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NÖDINGE. En uppstick-
are som breder ut sig 
allt mer.

Davor Stajminger 
från Nödinge utmanar 
de stora kaffeleveran-
törerna i Sverige.

– Genombrottet kom 
när Gekås i Ullared tog 
in mitt kaffe.

Yrket som lastbilschaufför 
har han lagt bakom sig. Sedan 
några år tillbaka är han kaffe-
leverantör på heltid.

– Det började i liten skala, 
som ett hobbyprojekt vid 
sidan av mitt ordinarie arbete. 
Successivt har verksamheten 
växt och när jag lyckades slå 
mig in på Gekås i Ullared för 
tre år sedan tog det ordentlig 
fart. Nu har jag även fått till 
stånd ett avtal med Bergen-
dahlsgruppen, som äger alla 
City Gross-butiker. Jag för-
handlar också centralt med 
Ica, säger Davor.

– Jag har redan fått klar-
tecken hos Boströms i Lilla 
Edet och Kvantum på Ale 
Torg.

Det var på en semesterre-
sa i hemlandet Kroatien som 
Davor Stajminger kom på 
den geniala idén att bli leve-
rantör av italienska espresso-
bönor till den svenska han-

deln. 
– Jag satt och drack Amigos 

kaffe på ett kroatiskt café som 
min kompis äger. Det var då 
det slog mig att vi inte hade 
någon leverantör av detta 
storslagna kaffe från espres-
sons förlovande land. Dagen 
därpå tog vi bilen över till Ita-
lien, till Trieste där fabriken 
ligger. På den vägen är det, 
berättar Davor.

Gekås blev en välkommen 
dörröppnare för Davor Staj-
minger och Kaffebudet, som 
hans firma heter. Försäljning-
en av det italienska kaffet 
rinner nu på som aldrig förr. 

– Kaffet har blivit känt hos 
den breda allmänheten tack 
vare Gekås. Det har spridit 

sig över hela Sverige. 
Vad är så speciellt med 

det kaffe som du levererar?
– För det första så är Italien 

espressokaffets mecka. Sedan 
vågar jag påstå att jag är billi-
gast av alla kaffeleverantörer i 
Sverige, ja i hela norden. Det 
beror på att jag är egenföre-
tagare, har således inga stora 
omkostnader och det före-
kommer inga mellanhänder. 
Jag har dessutom väldigt bra 
kontakt med fabriken nere i 
Italien.

Beskriv skillnaden på 
bryggkaffe och espresso?

– Det är en helt annan 
rostning när vi pratar espres-
so, som för övrigt utgör grun-
den till latte, cappuccino och 

så vidare. Mitt kaffe lämpar 
sig till helautomatiska maski-
ner. Nästa steg blir därför att 
försöka erövra caféerna. Det 
finns många italienska café-
barer i Göteborg och själv-
klart ska de servera kaffe från 
stövellandet, säger Davor.

Har du alltid haft en pas-
sion för kaffe?

– Nej, intresset för kaffe 
föddes hos mig när jag börja-
de jobba i branschen. Kaffe är 
en hel vetenskap och smaken 
påverkas av hur maskinen 
är inställd, väder, fuktighet, 
malning med mera. Jag upp-
skattar kaffe mer idag än vad 
jag gjorde tidigare.

Har du blivit mer kräsen?
– Det vill jag inte påstå. 

Jag dricker inte bara lyxkaf-
fe om man ska uttrycka det 
så. På fotbollsmatcher blir 
det bryggkaffe i plastmugg, 
det fungerar utmärkt.

När anställer du din 
första medarbetare?

– Det hoppas jag kunna 
göra inom en snar framtid. 
Får jag ett avtal med Ica, så 
blir det ett måste.

Din framtidsvision?
– Målet är att bli Sveri-

ges kaffekung. Kampen mot 
de stora drakarna ger jag inte 
upp så lätt.

Davor – en blivande kaffekung?
– Lastbilschauffören från Nödinge sadlade omffören från Nödinge sadlade om

KAFFEDRICKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kaffe kan avnjutas på många sätt. Espresso från Italien är 
Davor Stajmingers favorit.

Davor Stajminger i Nödinge driver Kaffebudet, en kaxig uppstickare som utmanar landets le-
dande kaffeleverantörer. De italienska espressobönorna gör succé, bland annat på Gekås i Ul-
lared.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*


