CUBZZ-producten
CUBZZ CHOCODRINK
Brikje 330ml

Leuke weetjes

Dit doet CUBZZ met elke €

Heerlijke, natuurlijke smaak
Enkel Europese soja

Duurzaam geteelde cacao (UTZ)

60%

Lactose- & glutenvrij
Bron van Calcium
Bron van proteïnen

1€

15%

60% minder suiker

L

Logistiek,
recyclage,
boekhouding,
verzekeringen

Productkost

10%
15%

Winst = dit geven
we weg & moet op
den duur meer
worden

Belastingen,
schuldafbouw,
voorraad,
marketing

Hoi, wij zijn de CUBZZkes
en al onze producten voldoen aan 3 dingen:
1- A-merk kwaliteit
2- Ongeveer zelfde prijs als het vergelijkbare A-merk
3- Onze winst gebruiken we helemaal om goede doelen voor kinderen te
helpen. Zo willen we ELK KIND KANSEN geven!

CUBZZ KOFFIE (GEMALEN)
DESSERT zakje 250g

Leuke weetjes

Dit doet CUBZZ met elke €

Met liefde gebrand door de meesterbranders van
JAVA uit Rotselaar
Belgisch product

100% Arabica
Klimaatneutraal geproduceerd
Speciaal versheidszakje
Trage brandtijd voor optimaal aroma (8-12min)
rijk aan fijne aroma‛s, aangenaam fruitig met dat
tikkeltje aciditeit die deze koffie zo speciaal maakt.

€
1

6%

Origine bonen: Honduras, Brazilië, Congo

72%

Logistiek,
recyclage,
boekhouding,
verzekeringen

10%

Sterkte: 2 'druppeltjes' - smooth & delicious - niet te sterk, eerder
zachte smaak, heerlijke toegankelijke koffie voor elk moment van de dag.

12%

Winst = dit
geven we weg &
moet op den duur
meer worden

Belastingen,
schuldafbouw,
voorraad,
marketing

Productkost

CUBZZ KOFFIE (BONEN)
DESSERT zakje 500g

Leuke weetjes

Dit doet CUBZZ met elke €

Met liefde gebrand door de meesterbranders van
JAVA uit Rotselaar
Belgisch product

Winst = dit
geven we weg
& moet op den
duur meer
worden

5%

Origine bonen: Honduras, Brazilië, Congo
100% Arabica
Klimaatneutraal geproduceerd
Speciaal versheidszakje

€
1

Logistiek, recyclage, boekhouding,
verzekeringen

77%

Trage brandtijd voor optimaal aroma (8-12min)
rijk aan fijne aroma‛s, aangenaam fruitig met dat
tikkeltje aciditeit die deze koffie zo speciaal maakt.

11%
7%

Belastingen,
schuldafbouw,
voorraad,
marketing

Productkost

Sterkte: 2 'druppeltjes' - smooth & delicious - niet te sterk, eerder zachte
smaak, heerlijke toegankelijke koffie voor elk moment van de dag.

CUBZZ KOFFIE (GEMALEN)
MOKA zakje 250g

Leuke weetjes

Dit doet CUBZZ met elke €

Met liefde gebrand door de meesterbranders van
JAVA uit Rotselaar
Belgisch product

100% Arabica
Klimaatneutraal geproduceerd

Trage brandtijd voor optimaal aroma (8-12min)

Winst = dit
geven we weg &
moet op den
duur meer
worden

6%

Origine bonen: Vietnam, Honduras & Brazilië

Speciaal versheidszakje

€
1

Logistiek,
recyclage,
boekhouding,
verzekeringen

67%

Sterkte: 3 'druppeltjes' - rich & tasty - smaakt iets sterker door dan
de dessert variant. Met zijn 'vollere' smaak is dit de perfecte koffie om
rustig van te genieten.

12%
16%

Belastingen,
schuldafbouw,
voorraad,
marketing

Productkost

Overwegend Zuid-Amerikaanse koffiebonen verrijkt met een klein percentage uit Vietnam
zorgen voor een volle smaak en een lange afdronk. Bij deze unieke blend valt een lichte
chocoladetoets te onderscheiden. Als espresso of bereid met een mokzapotje (bialetti)
komt deze koffie volledig tot zijn recht.

CUBZZ KOFFIE (GEMALEN)
ESPRESSO zakje 250g

Leuke weetjes

Dit doet CUBZZ met elke €

Met liefde gebrand door de meesterbranders van
JAVA uit Rotselaar
Belgisch product

6%

Origine bonen: Brazilië, Honduras & Colombië
100% Arabica
Klimaatneutraal geproduceerd
Speciaal versheidszakje
Trage brandtijd voor optimaal aroma (8-12min)

€
1

Logistiek,
recyclage,
boekhouding,
verzekeringen

70%

12%
12%

Sterkte: 4 'druppeltjes' - strong & powerfull - de meest robuuste smaak van
de CUBZZ-kofvfies, voor wie het straffere werkt weet te appreciëren..
Heerlijke zoete koffie, met toetsen van donkere chocolade en volle body. Net
zoals de MOKA variant bevat deze blend onder meer bonen uit Honduras die
zorgen voor zijn rijke smaak met toetsen van donkere chocolade en noten..

Eeeeeennn... binnenkort...?
We
proberen ons
assortiment van
CUBZZ-producten zo snel mogelijk
en uit te breiden zodat iederrichting
alle
in
een altijd voor CUBZZ kan kiezen. Omdat we alles op
eigen krachten proberen voor elkaar te krijgen, gaat dat niet
even snel als bij een groot bedrijf. Wacht vooral niet om nu al
voor CUBZZ te kiezen uit het bestaande gamma . Zo help je
ons op weg om zo snel mogelijk voor nog veel meer
kinderen het verschil te maken. Want dat is
wat we me CUBZZ willen realiseren,
KANSEN voor ELK KIND!

Winst = dit
geven we weg &
moet op den
duur meer
worden

Belastingen,
schuldafbouw,
voorraad,
marketing

Productkost

