
 

 

PRODUCT VAN HET JAAR: CAFÉ ROYAL BE-
KROOND MET DE FLAVOURED EDITIONS  

 
Utrecht, 9 maart 2017 – Een enquête van het marktonderzoeksinstituut The Nielsen 
Company leidde tot de bekroning van drie producten van het Zwitserse koffiemerk Café 
Royal. De Flavoured Editions Almond, Caramel en Vanilla werden door 5.000 consumen-
ten tot “Product van het jaar” gekozen.  
 
Het marktonderzoeksinstituut The Nielsen Company vraagt eenmaal per jaar 5.000  
consumenten naar hun “Product van het jaar”. Hierbij kan men kiezen uit nieuwe pro-
ducten die via de bekende verkoopkanalen verkrijgbaar zijn. Ook het Zwitserse koffiemerk 
Café Royal scoorde in 2017 hoge ogen. Met de Flavoured Editions Almond, Caramel en 
Vanilla overtuigde Café Royal de Nederlandse consument. Op de prijsuitreiking op 9 
maart 2017 mag Café Royal drie keer de onderscheiding “Product van het jaar” in ont-
vangst nemen. “Wij bieden onze klanten de beste koffie voor alle smaakrichtingen. Daar-
om zijn we erg blij dat we nu in Nederland deze bijzondere onderscheiding in ontvangst 
mogen nemen”, verklaart Delica-ceo Raphael Gugerli verheugd. 
 
Café Royal Caramel combineert een elegante espresso met een licht karamelaroma, de 
zachte vanillesmaak van Café Royal Vanilla versmelt met zijn lichtgebrande aroma tot een 
unieke smaakbeleving en Café Royal Almond garandeert met zijn subtiele mix van exclu-
sieve espresso en een verfijnde amandelsmaak heerlijke koffiemomenten. De Nespres-
so®*-compatibele koffiecapsules zijn verder in meer dan 10 verschillende soorten, bran-
dingen en sterktes verkrijgbaar. Café Royal capsules zijn er ook voor het Nescafé®* 
Dolce Gusto®* systeem. Het Zwitserse koffiemerk kreeg verder veel aandacht met de 
Agent’s Choice Espresso. Deze koffie is de aanbeveling van Robbie Williams, die als se-
cret agent in the service of good taste voor Café Royal actief is.  
 
Over Delica AG  
Delica AG staat voor de hoogste Zwitserse kwaliteitsstandaard en een optimale smaakbe-
leving. Het bedrijf, gevestigd in Birsfelden bij Bazel, werd in 1954 opgericht en combineert 
vandaag de dag ruim 60 jaar deskundigheid met innovatieve techniek voor een duurzame 
productie en verdere verwerking van voedingsmiddelen. Met 12.200 ton verwerkte ruwe 
koffie per jaar is Delica AG een van de grootste en succesvolste koffiebranderijen op de 
Zwitserse markt. Sinds tweeënhalf jaar is Delica AG met zijn merk Café Royal in Zwitser-
land marktleider op het gebied van de met Nespresso®*-compatibele koffiecapsules. De 
producten van Café Royal zijn ook verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Spanje, Nederland, Australië en Japan. 
* Dit merk is eigendom van derden, die geen enkele relatie met Delica AG of zijn contractanten hebben. 
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