


Ambachtelijke koffiebranderij 

Knowhow sinds 1873

Opstart sinds 1991

Lange traditie in verfijnd vakmanschap 
en superieure kwaliteit

100% Belgisch merk

Oké Koff ie is een Belgische ambachtelijke koff ie-

branderij die sinds 1991 zorgvuldig bonen selecteert 

en mengt om duurzame en uitgebalanceerde  

koff iemelanges samen te stellen. Geniet dankzij 

slow manufacturing van een volle, evenwichtige en 

consistente smaak, volledig groen geproduceerd. 

Met een uitgebreid aanbod aan bonen, gemalen 

koff ie, cups en pads kiest u de koff ie die u wilt,  

wanneer u maar wilt.



Onze values



Onze values

TRADITIE

U kiest voor een 100% Belgisch merk: 
een gevestigde waarde sinds 1991, 
met productie van uw kopje koff ie 
in eigen land.



Met een zorgvuldige selectie van 
bonen en melanges geniet u van  
een uitgebalanceerde smaak. Kies  
de melange die u het liefst drinkt. 

Onze values

TRADITIE

PRECISIE



Kies de koff ie die u wilt, wanneer u 
wilt. Verkiest u koff iebonen, gemalen 
koff ie, pads of liever cups? Sterke of 
subtiele koff ie, met extra cafeïne of 
net zonder? Wenst u daar een gepaste 
koff iemachine bij? Aan u de keuze. 

TRADITIE

PRECISIE

DECISIE

Onze values



“Koffie, zoals het altijd  
zou moeten zijn.”



Geen dag zonder
Geen dag zonder koff ie voor u, is geen dag zonder service door onze mensen.  
We zijn er, altijd en overal.



Minder verpakking, meer kwaliteit 
Onze tijd, middelen en passie gaan onverminderd naar het product en niet naar de 
f iguurlijke verpakking eromheen. Onze pure kwaliteitskoff ie heeft geen salespitch 
nodig. De smaak spreekt geheel voor zich. 



Smaakpaletten en -profielen 
Wij maken melanges, zoals u en wij ze graag hebben. Zo creëren we gevarieerde 
smaakpaletten. Daarbinnen kijken we voor u na welke smaak u prefereert.  
Die specif ieke melange wordt uw gepersonaliseerde smaakprof iel. 



Traditie van bij ons, sinds 1873
Het roosteren van de bonen, om de puurste smaak en het volste aroma vast te leggen, 
besteden we liever niet uit. Zo hebben we ook de kwaliteitscontrole van begin tot eind 
in handen. De combinatie van ons vakmanschap en vaardigheid resulteert in de beste 
koff iemelanges. Koff ie die té lekker is om niet te delen.
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GROEIPERSPECTIEF 2021:  
Nieuwe gebouwen te Geraardsbergen

Bewust regionaal voor het  
welzijn van onze mensen. 

Afstand woon-werk blijft klein.



Slow manufacturing 
Lekkere koff ie begint bij de basis: de bonen, ofwel het hart en de ziel van onze koff ie. 
Tot 5 keer langer krijgen onze bonen de tijd om strak gecontroleerd te branden en 
hun aroma maximaal tot hun recht te laten komen. 



There is more...



Koffie kan ook duurzaam zijn
Een zuinig productieproces, upcycling waar het kan en recycling waar het moet.  
Zo zit onze duurzame manier van ondernemen ineen. 
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Tijdens ons productieproces  
mikken we op zuinig. 

We kiezen voor zonnepanelen, 
minder water- en stoomverbruik.

Ons volledige bedrijfsgebouw  
wordt verlicht met LED.
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Ons CO2-vriendelijk transportplan bewijst onze 
voorliefde voor duurzaam ondernemen.

We verkrijgen een lagere CO2-uitstoot door productie 
en levering in Europa. 

Ons team rijdt met hybridewagens, goed voor een  
uitstoot van minder dan 40 CO2/gram. Onze lichte 
vracht heeft Euronorm 6. Ook een elektrische  
bestelwagen komt eraan.

Dankzij onze partners wordt uw duurzame koff ie  
CO2-neutraal geleverd.
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Upcycling is the way to go. 

Het koff iegruis wordt hergebruikt als 
compost, maar wordt ook verwerkt in 
zeep, inkt ...

De koff ievliezen van de boon die  
achterblijven na het brandproces  
worden gebruikt voor tal van  
toepassingen zoals pellets voor  
kachels, als brandstof voor de  
biomassacentrale en isolatie  
voor dakpannen.



Koffie kan ook duurzaam zijn
Een zuinig productieproces, upcycling waar het kan en recycling waar het moet.  
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Oké Koffie is constant bewust  
bezig met en op zoek naar  
nieuwe methodes om elke  
dag beter te kunnen recycleren. 

Alle flowpack verpakkingen bestaan  
uit tweelaagse folie en zijn volledig  
recycleerbaar.

Gebruikte verpakkingen halen we op  
om uw afvalberg te verminderen. 



Fairtrade koffie
Binnen ons gamma vindt u ook Fairtrade koff ie terug. Koff ie gebrand met liefde 
voor de natuur en voor de werkomstandigheden van de lokale koff ieboer. 



Maatschappelijk ondernemen
Samenwerking met maatwerkbedrijf De Dagmoed



Wat zou  
u zijn

zonder koff ie?
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