SELECTA PRESENTERAR KAFFEROSTERIET PELICAN ROUGE
Nu lanserar Selecta det egna kafferosteriet Pelican Rouge. Produkter från det omtyckta
rosteriet, som specialiserar sig på vendingmaskiner, finns från och med i dag i Selectas
svenska utbud. Målsättningen med det egna kafferosteriet är produktutveckling som är
skräddarsydd för den svenska marknaden.
Sedan 1956 har Selecta funnits på den svenska marknaden. Bland de mest kända produkterna
finns kaffemaskiner och varuautomater som tillsammans pryder kontor på över 30 orter runt om
i Sverige.
Förvärvet av kafferosteriet Pelican Rouge Coffee Roasters gick igenom i september 2017. Idag
lanseras produkter från det egna kafferosteriet som en del av Selectas erbjudande. Rosteriet är
specialiserade på just vendingmaskiner och är en av Europas största out-of-home-producenter
för Office Coffee Service-marknaden.
”Gott kaffe är en viktig del av svenskarnas arbetsvardag. Med ett eget kafferosteri kan vi delta
i produktutvecklingen på ett sätt som vi inte har kunnat tidigare. Med den samlade kunskapen,
arvet och hantverket kan vi påverka, styra och kontrollera tillverkningen av produkter som
passar marknaden och våra kunders behov”, säger Michael Bech-Jansen, VD Selecta Sverige.
Förvärvet innebär att Pelican Rouge blir en del av Selecta Coffee Fund. För varje kilo kaffe som
säljs (under varumärket Pelican Rouge och miofino) avsätts 1 krona till Selecta Coffee Fund,
genom vilken Selecta stödjer och hjälper kaffebönder och deras familjer i Rwanda.
Om Pelican Rouge – Livsnjutning från Belgien sedan 1863
Rosteriet erbjuder ekologiska och etiskt framställda bönor av högsta kvalitet från Sydamerika
till Fjärran Östern, som ger hållbarhet för framtida generationer. Produkterna innehar
certifieringar som exempelvis Fairtrade, EU:s ekologiska märkning, UTZ och Rainforest Alliance.
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Om Selecta Sverige
Med hjälp av kaffe, mat och dryck vill vi på Selecta bidra och inspirera till en arbetsplats där nya tankar uppstår,
människor når varandra och arbetslivet får liv. Till vår hjälp har vi kunskap om livet på jobbet och våra smakrika
lösningar. Vi har erbjudit kaffe, mat och dryck av högsta kvalitet till arbetsplatser runt om hela Sverige ända sedan
1956. Vi finns idag på över 30 platser runt om i vårt land och i 14 olika länder. Våra kaffemaskiner, vattenkylare och
varuautomater finns på arbetsplatser, skolor, sjukhus och andra publika miljöer från norr till söder.

