koffie van gewassen Arabica bonen uit Colombia,
Peru en Brazilië, gecombineerd met hoge kwaliteit
Robusta bonen. Dit zorgt voor een melange met  
een fijn aroma en een puur, zacht karakter.  
Deze koffie kan op kamertemperatuur bewaard 
worden. Alle voordelen van Cafitesse nu op 
kamertemperatuur houdbaar.
Artikelnummer 2 liter: 4021277
Artikelnummer 1,25 liter: 4021278

Smooth Selection
Rond & Geurig
Deze unieke en complexe melange van de 
allerbeste Arabica’s uit Midden- en Zuid-Amerika 
onderscheidt zich door zijn geroosterde accenten 
en een subtiele fruitige noot. De iets kortere 
brandtijd geeft deze aromatische melange een 
rond en geurig karakter wat in evenwicht wordt 
gebracht door een rijke en volle nasmaak. Smooth 
Selection komt het best tot zijn recht in zwarte 
espressovarianten zoals caffè lungo en espresso 
Americano. Maar kan ook goed gebruikt worden 
voor een milde cappuccino of zachte caffè latte.
Artikelnummer: 40394

Intense Selection   
Intens & Kruidig
Deze blend bevat hoogwaardige Arabica bonen, 
voornamelijk afkomstig van plantages in Zuid- en 
Centraal Amerika. Het langdurige brandproces 
zorgt voor een diep donkere brandkleur en een 
superieur, rijk aroma. Dat maakt deze koffie dan 
ook zeer geschikt voor een pittige espresso en  
is een uitstekende basis voor koffiecreaties met 
melk, zoals Cappuccino en Café Latte.
Artikelnummer: 40392
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Ontdek de herkomst van uw koffie 
met het track-and-trace systeem 
van utz Certified via de.nl/duurzaamheid 

Bestel direct je duurzame ingrediënten en bijproducten op www.de.nl 



tHEE

English Tea Blend
Deze rijke theemelange is samengesteld uit theesoorten van de beste 
theelanden. Deze geven de melange een eigen karakter en evenwicht in 
geur en smaak. Het UTZ Certified® keurmerk garandeert dat de thee 
verbouwd en geoogst is op een maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier. Verkrijgbaar in een doos met 100 theezakjes en 
in een kubus met 4 doosjes met elk 20 theezakjes.
4x20x2g
Artikelnummer: 4004450
100x1,5g
Artikelnummer: 4014541

Rooibos Original  
Pickwick Rooibos Original Spices UTZ is een heerlijke melange van 
rooibos met een vleugje kaneel en is bijzonder geschikt voor een 
moment van rust. Het UTZ Certified® keurmerk garandeert dat de thee 
verbouwd en geoogst is op een maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier. Verkrijgbaar in een doos met 100 theezakjes en 
in een kubus met 4 doosjes met elk 20 theezakjes.
4x20x1,5g
Artikelnummer: 2088306 
100x1,5g
Artikelnummer: 4014539

Earl Grey Tea Blend
Deze karakteristieke theemelange bestaat uit zachte, licht kruidige en 
volle theesoorten. Het aroma van de bergamotcitroen geeft de melange 
haar verfrissende geur en smaak. Het UTZ Certified® keurmerk 
garandeert dat de thee verbouwd en geoogst is op een maatschappelijk 
verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Verkrijgbaar in een doos met 
100 theezakjes en in een kubus met 4 doosjes met elk 20 theezakjes.
4x20x2g
Artikelnummer: 4014365 
100x2g 
Artikelnummer: 4014364

THEE

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kan ook bij de koffie 
en thee. Want duurzame koffie en thee betekent betere 
landbouw, een beter milieu en beter inkomen. Daarom werkt 
duurzame koffie en thee beter voor de boer, beter voor de 
wereld en dus ook beter voor u.

Bestel direct je duurzame ingrediënten en bijproducten op www.de.nl 



THEE

Smooth Chai
Deze melange combineert het temperament  
van India met de mildheid van Rooibos. 
Pickwick Smooth Chai is een warme thee,  
met de rijke smaak van specerijen als kaneel, 
gember, kruidnagel en kardemom.
Het UTZ Certified® keurmerk garandeert dat de 
thee verbouwd en geoogst is op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier.
4x20x2g 
Artikelnummer: 4014656

Green Tea Pure
Pickwick Green Tea Pure is een lekkere pure 
groene thee van alleen de fijnste theeblaadjes 
die zorgen voor een zachte pure smaak.
Het UTZ Certified® keurmerk garandeert dat de 
thee verbouwd en geoogst is op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier.
4x20x1,5g 
Artikelnummer: 4014668

Forest Fruit
Pickwick Forest Fruit bevat echte stukjes 
braam, framboos, aardbei en bosbes. Het UTZ 
Certified® keurmerk garandeert dat de thee 
verbouwd en geoogst is op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier. Het resultaat is  
een frisse thee met een heerlijke bosvruchten 
smaak om lekker en verantwoord van  
te genieten.
4x20x2g 
Artikelnummer: 4014366

Lemon
Pickwick Lemon heeft de smaak van echt fruit. 
Er zijn echte stukjes citroen toegevoegd. Het 
UTZ Certified® keurmerk garandeert dat de 
thee verbouwd en geoogst is op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier. Het resultaat is een 
frisse thee met een heerlijke citroen smaak om 
elk moment van de dag lekker en verantwoord 
van te genieten.
4x20x2g
Artikelnummer: 4014367

Instant Pickwick 
English Tea Blend 
Voor deze Pickwick English Tea Blend is  
thee gebruikt met het Eko én het Fairtrade 
keurmerk (dubbel gecertificeerd).  
Pickwick Instant Thee is geschikt voor 
automaten voor koffie en thee.
Fairtrade EKO 
400g
Artikelnummer: 4014670

Rooibos Honey Blend 
Pickwick Rooibos Honey Blend is een melange 
van rooibos met een vleugje honing en 
braamblad en heeft een heerlijke zacht zoete 
smaak. Het UTZ Certified® keurmerk 
garandeert dat de thee verbouwd en geoogst is 
op een maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier. De drank heeft een 
mooie, dieprode kleur. Rooibos is van nature 
cafeïnevrij. 4 theedoosjes met 20 enveloppen.
4x20x2g
Artikelnummer: 2087806

Bestel direct je duurzame ingrediënten en bijproducten op www.de.nl 



BIjprODuCtEn

Van Houten Cacao 
De harmonieuze combinatie van Fairtrade 
cacaopoeder en de speciaal geselecteerde 
Fairtrade suiker geeft deze drank een zachte en 
volle smaak. Het Fairtrade keurmerk garandeert 
dat deze chocoladedrank is verhandeld in 
overeenstemming met de internationale  
Fairtrade-normen.
Artikelnummer: 4005960

Van Gilse Biologische 
Kristalsuiker  
Voor de productie van Van Gilse Biologische 
Kristalsuiker wordt uitsluitend gebruik gemaakt  
van natuurlijk gewasbescherming en bemesting. 
De suiker is gecertificeerd en voorzien van het  
EKO keurmerk.
Artikelnummer: 4015378

Cacao Fantasy Sticks 
De stevige dispenserdoos bevat 100 sticks  
voor heerlijke UTZ Certified chocoladedrank.  
Er is alleen heet water nodig om van de 22grs 
portieverpakking 125 ml chocolademelk te maken.
Artikelnummer: 593111

Houten Roerstaafjes 
De houten roerstaafjes zijn gemaakt van FSC 
gecertificeerd hout en geschikt voor koffie en thee. 
Artikelnummer: 4015220

Douwe Egberts EKO 
Suikersticks 
Deze Douwe Egberts EKO suikersticks maken uw 
duurzame koffievoorziening compleet. De suiker is 
gecertificeerd en voorzien van het EKO keurmerk.
Artikelnummer: 4015247

Cacao Fantasy Blue 
Met deze UTZ Certified warme chocoladedrank 
kunt u een heerlijk alternatief voor koffie aanbieden. 
Cacao Fantasy Blue is speciaal ontwikkeld voor 
Douwe Egberts automaten en heeft een romige 
chocoladesmaak. 
Artikelnummer: 4011734

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kan ook bij de koffie 
en thee. Want duurzame koffie en thee betekent betere 
landbouw, een beter milieu en beter inkomen. Daarom werkt 
duurzame koffie en thee beter voor de boer, beter voor de 
wereld en dus ook beter voor u.

Biologische beker
Maak uw aanbod van duurzame koffie en thee 
compleet met deze 150cc papercup, vervaardigd 
uit FSC papier met een PLA coating. De papercup 
is gebaseerd op plantaardige grondstoffen en 
draagt het kiemplantlogo. Uw gasten en 
medewerkers zullen nog duidelijker zien dat u 
verantwoord onderneemt.
Artikelnummer: 4015761 

Bestel direct je duurzame ingrediënten en bijproducten op www.de.nl 





aan het werk buiten de deur?
Geniet van duurzame koffie in het Douwe Egberts Café.

Het Nieuwe Werken, je ziet het steeds meer. Bedrijven die hun 
medewerkers in staat stellen om buiten het kantoor en op flexibele 
tijden te werken. 

Douwe Egberts kan u als geen ander ook buiten de deur voorzien van 
een heerlijke en duurzame kop koffie of thee. Onze Douwe Egbert 
Café’s zijn ideale plekken om een zakelijke relatie te ontmoeten - 
zonder de koffie te moeten missen die u gewend bent op het werk.

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kan ook bij de koffie 
en thee. Want duurzame koffie en thee betekent betere 
landbouw, een beter milieu en beter inkomen. Daarom werkt 
duurzame koffie en thee beter voor de boer, beter voor de 
wereld en dus ook beter voor u.

HEt nIEuWE
WErkEn

Met onze consumptiekaart bent u verzekerd van de uitstekende Douwe Egberts kwaliteit, 
van duurzame koffie en een representatieve omgeving. Subtiele maar belangrijke 
elementen om een goede indruk te maken. U heeft geen administratieve last van 
declaraties, de eenmalige kaarten worden gewoon afgegeven bij de kassa.

Ook als attentie voor uw relaties is dit een 
sympathiek middel om te laten zien dat u 
maatschappelijk verantwoord onderneemt – zelfs 
buiten de eigen poort.  Kijk voor onze meer dan 
20 locaties op www.douweegbertscafe. nl 

In onze Douwe Egberts Café’s wordt door onze 
Barista’s 100% duurzame espresso koffie 
gebruikt. Ook bij het interieur is gedacht aan 
duurzaamheid. FSC gecertificeerd hout, 
hernieuwbare elektriciteit en warmte 
terugwinnende vaatwassers zijn hier maar een 
paar voorbeelden van.

representatief en zonder administratieve lasten

Een sympathieke attentie



De koffiesector in beweging
Douwe Egberts maakt van duurzame koffie de norm. Wij streven 
uiteindelijk naar 100% duurzame koffie en thee. Omdat de 
koffiesector met meer dan 20 miljoen boeren niet overnacht kan 
veranderen, werken wij nauw samen met andere grote koffie- en 
theeproducenten, NGO’s, overheden en keurmerken.

Betrouwbare keurmerken
De drie belangrijkste certificeringen voor verantwoorde koffie en thee 
zijn UTZ Certified, Fairtrade en Rainforest Alliance. Zij zijn de meest 
geschikte instrumenten om positieve verandering teweeg te brengen. 
Deze keurmerken werken steeds nauwer samen, met als 
gemeenschappelijke doel de koffiesector te verduurzamen. Alle drie 
kennen veel overeenstemming op gebieden als 
arbeidsomstandigheden (ILO normen) en Good Agricultural Practices 
(GAP). Wel zijn er ook enkele unieke eigenschappen per keurmerk:

Op sommige van onze producten staat het EKO-keurmerk. 
Dit keurmerk voor biologisch geteelde producten richt zich 
vooral op bescherming van het milieu. Zo worden geen 
chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Te 
vinden op bijvoorbeeld thee en suiker. 

Producten gemaakt van composteerbare bio-plastics zijn 
te herkennen aan het Kiemplant logo. Deze plastics zijn 
vervaardigd met plantaardige grondstoffen en breken 
volgens de EU norm EN13432 af. Dit logo vindt u 
bijvoorbeeld op onze composteerbare bekers.

Verantwoord bosbeheer ligt ten grondslag aan het FSC 
keurmerk (Forest Stewardship Council). Dit vooraanstaan-
de keurmerk is van toepassing op meer dan de helft van 
ons verpakkingsmateriaal en artikelen zoals houten 
roerstaafjes en composteerbare bekers.

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kan ook bij de koffie 
en thee. Want duurzame koffie en thee betekent betere 
landbouw, een beter milieu en beter inkomen. Daarom werkt 
duurzame koffie en thee beter voor de boer, beter voor de 
wereld en dus ook beter voor u.

kEurMErkEn

Fully certified blends
Onze blends met een van de aangegeven 
keurmerken bestaan uit 100% UTZ 
certified koffie.

Wij gaan verder dan de keurmerken 
Wij werken continu aan het verbeteren van onze verpakkingen, maar 
ook aan het verminderen van CO2 emissies in productie en transport. 
En ook op Burendag zetten wij ons in voor een duurzamere 
samenleving. Op deze en alle andere activiteiten zijn wij net zo trots 
als op ons assortiment, ook bestaan voor deze successen geen 
keurmerken.

Stijgend percentage 
UTZ Certified koffie

Duurzame koffie in alle  
Douwe Egberts blends
D.E MASTER BLENDERS 1753 kocht in 2011 meer dan 50.000 ton 
duurzaam gecertificeerde koffie in. Een deel daarvan wordt gebruikt 
voor de blends in ons duurzame assortiment, waarvan de producten 
uitsluitend gecertificeerde koffie of thee bevatten. Het grootste 
gedeelte van de duurzame koffie en thee die wij inkopen melangeren 
wij echter in al onze producten. Daarom bevat elk pakje Douwe 
Egberts koffie of Pickwick thee een gedeelte duurzaam product.

 » Focus op 
ondernemerschap

 » Van kleine boeren tot 
grote plantages

 »Marktprijs

 »Onderhandelbare 
premie

 » 100% traceerbaar 
voor consument

 » Focus op 
armoedebestrijding

 »Kleine boeren 
(coöperaties)

 »Gegarandeerde 
minimumprijs

 » Vaste premie

 »Grote 
naamsbekendheid

 » Focus op 
natuurbehoud

 » Van kleine boeren tot 
grote plantages

 »Marktprijs

 »Onderhandelbare 
premie

Wilt u zeker zijn dat uw koffie en thee op verantwoorde wijze is geproduceerd, 
kies dan uw favoriete smaak en zetsysteem uit het duurzame assortiment van 
Douwe Egberts.

In 2011 was het gemiddelde percentage UTZ Certified koffie in onze 
Nederlandse blends 24%. Dit aandeel varieert van jaar tot jaar en blijft 
stijgen. Douwe Egberts streeft naar 100% duurzame koffie.


