
KOLD CUP
     Tο ποτήρι που βγάζει τον καφέ

έξω από τα ...νερά του!

Ο καφές Espresso είναι ένα ρόφημα, που 
καταναλώνεται καθημερινά από εκατομμύρια 

ανθρώπων ανά τον κόσμο καθώς πρόκειται για ένα 
ρόφημα εξαιρετικά αρωματικό, γευστικό και 

γρήγορο στην παρασκευή του.

Στην Ελλάδα η παγωμένη του εκδοχή, ο Freddo 
Espresso, έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή και οι 
καταναλωτές του δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, 

ειδικά την περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι 
υψηλές αλλά και όχι μόνο.

Ο Freddo Espresso είναι ένας πολύ αρωματικός, 
γευστικός και δροσιστικός καφές αλλά δυστυχώς με 

πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Εάν δεν καταναλωθεί 
άμεσα, μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά από την 

παρασκευή του, το αποτέλεσμα, από απολαυστικό 
καταλήγει να γίνεται απογοητευτικό!

Έχοντας αυτούς τους προβληματισμούς η ομάδα 
έρευνας της εταιρίας μας προσπάθησε να επινοήσει 
νέους τρόπους παρασκευής και σερβιρίσματος του 

παγωμένου Espresso ώστε το πρόβλημα της 
αραίωσης και αλλοίωσης του ροφήματος να 

περιοριστεί ή το δυνατό να εξαλειφθεί.

 Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του KOLD CUP. 
Με τον καιρό εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, τόσο 

λειτουργικά όσο και αισθητικά, ώστε το 2020 να 
κατοχυρωθεί, ως πατέντα ευρεσιτεχνίας της εταιρίας 

μας, στον Ο.Β.Ι.

Με τη χρήση του KOLD CUP ο 
παγωμένος Espresso αποκτά 
άλλη διάσταση. Γίνεται πλέον 
απολαυστικός και γευστικός 

μέχρι την τελευταία του γουλιά 
όσος χρόνος και εάν περάσει 

από την παρασκευή του. 

Η καινοτομία αυτή εστιάζει 
στην απομόνωση του πάγου 
από το ρόφημα του καφέ. Ο 

πάγος τοποθετείται 
περιμετρικά έξω από τον 

μεταλλικό κώνο που φιλοξενεί 
το ρόφημα του espresso, το 
οποίο έχει χτυπηθεί με δύο 

μόνο πάγους ώστε να 
δημιουργηθεί η λαχταριστή 

του κρέμα και να πέσει η 
θερμοκρασία του στους 5° C 

με 8° C περίπου.

 Στη συνέχεια τη ψύξη του 
ροφήματος αναλαμβάνει ο 

παγωμένος μεταλλικός κώνος 
που είναι βυθισμένος μέσα 
στον πάγο, απομονώνει τον 

καφέ από τον πάγο και 
«έξυπνα» μεταφέρει τη ψύξη 

από τον πάγο στο ρόφημα του 
καφέ χωρίς να αλλοιώνει τη 

σύστασή του.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ
FREDDO ESPRESSO
ΣΑΣ ΤΩΡΑ!

Oφέλη για την επιχείρηση
Τα οφέλη μιας επιχείρησης που επιλέγει 
το Kold Cup για να σερβίρει τα κρύα της 
ροφήματα καφέ και όχι μόνο είναι πολλά. 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα εξής:

Πρωτοτυπία - Καινοτομία
Η επιχείρηση αναγνωρίζεται άμεσα από 
τον καταναλωτή και πελάτη της ως μια 

πρωτοπόρα επιχείρηση που 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και υιοθετεί 
τις καινούργιες και καινοτόμες ιδέες και 

προϊόντα στο κλάδο της.

Ενδιαφέρον για τον πελάτη
Ο πελάτης που απολαμβάνει τον παγωμένο 

του καφέ σε ένα ποτήρι Kold Cup 
αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρηση έχει 

φροντίσει και ενδιαφερθεί για αυτόν ώστε να 
του σερβίρει την ποιότητα ροφήματος που 

του αξίζει!

Βελτίωση Ποιότητας
Με τη χρήση του Kold Cup η επιχείρηση 

επιτυγχάνει να αναβαθμίσει την ποιότητά σε 
όλα της τα παγωμένα ροφήματα καφέ που 

σερβίρει καθώς περιορίζει στο ελάχιστο την 
αλλοίωσή από τον κύριό τους εχθρό, τον πάγο.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Όλες οι παραπάνω παράμετροι που αναφέραμε 

προσδίδουν ένα ακόμη πλεονέκτημα στην 
επιχείρηση σε σχέση με τις ομοειδείς 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή και δεν χρησιμοποιούν το 

Kold Cup. Τη βοηθούν ακόμη περισσότερο να 
διατηρήσει το πελατολόγιό της αλλά και να 

προσελκύσει νέους πελάτες από τον 
ανταγωνισμό.

Αύξηση Πωλήσεων 
Με τη χρήση του Kold Cup καθίσταται πιο 

γρήγορη και πιο απολαυστική η κατανάλωση 
του ροφήματος εξαιτίας της μικρότερης 

σερβιριζόμενης ποσότητας και της καλύτερης 
ποιότητας αυτού. Με τα δεδομένα αυτά 

αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα να προβεί ο 
πελάτης στην παραγγελία και ενός δεύτερου 
ροφήματος κατά τη διάρκεια παραμονής του 

στην επιχείρηση και να αποχωρήσει στο τέλος 
από αυτή απόλυτα ικανοποιημένος.

Γυάλινο ποτήρι
Ισπανικής κατασκευής

Μεταλλικός κώνος Ελληνικής κατασκευής

 Από 100% ανακυκλώσιμο υλικό

CE Certification

Από γυαλί ασφαλείας (tempered glass)
Γυαλί που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης η οποία 

βελτιώνει τη μηχανική αντοχή του, τη θερμική του αντίσταση και τις 
ιδιότητες ασφαλής θραύσης.

Το tempered γυαλί είναι 5 φορές πιο ισχυρό από το συνηθισμένο 
γυαλί, διατηρεί τα χαρακτηριστικά του σε χαμηλές και υψηλές 

θερμοκρασίες και αντέχει στις διαβαθμίσεις της θερμοκρασίας.
Σε περίπτωση θραύσης, θρυμματίζεται σε μικρά σχετικά ακίνδυνα 
κομμάτια αντί μεγάλων και κοφτερών για αποφυγή τραυματισμών. 

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.

Χωρητικότητα: 500ml

Από 100% καθαρό, μη ανακυκλωμένο, αλουμίνιο που προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάλληλο για τρόφιμα. Διπλά 

ανοδιωμένο ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε εφαρμογή υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής τελειότητας προσφέροντας αντοχή στη 

διάβρωση. Διατηρεί τα χαρακτηριστικά του σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και αντέχει στις διαβαθμίσεις της θερμοκρασίας. 

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων με τη χρήση ήπιων 
απορρυπαντικών που δε περιέχουν καυστικές ουσίες. Οι κώνοι 

στοιβάζονται και είναι κατάλληλοι για αποθήκευση στην κατάψυξη.

Χωρητικότητα: 225ml

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Νο 1009840 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γεμίζουμε το γυάλινο ποτήρι μέχρι τη 
σήμανση της γραμμής με πάγο ζάρι ή 

τριμμένο ( 200ml ή 120γρ πάγου ). 
Βγάζουμε έναν μεταλλικό κώνο από την 
κατάψυξη και τον τοποθετούμε μέσα στο 
γυάλινο ποτήρι με τον πάγο. Ανακινούμε, 

πιέζοντας ελαφρώς τον κώνο ώστε να 
εισχωρήσει στον πάγο και να 

«κουμπώσει» στο στόμιο του ποτηριού.

1.

Η συνολική ποσότητα πάγου που θα 
χρησιμοποιήσουμε είναι ακριβώς η ίδια 

με αυτή που χρησιμοποιούμε 
παρασκευάζοντας έναν συμβατικό 

Freddo Espresso. Η διαφορά έγκειται 
στο γεγονός ότι στον Espresso Kold η 

ποσότητα του πάγου που επρόκειτο να 
τοποθετηθεί μέσα στο ρόφημα τώρα 

τοποθετείται έξω από αυτό 
εξυπηρετώντας τον ίδιο σκοπό, να ψύχει 

δηλαδή το ρόφημα, χωρίς όμως να 
αλλοιώνει τη σύστασή του.

Η διαφορά κόστους στην παρασκευή 
ενός συμβατικού Freddo Espresso και 

ενός Espresso Kold είναι μηδενική.

2.
Στη συνέχεια παρασκευάζουμε, με τον 
γνωστό τρόπο, ένα ρόφημα παγωμένου 
Espresso χρησιμοποιώντας μόνο δύο με 

τρεις πάγους για το χτύπημα και 
σερβίρουμε τον καφέ μέσα στον 

μεταλλικό κώνο χωρίς την προσθήκη 
επιπλέον πάγου. Εάν παρασκευάσουμε 
παγωμένο καπουτσίνο, συμπληρώνουμε 
μέχρι το χείλος του κώνου με παγωμένο 

αφρόγαλα. Από εκεί και πέρα ο 
μεταλλικός κώνος αναλαμβάνει να ψύξει 
τον καφέ και να τον διατηρήσει δροσερό, 
γευστικό και χωρίς καμία αλλοίωση μέχρι 

την τελευταία του γουλιά!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
Τόσο ο μεταλλικός κώνος όσο και το γυάλινο 
ποτήρι, βαμμένο ή άβαφο, είναι κατάλληλα 

για πλυντήριο πιάτων και αντέχουν σε 
μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. 
Ειδικά οι μεταλλικοί κώνοι θα πρέπει να 

καθαρίζονται με τη χρήση ήπιων 
απορρυπαντικών που δε περιέχουν 

καυστικές ουσίες και να τοποθετούνται 
ανάποδα κατά το στέγνωμα ώστε να μην 

παραμένει νερό στο εσωτερικό τους
Για τα βαμμένα ποτήρια και κώνους 

απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση 
τους ώστε να μη γδαρθούν από αιχμηρά 

αντικείμενα, σφουγγάρι με σύρμα, ή τέλος 
από την μεταξύ τους έντονη τριβή. 

Σε περίπτωση φθοράς τους, από χρήση ή 
λόγω ατυχήματος, παρέχουμε τη δυνατότητα 

αποκατάστασης της φθοράς, με μικρό 
κόστος.

ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΕΝΑN
ESPRESSO KOLD!

2020
Η εταιρία κατοχυρώνει την 
πατέντα του Kold Cup, ενός 

καινοτόμου ποτηριού που έρχεται 
να δώσει λύση στην αλλοίωση 

των κρύων ροφημάτων καφέ που 
προκαλεί η προσθήκη πάγου σε 

αυτά.

1975
ΣΠΑΣΤΟ ΚΥΦΩΝΙΔΗ

Η εταιρία παρουσιάζει στην 
Ελληνική αγορά το καινοτόμο 
προϊόν, δικής της πατέντας, 

ΣΠΑΣΤΟ ΚΥΦΩΝΙΔΗ. Η επιτυχία 
είναι τεράστια και το brand 
ΚΥΦΩΝΙΔΗ αποκτά πλέον 

πανελλαδική αναγνώριση και 
ταυτότητα.

1992
Η δεύτερη γενιά της εταιρίας 

επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και 
εμπλουτίζει τη γκάμα των 
προϊόντων της με καφέδες 

Φίλτρου και Espresso καθώς και 
Αρωματισμένων με αιθέρια έλαια.

2016
Η  εταιρία ανοίγει το πρώτο της 

κατάστημα, ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ coffee & 
chocolate PASSION, με 
καινοτόμες και διεθνείς 

προδιαγραφές, όπου πωλούνται 
και σερβίρονται όλα τα προϊόντα 

ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ.

Στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα               
ο Παναγιώτης Κυφωνίδης θα εμπορευτεί 

τυχαία μερικά σακιά καφέ και θα 
γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας που 

πέρασε με την ίδια ένταση και πάθος και 
στις επόμενες γενιές.

Ο πάγος λιώνει, ο καφές αραιώνεται αρκετά και 
καταλήγει σχεδόν διάφανος, με αποτέλεσμα να 

«χαραμίζεται» όλη η γεύση, τα αρώματα και η εικόνα του 
αγαπημένου μας καφέ Espresso.. Η κατανάλωσή του 

πλέον εξελίσσεται σε αγγαρεία και σύντομα ο πελάτης 
εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια για μια νέα γουλιά.

PRESENTS:

www.koldcup.com

Eπικοινωνία

www.kifonidis.com
info@kifonidispassion.com


