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Smag dig gennem kaffens København
I de sidste 25 år har der været kaffebarer og to go-kaffe i det
københavnske bybillede. Men endnu har der ikke været en guide at smage
sig igennem byen med. Nu udkommer KaffeKøbenhavn – 55 personlige
kaffebarer og 1 kaffeknallert, hvor barista Anja Olsen guider dig igennem
kvartererne og kaffetyperne. Ud over konkrete beskrivelser af de udvalgte
kaffesteder får du serveret kaffepauser, som er portrætter af de største
københavnske kaffepersonligheder, og du får indblik i, hvad en cortado og
americano er, og hvad der kendetegner lysristet og mørkristet kaffe.

København er berygtet for at have verdens højeste kaffepriser, men bag priserne gemmer der sig kaffebarer, der
skaber gode kaffeoplevelser, og som er bevidste om at løfte betalingen til kaffebønderne ude i verden, så de får en
ordentlig pris for deres kaffe. Det kommer der kvalitetsprodukter og skønne åndehuller i hverdagen ud af for
kaffeelskere. KaffeKøbenhavn – 55 personlige kaffebarer og 1 kaffeknallert er en hyldest til de mange
personlige kaffebarer, der findes i København, og til deres ejere for kunsten at skabe nogle gode kaffeoplevelser.
Byen bugner af kaffebarer. Dem, der er valgt ud til bogen, har alle kaffen i centrum, eller de ligger på særlig
skønne steder. Bogen er inddelt i seks områder med præsentation af kaffebarerne og har derudover fem
kaffepauser, som er interviews med passionerede kaffenørder, der gør os klogere på kaffens væsen og kaffefaget.
Mød Ricco Sørensen fra Riccos, Klaus Thomsen fra Coffee Collective, Jonas Gehl fra Prolog Coffee Bar, Esben Piper
fra La Cabra og Sine Klejs Gren fra Holy Bean, en af Danmarks kun to kvindelige ristemestre.
– Det har været meget svært at vælge, hvilke kaffebarer der skulle med, for der dukker hele tiden nye op.
Spørgsmålet har også ofte meldt sig, om de store, søgte steder med mange mennesker og sol skulle i med bogen,
men vi har holdt fast i præmissen om, at det primært var små, personlige kaffebarer og dem, for hvem kaffen er
selve forretningen, vi gik efter, fortæller Anja Olsen.
Bogen er brygget på en kaffekickstarter
Ingredienserne til KaffeKøbenhavn – 55 personlige kaffebarer og 1 kaffeknallert blev brygget allerede i
kaffebarernes første år i København, da bogens forfatter og redaktør boede på den samme vej på Frederiksberg
og mødtes på KaffeZinet. Anja Olsen stod i kaffebaren, hvor forfatter og redaktør Heidi Korsgaard kom og drak en
kickstarter for at tænke over et af sine bogprojekter. Heidi blev fast kunde i Anjas kaffebar og blev fascineret af
kaffeverdenen. Kaffesnakkene udviklede sig til et inspirerende venskab, som nu folder sig ud i bogform med
kaffen i centrum.
– Jeg lærte at drikke kaffe hos Anja og blev så inspireret af, hvor meget der ligger i en god kop kaffe. Dengang
var to-go-kulturen helt ny, og jeg anede ikke, hvad en caffe latte var. I dag kan jeg ikke komme igennem en dag
uden kaffe. Jeg søger altid nye kaffeoplevelser, men syntes, der manglede en guide til at udforske byens
kvarterer. Det er så den, vi har lavet nu, fortæller Heidi Korsgaard.
Presse & facts
Bogen er et rent con amore-projekt, som er blevet til i fritidens tidslommer. Anja Olsen og Heidi Korsgaard stiller
gerne op til interview. Du må gerne bruge billeder fra bogen i dit medie med tydelig kildehenvisning.
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Om forfatteren og redaktøren
Espresso og kaffesoftice
Kommunikationsrådgiver og forfatter Anja Olsen
Ejer af kaffebaren KaffeZinet fra 2001 til 2003. Har arbejdet som journalist på Radio Horsens,
DR, TV 2 og TV SYD og i 12 år som kommunikationsrådgiver og pressechef i teaterbranchen,
bl.a. på Teater Kaleidoskop, Bådteatret, Mammutteatret, Teater V og Københavns Musikteater.

Anja elsker kaffe. En espresso fra April Coffee og pour over
er favoritterne lige nu, og sommerens kaffelækkerbisken er en kaffesoftice.

Kickstarteren er favoritten
Redaktør, forfatter og bogrådgiver Heidi Korsgaard
Grundlægger af Skriveværkstedet og Forlaget Linje H, uddannet journalist og har arbejdet i
bogbranchen i 20 år som skrivende, redaktør og bogrådgiver. Hendes eget forfatterskab tæller 14
bøger, bl.a. bestsellerne “Tsunamien” og “Når kærligheden kammer over” og rejsebiografien
“Livets opskrift” om Sisse Fisker.

Heidi elsker en kickstarter, som består af en dobbelt espresso,
en del dampet mælk, ahornsirup, toppet med flødeskum og et drys chili.
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