
LINDESNES  18 Lørdag 22. oktober 2011

Kjærlighet til kaffe: Øistein Garcia de Presno og Victoria Frandsen ved Olivias Hus er begge svært opptatt av kaffe. 
Nå lanserer han sin egen kenyanske kaffe. 

Lanserer egen kaffe
Øistein Garcia de Presno 

lanserer nå sin egen kaffe.

Kaffebønnene fra Kenya skal

brennes på Torongen fyr. 

Kaffen hans får navnet Kahawa, som
er det kenyanske navnet for kaffe. Øi-
stein Garcia de Presno er svært aller-
gisk mot kaffe, men likevel opptatt av
å jobbe med det.

– Dette er kvalitetskaffe og gour-
metkaffe. Kaffebønnene dyrkes på en
kaffefarm utenfor Nairobi, og den
skal brennes på Torongen fyr. Jeg øn-
sker å formidle lukten og smaken fra
det arbeidet jeg gjør i Kenya. Samme
kaffe brukes som kirkekaffe i små me-
nigheter i Nairobi, men kaffen som

serveres der brennes i Kenya, sier Øi-
stein Garcia de Presno.  

Kaffen skal han selge videre til si-
ne samarbeidspartnere i Norge, men
han tenker også på å selge den til an-
dre. 

– Misbruk av alkohol og andre ru-
smidler er utbredt i slummen. Det er
katastrofalt i familier der faren og der-
med forsørgeren er avhengig av rus.
Fokus på kirkekaffen i små menighe-
ter skal være med å snu dette. Snart
får jeg besøk av kenyanere som jeg
jobber med, sier de Presno, som også
er opptatt av at kaffebøndene skal få
god pris for kaffen de dyrker. 

– Jeg liker bedre uttrykket rettfer-
dig handel enn rettferdig kaffe. Rett-
ferdig handel gir fattige kaffebønder

bedre pris for kaffen sin. Gjennom
prosjektet på Torongen fyr arbeider vi
for at små kaffedyrkere skal slå seg
sammen så de selv i større grad kan
bestemme prisen overfor oppkjøper-
ne, sier han. 

Mandalittene blir mer og mer opp-
tatt av å kjøpe spesialkaffe i løsvekt.
Det merket Victoria Frandsen ved Oli-
vias Hus. 

– Ja, det kommer mer og mer. Men
det er flere som kjøper spesialkaffe i
gave enn til seg selv. Kvalitetskaffe
kan spores dersom man er interessert
i å finne ut mer om kaffebønnene og
hvor de dyrkes, sier hun.

De får kaffen fra leverandøren Sol-
berg og Hansen. Provianten brenner
sin egen kaffe.

Egen blanding: Olivias egen kaffeblanding. 

Kaffe og te: Caroline Harkmark (23) 
foretrekker te, og har valgt chai te på 
Kastellet. Venninnen Karin Rosseland (30)
drikker gjerne svart kaffe, men har i dag
valgt cappuccino. Datteren Ingvild er bare
sju måneder og for liten til å drikke kaffe. 

Kaffe
& 

latter
Caroline Harkmark (23) og Karin

Rosseland (30) er ikke de eneste

venninnene som koser seg på kafé

eller kaffebar.

På Kastellet treffer vi venninnene Caroline
Harkmark (23) og Karin Rosseland (30) med
datteren Ingvild (7 måneder). 

– Jeg drikker gjerne svart kaffe, men i
dag har jeg valgt cappuccino. Kaffe er en so-
sial drikk, og det er hyggelig å drikke det
sammen med andre, sier Rosseland. 

– Mange av vennene mine drikker kaffe
latte. Selv er jeg mest glad i te. I dag ble det
chai te, sier Harkmark. 

– Det ble mer kafé og kaffebar da jeg bod-
de i Oslo, men det hender vi går på kafé her
også, legger hun til.

Kjersti Thomassen ved Olivias

Hus stilner mandalittenes 

kaffetørst hver dag på jobb. 
Kaffebaren i Olivias Hus har cortado
som denne månedens kaffe. 

– Svart kaffe er fortsatt populært,
men kaffe latte og smaksatt kaffe brer
om seg. Med smaksatt kaffe mener jeg
for eksempel kaffe mokka med sjoko-
lade og kaffe latte med karamell eller
hasselnøtt-sirup. Men vi får også inn
mer av Europa med espresso og corta-
do, sier Thomassen. 

Folk som vil ha svart kaffe har val-
get mellom presskanne og americano.
Folk skifter vaner og reiser mer. Ulike
kaffedrikker er blitt trendy med
årene. For vel 15 år siden var det få i
Norge som drakk kaffe latte.

– Kaffe latte er det blitt ganske vok-
sent å drikke, og jeg synes også det er
gøy at folk begynner å drikke frappuc-
cino, som er en kald varianten. Det
blir månedens kaffe i mai, mens vi i
desember skal ha julekaffe som måne-
dens kaffe, forteller Thomassen.

Det blir noen kaffekopper på henne

også i løpet av arbeidsdagen, mest
americano. Hun har prøvd å eksperi-
mentere med chili og sitronskall i kaf-
fedrikker. 

– Ifølge vår leverandør Solberg og
Hansen er kaffe ferskvare, og bønne-
ne skal males rett før kaffen serveres.
Maskinen må stilles inn hver dag så vi
får best mulig resultat. Jeg setter pris
på å servere god kaffe, og synes det er
veldig gøy å lage den. Folk er forskjel-
lige, har forskjellig smak, og jeg vil
gjerne servere dem det de liker, sier
hun.

En cappuccino,
takk: Kjersti
Thomassen 
legger siste
hånd opå verket.
En kopp 
cappuccino får
kaneldryss på
toppen og er
klar til servering. 

Et hav av
varianter:
Cappuc-
cino for
dem som
helst 
drikke 
kaffen
med melk. 

Stilner kaffetørsten


