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LUXEMBOURG

Som enda norska bank erbjuder vi lån med säkerhet i din franska 
bostad. Vi har lång erfarenhet av den franska låneprocessen. 
Våra svenska och norska medarbetare hjälper dig tryggt att 
förverkliga din dröm!

Ring oss på telefon +352 45 49 45 219 eller skicka ett e-mail till
boliglan@dnbgroup.lu 

Max belåning 70 % av köpesumman, max löptid 30 år, amorteringsfritt max 10 år med
rörlig ränta och 4 räntebetalningar per år. Uppläggningskostnad 1 % av lånebelopp, 
plus externa kostnader.

Prisexempel: lånebelopp 500 000 EUR
Kvartalsvis fast amortering (efter 10 år) 8 334 EUR rörlig nominell ränta 2,25 % per år.
Effektiv årsränta 2,35 % per år. Bankens uppläggningskostnad 5 000 EUR. Externa 
kostnader tillkommer. Ränte- och prisuppgift är per den 3 februari 2017 och kan ändras.

För mer information besök oss på www.dnb.no/lu

DRÖMMER DU OM DIN 

EGEN SEMESTERBOSTAD 

I FRANKRIKE?

särskilt på kvällen om vi vill njuta av 
kaffets smak och arom. För att få kall-
las koffeinfritt kaffe måste 97 procent av 
koffeinet vara borttaget. 

Hur mycket koffein som finns i en vanlig 
espresso beror främst på vilka kaffebö-
nor som använts. Robustabönor har till 
exempel högre innehåll av koffein än 
arabicabönor. På gång är därför försök 
att få fram kaffebönor med låg koffe-
inhalt genom att korsa arabicabönor 
med sorter som saknar koffein. Rost-
ningsgraden har också betydelse. Ju 
längre tid kaffebönor rostas desto mer 
av koffeinet försvinner. Espressobönor 
innehåller därför mindre mängd koffein 
än till exempel bönor till mörkrost.

Kaffe med mjölk
Fransmännen dricker espresso som café 
au lait på morgonen. Det är lika delar 
starkt espressokaffe och varm mjölk 
men mängderna kan variera. Cappuc-
cino är den italienska motsvarigheten 
med tillägg av skummad mjölk och lite 
kakaopulver på toppen. Under resten 
av dagen är det enbart espresso som 
gäller. Tycker man att espresso blir för 
starkt och bittert kan man beställa noi-
sette som är espresso med lite varm 
mjölk. Den italienska motsvarigheten 
är espresso macchiato, fläckad med lite 
mjölk. Caffè latte är en annan italiensk 
variant där mjölkmängden utgör 80 
procent och resten är espresso. Drycken 
serveras het i glas. I Sverige kallas denna 
dryck för bara latte. Varning! Den som 
beställer latte i Frankrike och Italien 
får bara hett vatten med mjölk som vi 
i Sverige kallar för silverte. Vill man ha 
”svenskt” kaffe så beställer man en café 
américain som är espresso utspätt med 
hett vatten. Den ska inte förväxlas med 
caffe lungo som tillagas med dubbelt så 
mycket vatten som en espresso. Hemma 

Vår kaffekultur har verkligen föryngrats under senare år i takt med alla  barista-barer som  skjuter upp 
som svampar ur jorden lite varstans. Foto: iStock

En hederlig svensk kopp kaffe. 
Foto: Julius Schorzman, Wikimedia

Det kan ta tid för oss som är vana 
vid bryggkaffe att tycka om es-
presso. Det är inte mycket kaffe i 

koppen och smaken är ofta åt det beska 
hållet. I stället för att hälla vatten genom 
kaffet som vid bryggning så pressas vat-
ten med hjälp av ångtryck genom finma-
let espressokaffe i en espressomaskin. 
Kaffet packas hårt i en filterhållare eller 
så använder man ”kuddar” med espres-
sokaffe. Rätt tillagat ska espressokaffet 
ha ett lager crema, espressoskum, när 
det serveras. 

Kaffe är inte bara en djungel där 
det växer. 

För en djungel kan det också 
vara  - både tät och komplicerad - 
när man ska välja. 

Vill man ha något som liknar 
vanligt svensk kaffe i Frankrike 
är det klokt att beställa en café 
américain.  

Rivieranytt hjälper er att reda ut 
ett och annat begrepp om kaffe.

Kaffets välsignelser 
på franska

kan man ju tack och lov brygga sitt eget 
kaffe på svenskt vis genom melittafilter. 
             .                     
Etiopien är kaffets hemort
Kaffe har fått sitt namn efter provinsen 
Kaffa i sydvästra delen av Etiopien. Där 
har kaffeplantan sitt ursprung och där 
växer den fortfarande vilt. Från etiopis-
ka höglandet spred sig odling av kaffe till 
arabiska halvön och sedan till Latiname-
rika och Asien. Stora odlingar finns nu 
i till exempel Brasilien, Columbia, Viet-
nam och Indonesien. Det är framför allt 
två kaffesorter som dominerar, nämligen 
arabicakaffe, coffea arabica, och robus-
takaffe coffea robusta. Arabica är den ur-
sprungliga sorten från Etiopien och den 
utgör 75 procent av allt odlat kaffe. Det är 
den dyraste sorten och har en mild fyllig 
smak. Men allt arabicakaffe till exempel 
Santos från Brasilien och Blue Moun-
tain från Jamaica har inte Etiopien- 
kaffets ursprungliga kvalitet. Smaken va-
rierar nämligen beroende på odlingsplats 
och vilken variant av arabicakaffe det 
gäller. Robustakaffet härstammar från 
Kongo, nuvarande Zaire. Det är mer lätt- 
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odlad och därmed billigare än arabica-
kaffet men det har en fränare och bittrare 
smak. Välj därför kaffepaket med beteck-
ningen Pur Arabica eller om det står 100 
procent arabica i innehållsförteckningen 
både till espresso och  bryggkaffe.   

Förvaring
Rostade kaffebönor åldras vid påverkan 
av luft och smaken försämras. Malet 
kaffe försämras i kvalitet snabbare än 
hela bönor. Malet kaffe ska alltid förva-
ras i burk med tättslutande lock och gär-
na svalt. Ändå är hållbarheten endast 
cirka 10 dagar i öppnad förpackning 
innan den fina aromen försvinner och 
kaffet får en unken smak. Verkliga kaf-
feälskare köper därför hela bönor och 
maler själv just före bryggningen. Det 
finns också entusiaster som till och med 
själva rostar de gråvita kaffebönorna i 
en stekpanna tills de svettas och har en 
lagom brun färg och maler sedan. 

Koffeinfritt kaffe
Alla kan inte sova efter en kopp kaffe på 
kvällen. Det är ingen inbillning! Det är 
nu bevisat att vi som inte kan sova mer 
eller mindre saknar enzymer för att bry-
ta ner koffeinet. För oss är det därför 
koffeinfritt kaffe som gäller, décaféiné, 

Kaffe bra för hjärnan och humöret
En helt ny svensk-finsk studie har visat 
att om medelålders dricker tre till fem 
koppar kaffe om dagen halveras risken 
för att drabbas av demenssjukdomar se-
nare i livet. Den sannolika förklaringen 
är kaffets höga innehåll av antioxidan-
ter. Kaffets koffeininnehåll har en posi-
tiv stimulerade effekt på vårt psyke och 
därmed vår känsla av välbefinnande. En 
kopp kaffe på maten hjälper också till att 
stimulera matsmältningen. Men perso-
ner med sura uppstötningar bör undvika 
kaffe då syran i kaffe kan öka besväret.    

Kaféer med tradition
Den som i Frankrike vill dricka kaffe i 
garanterat genuin miljö kan söka upp 
något av de caféer som tillhör organisa-
tionen Mordu, des Cafés Historiques et 
Patrimoniaux d’Europe. Café de la Pos-
te i Biot är det äldsta caféet i området 
kring Rivieran. Det startade redan 1885 
och är fortfarande igång efter 125 år. Pi-
casso var en ofta sedd gäst här. Ett an-
nat Mordus café är Café de Turin i Nice 
vid Place Grimaldi i gamla stan. Det har 
varit i gång sedan 1908.


