Bæredygtig produktion til glæde og gavn
Kaffen fra LN Consult kommer fra tre nøje udvalgte farme i Rwandas bakkede højland.
Bønnerne er dyrket uden sprøjtemidler, og produktionen tager hensyn til både miljø og
lokalsamfund.
• LN Consult er jeres garanti for det bedste produkt – hver gang.
• Jeg har fingrene i jorden, følger produktionen og står inde for kvaliteten.
• I undgår fordyrende mellemled og komplicerede forhandlinger.

Den bedste kop kaffe – direkte fra farmeren
High-end- og bæredygtig kvalitetskaffe fra særligt udvalgte farmere i Rwanda – de
1.000 bakkers land.

Kvalitetskaffe i særklasse
Rwandas frodige jord, solen, rigelig tid til naturlig modning, omhyggelig sortering og
skånsom ristning. Alt dette er med til at give kaffen fra LN Consult den runde smag og
fyldige duft, som danskerne efterspørger til dagens bedste kop kaffe.
• LN Consult serverer kaffe med personlighed – direkte fra farmeren.
• Kun de bedste bønner bruges i produktionen.
• Intens duft og fyldig smag gør hver eneste kop kaffe til en god oplevelse.

Kaffe med personlighed– direkte fra farmeren
”Jeg er vokset op på den kaffeplantage, min far skabte i 1965. Vores 200 kaffebuske
forsørgede familien frem til 1990’erne, hvor krigen brød ud i Rwanda og for en tid dræbte
vores håb om et liv centreret omkring kaffeproduktion.
Efter krigen har jeg genskabt min fars farm, og de 200 buske er i dag blevet til en
familiedrevet virksomhed på mere end 48.000 hektar .”

Alfred Nkubili, Migongo Farm

LN Consult – jeres garanti for den bedste kop kaffe
LN Consult er drevet ud fra socialt engagement og ønsket om at understøtte væksten i
Østafrika. Min forretning bygger på personligt kendskab, gensidig tillid og langvarige
relationer.
•
•
•
•
•

Født i Tanzania af rwandiske forældre
Har boet i Danmark de sidste 30 år
Taler sproget og kender kulturen der, hvor jeg opkøber min kaffe
Dyrker mine relationer, hvor mine forældre er født og opvokset
Celebrate Africa Awards 2014.

