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Trendy black coffees
Judit Hellinger, Tchibo Budapest Kft.’s trade 
marketing manager informed our maga-
zine that the improving economic situation 
and higher salaries had entailed a 7-percent 
sales growth in the Hungarian coffee mar-
ket. The biggest market segment, ground 
and roasted coffee produced stable sales, 
while whole bean and capsule product 
sales increased. Capsule coffee sales were 
driven by new innovations and generic 
products – the market appearance of the 
latter led to lower average prices in the 
category.
We learned from Borbála Csider, CCSD cate-
gory manager of Nestlé Hungária that coffee 
capsules make up for one fifth of the market, 
but their sales have skyrocketed, augmenting 
by almost 50 percent. Whole bean coffee 
sales jumped 11 percent in the first half of 
the year. Ms Csider added that transforming 
shopping habits – consumers do more big 
shops every week or every other week – are 
favourable for discount supermarkets. In this 
channel NESCAFÉ is present with products 
tailored to discount supermarkets: NESCAFÉ 
Classic, Brown Sugar and Strong 3in1 prod-

ucts, sold in packs of 7 – it is enough for 
a week.
According to Dóra Tasi, JDE Hungary’s senior 
brand manager (R&G & Bean Coffee), shop-
pers tend to prefer quality products more and 
more, which is really good news for JDE prod-
ucts. Her experience is that due to the large 
number of shops, shoppers can always find 
a store nearby where their favourite coffee is 
sold in promotion. Berta Kovács, key account 
manager of Mokate International Hungary 
Kft. opines that discounters are strong in 
the coffee category, but hypermarkets are 
just as important in shaping the market. The 
company has observed increased demand for 
high-quality whole bean coffees.
Ms Hellinger told Trade magazin that many of 
Tchibo Budapest Kft.’s products are sourced 
from sustainable farming. This spring Cafissi-
mo didn’t only launch limited edition coffees, 
they also put light roast coffee capsules on 
the market. Summer brought back last year’s 
success stories, the white chocolate-raspber-
ry and white chocolate-coconut flavoured 
capsule coffees. Tchibo has also created the 
Cafissimo Blonde Roast range: these top 

quality, limited edition light roast products 
are available in three versions. Shoppers can 
also expect new flavours and limited edition 
products in the autumn and winter periods. 
Now all 1kg, whole bean Barista and Espresso 
products feature the patented reclosable 
aroma seal.
JDE’s market share doesn’t stop growing, due 
to the successful product launches. Omnia 
realised record sales growth in 2018 and this 
trend continued in 2019. One of this year’s 
biggest innovations from the company is the 
Omnia Barista range – this offers real coffee 
house experience in the homes of consum-
ers. Another innovation direction was the 
development of medium-sized products. 
Omnia Barista editions products came out 
in 450g size, and the flagships of the whole 
bean segment, Classic and Silk are now also 
available in 500g and 425g variants.
Nestlé’s coffee sales jumped 7.2 percent in the 
first half of the year, which was more than 
the market average. In April the company 
relaunched the full portfolio of Nescafé 3in1 
and 2in1 products. Nescafé 3in1 Pistachio 
is only available in the summer season. In 

early 2019 Nescafé introduced Nescafé Gold 
Organic to the market: this is a 100-percent 
arabica instant coffee, which is certified to 
be fair trade. Also early this year, Nescafél 
Dolce Gusto rolled out two new products: 
13-strong Nescafé Dolce Gusto Ristretto Na-
poli Style and Grande Mexico in the Origins 
range – after the Honduras, Colombia and 
Peru variants launched in 2018. It will shake 
up the Hungarian coffee market that from 
September 2019 Nestlé Hungária Kft. starts 
selling Starbucks products in retail, both of-
fline and online.
Sustainability is important for Mokate: just 
now they are switching to smaller packaging, 
which also sports a new design. The company 
makes high quality instant coffees. Consum-
ers can get a special taste experience from the 
3in1/2in1 products of Mokate, thanks to the 
fact that they also contain ground and roast-
ed coffee. The latest product launches have 
been the brown sugar and increased caffeine 
content 3in1 products. Whole bean Marila 
coffees are now available in 100-percent ar-
abica, 90-percent arabica and 10-percent 
robusta, and Espresso versions. //

A termékfejlesztés fókuszát a kávékap-
szulák és a szemes kávék jelentették. Az 
idei év egyik legnagyobb innovációja a 
nemrég bevezetett Omnia Barista editions 
termékcsalád, amelynek küldetése, hogy a 
fogyasztók már ne csak a kávézókban, ha-
nem otthon is tudjanak hódolni a minőségi 
kávéélménynek. Másik innovációs irányuk 
a közepes kiszerelésű termékek bevezetése 
a szemes szegmensben.
– A lassú pörkölésű Omnia Barista editions 
újdonságunkat is 450 g-os kiszerelésben 

vezettük be, de a szemes piac zászlósha-
jójának számító Classic és Silk variánsokból 
is hoztunk 500 és 425 g-os kiszereléseket 
– mondja a JDE Hungary senior brand 
managere.
A magas hozzáadott értéket képviselő 
szegmensek a kommunikációjukban is 
kiemelt szerepet kapnak.
– Az Omnia 2018-ban ünnepelte 50. szüle-
tésnapját, és mindig is a magas, megbíz-
ható minőséget képviselte a fogyasztók 
számára. Ezt szeretnénk továbbvinni, emel-

Kávé – innováció és tudomány
A kávétrendek sem pihennek, utolért min-
ket a cold brew technológia, a nitro kávé 
és a kávészóda. Egyikük sem hagyományos 
presszó, viszont távlatokat nyitnak meg az 
üdítőitalok, az elképzelhetetlen ízek és a ká-
véhoz köthető tudományok területén.
A legtöbb újdonság hideg áztatási el-
járással készül, a főzött kávéhoz képest 
sokkal hosszabb ideig, így olyan aroma-
kombinációk érhetők el, amelyek nagyobb 
mozgásteret adnak a fejlesztőknek. A kiol-
dódó biokémiai vegyületek változtathatók 
a kávé fajtája, a kávéőrlemény szemcse-
mérete, a víz minősége és az áztatási idő 
függvényében. A nyert oldat habosítható 
nitrogénnel, ízesíthető gyümölcsökkel, 

fűszerekkel, szirupokkal és buborékos jel-
leg is elérhető szén-dioxidos dúsítással. A 

virágos ízjegyekért 
felelős savak egy 
része nem oldódik 
bele ezekbe az ita-
lokba. Azonban a 
hosszú áztatás és 
a gázok jelenléte 
miatt más hatású 
vegyületek kerül-
nek többségbe. Az 
így kapott kávés fris-
sítő italok lágyabbak 

és lényegesen gyomorkímélőbbek főzött 
társaiknál. //

Coffee – innovation and science
Coffee trends never rest – it is enough 
to think of cold brew, nitro coffee and 
coffee soda. Most new coffee drinks are 
prepared by cold soaking, which takes 

more time and gives more freedom to 
innovators. These drinks can be flavoured 
with fruits, spices and syrups, and adding 
carbon dioxide will make them bubbly. 

Due to the long soaking and the presence 
of gases, the character of these drinks is 
different: they are softer and easier on 
the stomach than traditional coffee. //

lett pedig eltökélt szándékunk, hogy kortól 
függetlenül, mindenki kedvenc kávémár-
kája legyen az Omnia Magyarországon – 
tűzi ki a távlati célt Tasi Dóra.
Az ATL-eszközök közül a leghatékonyabb té-
vékampányok mellett egyre nagyobb hang-
súlyt helyeznek a digitális médiára, legyen 
az a saját online vagy közösségi médiafe-
lület, avagy fizetett hirdetés. Az innovációk 
bevezetésekor kiemelt szerepet kapnak a 
mintaszórások, eladáshelyi kóstoltatások 
és a rendezvényeken való megjelenés.

Piacátalakító bevezetés jön
A Nestlé a kávépiacon az első félévben ki-
emelkedően jól teljesített, összességében a 
piaci átlagot meghaladó 7,2%-os értékbeni 
eladásnövekedéssel sikerült részesedését 
növelnie. Ehhez az eredményhez leginkább 
a Nescafé Dolce Gusto kávékapszulák, az 
azonnal oldódó termékkategóriák közül 
pedig a fagyasztva szárított Nescafé Gold 
termékcsalád fejlődése járult hozzá.
– Az idei év legfőbb változásai a Nestlé 
kávé üzletágának életében három alka-
tegóriát érintenek. A legnagyobb lépés 
az azonnal oldódó kávékülönlegességek, 
azaz a  Nescafé 3in1 és 2in1 termékek teljes 
portfóliójának áprilisi újra bevezetése volt. A 
nyári szezonban kapható egy plusz termék 
is, a Nescafé 3in1 Pistachio, amelyet mind 
melegen, mind pisztáciás jegeskávéként 
fogyaszthatunk – említi meg Csider Bor-
bála. – Reagálva arra a fogyasztói igényre, 
hogy a kávé eredete és értéklánca is átlát-
ható, megbízható legyen, az év elején be-
vezettük a Nescafé Gold Organic terméket, 
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