


“Perfecting who we are 
is a never ending story. 
To offer the world our 

very best.”



HET ERFGOED VAN ILLY
Vanuit één productielocatie staat nu de derde 

generatie aan het roer van dit familiebedrijf, wat in 
1933 is opgericht door Francesco Illy.

Francesco Illy
1933 - 1963

Ernesto Illy
1963 - 2004

Andrea Illy
2004 - heden



“Het is onze missie om iedereen in de wereld te laten 
genieten van de beste koffie die de natuur te bieden heeft”.



IDENTITEIT EN WAARDE
De waarden en de geschiedenis van illycaffè, de 
wereldwijde aanwezigheid, organisatie, aanpak van 
duurzaamheid, investeringen in kwaliteit en 
innovatie.

SOCIALE WAARDE
Ter illustratie van het fundamentele belang van 
menselijke betrekkingen, en de relaties met 
medewerkers, klanten, leveranciers en lokale 
gemeenschappen.

MILIEU WAARDE
Door het verantwoordelijke gebruik van 
hulpbronnen vandaag, om te zorgen voor morgen 
door het verminderen van emissies, het zorgvuldig 
gebruik van water, het duurzaam gebruik van 
energie, op verantwoordelijke wijze afval te 
verwerken en efficiënt met transport om te gaan.

ECONOMISCHE WAARDE
Hoe illycaffè de groei en ontwikkeling van koffietelers 
bevordert, investeert in de bedrijven en een 
herverdeling van de economische rijkdom wil creëren.



HET GEHEIM VAN ILLY?
DE UNIEKE BLEND.

De uitgebalanceerde en herkenbare smaak 
van illy is een melange van 9 verschillende 
soorten Arabica koffiebonen, geselecteerd uit 
de beste oogsten ter wereld.

Deze worden gekozen vanwege hun 
uitzonderlijke eigenschappen en 
gecombineerd zodat de perfecte harmonie 
ontstaat.



KWALITEIT & VEILIGHEID 
VAN ILLY PRODUCTEN

HIGHLIGHTS

4.566
groene koffie monsters 
geanalyseerd in de 
illycaffè laboratoria in 
2017 

54.240
geroosterde koffie 
monsters geanalyseerd in 
de illycaffè laboratoria in 
2017

554
gemiddeld aantal 
dagelijkse proeverijen 
voor de productkwaliteit

illycaffè wil de wereld de beste koffie bieden, dankzij
het roosterproces zijn wij in staat om leading-edge
technologieën te combineren met tachtig jaar
ervaring in de industrie, de familie en de passie voor
ondernemen. De organisatie is voortdurend toegewijd
aan de productie, de processen en de service aan
klanten. Dit betekent ook dat de organisatie zich inzet
voor veilige producten, overeenkomstig met regels en
normen uit de industrie en het maken van
geavanceerde controlesystemen. Alles wat door
illycaffè geproduceerd wordt is internationaal
gecertificeerd middels managementsystemen,
conform erkende kwaliteitsnormen voor
voedselveiligheid.

INKOOP GROENE KOFFIE:
De organisatie ontwikkelt direct en langdurige banden met de 
producenten, om zo de kwaliteit van het eindproduct te garanderen. 
Voordat illycaffè over gaat tot koop worden de koffiemonsters getest in de 
laboratoria.

OPSLAG EN BLENDEN:
De groene koffie wordt opgeslagen in geïsoleerde magazijnen en 
vervolgens verwerkt om zo een 100% Arabica blend, met de onmiskenbare 
illy smaak, evenwicht en cosistentie, van te maken.

VERPAKKEN EN VERHOOGDE DRUKSYSTEEM:
Espresso is een complexe drank, welke vraagt om 1.500 stoffen (waarvan 800 
snel vervliegen) en 13 fysische en chemische variabelen die van invloed zijn op 
een goede verwerking. illycaffè gepatenteerde overdruksystemen, wat de lucht in 
de verpakking vervangt door gassen die onder andere de geur van de vers 
gebrande koffie vasthoudt. Naast het vasthouden van de aroma’s, laten de gassen 
ook de oliën concentreren, hierdoor blijven de rondingen, zoetheid en de 
intensiteit van de smaak behouden.



36 MAANDEN KWALITEITSGARANTIE
Het nieuwe design biedt tot maar liefst 36 maanden 
kwaliteitsgarantie door de perfecte conservering onder druk. Dit 
biedt bescherming van de kwaliteit en geur van de koffie, bewaart 
de smaak en verfijnt de aroma’s. Kopje na kopje.

NOG MAKKELIJKER IN GEBRUIK
Elke koffieboon, tot de allerlaatste, glijdt moeiteloos in de 
koffiemolen. Een detail wat schudden overbodig maakt waardoor 
de koffiebonen in perfecte staat blijven. Door het nieuwe design 
blijven de maalschijven in de molen in de best mogelijke conditie.

HET VOORDEEL VAN DUURZAAMHEID
Met de slankere vorm reduceren we het gebruik van primaire 
grondstoffen waarmee de impact op het milieu met 15% wordt 
verminderd (CO2 uitstoot). Daarmee is het nieuwe design niet 
alleen voor de klant, maar ook voor het milieu de beste keus



Het blik voorkomt dat de koffiebonen langer dan 
vijf dagen in contact zijn met de lucht. De ideale 
kwantiteit om altijd de ideale kwaliteit te bieden. 
Elke dag, voor ieder kopje.

1,5 KILO
PURE KWALITEIT,
ALTIJD IN DE JUISTE
HOEVEELHEID
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