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GEGAR ANDEERD LEESPLEZIER MET INTERESSANTE
WEETJES, TECHNISCHE UITLEG EN 

WA ARDEVOLLE TIPS.

DE ECHTE THUIS BARISTA



ONS DOEL, KL ANTEN ELKE DAG WEER VERBLIJDEN
MET EEN HEERLIJK EINDRESULTA AT UIT

DEZE PR ACHTIGE SIER ADEN.

DE THUISBARISTA HANDLEIDING

Welkom en leuk dat je ons gratis Espresso.nl E-Magazine hebt gedownload om jouw Thuis-Barista vaardigheden te 
perfectioneren en jouw kennis over dit prachtige vak uit te breiden.

In dit magazine proberen wij jou op verschillende wijzen nieuwe inzichten te geven, technische vaardigheden
en wellicht verrassende weetjes bij te brengen. 

Wij wensen je veel leesplezier!

Ons bedrijf heet Espresso.nl | Ca�è Tiramisu, een echt familie bedrijf sinds 1988. Met enige trots kunnen wij vertellen 
dat wij  een van de eerste vier bedrijven in Nederland waren die zich toendertijd specialiseerde in de verkoop van 
hoogwaardige espressoapparatuur, heerlijke Italiaanse ko�e soorten en een eigen onderhoud- reparatieserivce. 
Onze Italiaanse roots zijn een van de drijfveren die onze passie in het ko�e vak hebben doen opbloeien. 

Vanuit onze fysieke winkels in Hilversum en Harderwijk voorzien wij particulieren en bedrijven van uitgebreide
uitleg en demonstraties, mooie ko�e soorten, persoonlijk advies en service. Kantoor, ko�egroothandel en 
trainingslocatie bevinden zich in Zeewolde.

EVEN IN HET KORT VOORSTELLEN

DE INHOUD VAN DIT MAGAZINE
De samenwerking tussen espressomachine, ko�emolen en de hand van de meester.

Waar je op moet letten bij het afstellen van de ko�emolen.

Belangrijke tips en uitleg voor gebruikers en geïnteresseerden in een warmtewisselaar espressomachine.

Tips over noodzakelijk onderhoud, wat wel en wat niet te doen.

Op zoek naar de juiste espressomachine?

De juiste wijze van opschuimen met een single boiler machine.

Perfecte melk opschuimen in 9 stappen.

Ko�everhoudingen en recepten lijst.

De verschillen in ko�ekwaliteit.

De juiste ko�ebonen kiezen.

Smaakdiagram / Nuancegra�ek

Mooie afbeeldingen
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SAMENWERKING VAN MACHINE,  MOLEN EN BEDIENING

Of je nu een kleine instap espressomachine hebt, een professioneel E61 systeem of een grote horecamachine. 
Een mooie espresso kan met al deze machines worden gezet. Neem nou de bekende QuickMill 820, een iconisch
espressomachine van het kleinere formaat. Dit sterke maar eenvoudige apparaat zet exact een zelfde espresso
als een professionele horeca machine. Het draait namelijk niet zozeer om de machine maar om de complete
afstelling van de espresso machine, de ko�emolen en zoals wij zeggen de hand van de meester.

Natuurlijk is allereerst belangrijk dat de machine goed is onderhouden.
Hiermee bedoelen we natuurlijk goed ontkalken, de zetgroep en zee�es tijdig
reinigen van ko�eresten en dagelijks de �lterdrager goed schoon houden. 

Maar onder goed onderhoud valt ook de afstelling van je machine. Verliest de machine
geen druk? Staat de bypass goed afgesteld en biedt de machine de juiste temperatuur? 

De volgende bepalende factor, de ko�e kwaliteit! Een verhaal waar we lang en uitgebreid over door kunnen praten, 
speculeren en ook met klanten om kunnen discussiëren.. wanneer bijvoorbeeld een Jura volautomaat weer helemaal
is dichtgeslipt met vieze ko�eresten... vervolgens vragen wij welke bonen de klant gebruikt, al zien en ruiken we 
het soms vaak al voordat het antwoord volgt. 

Maar we komen het ook tegen wanneer een ko�emolen naast een espressomachines door de klant niet goed 
afgesteld kan worden, althans dat constateerd men dan zelf. Je snapt hem, dat is dan vaak niet de schuld van de molen 
maar van de slechte kwaliteit ko�e die gebruikt wordt. Want stellen wij deze vervolgens (standaard) weer af met onze 
Ca�è Tiramisu miscela Classico 90/10 dan komt er een prachtig resultaat uit. Hoe dat komt lees je straks meer over.

Als het bovenstaande klopt en de machine is goed schoon en onderhouden. dan staat hij netjes afgesteld en
loopt een espresso van 30 ml in maximaal 30 seconden door.

DE MACHINE AFSTELLING,  WAAR MOET JE OP LETTEN

MAAR DAN DE KOFFIE. . . . . .

Een espressomachine met vibratiepomp levert 15 à 16 bar pompdruk. Maar zet men de mooiste resultaten 
tussen de 9 en 12 bar (op de drukmeter). Afhankelijk van type machine en interne afstelling.
 
De bypass van een espressomachine moet openslaan op 11¾ bar. Dit kan je testen met gebruik van het
blind�lter bakje of door het knopje achter de zetgroep hendel in te drukken.

Machines met een rotatie(motor)pomp staan af fabriek altijd afgesteld op 9 bar. Dit is dan tevens ook de af 
te lezen druk tijdens het ko�ezetten. Afstellen van de molen geschiedt op gewicht en met een (shot)timer.

Een warmtewisselaar espressomachine heeft een keteldruk van maximaal 1,3 bar. Slaat deze hoger uit dan 
staat de machine te warm afgesteld. Boven de 1,5 bar duidt het vaak op een technisch probleem. 

De watertemperatuur gemeten vlak na de uitloop uit de zetgroep moet liggen tussen de 88˚C en 92˚C 



Maar jij bent een Thuis barista! Dus gaan we er van uit dat je natuurlijk een mooi kwaliteit ko�ebonen gebruikt 
die je gekocht hebt bij een speciaalzaak of bijvoorbeeld via espresso.nl. Dan kun je er vanuit gaan dat de ko�e 
gelijkmatig en goed gemalen zal worden, wanneer je een geschikte en goede kwaliteit ko�emolen hebt. Een 
gelijkmatige maling is uiterst belangrijk voor de consistentie en dus smaakverhouding van het eindresultaat. Tevens 
zorgt het ervoor dat je je ko�emolen niet contant hoeft bij te stellen.

De volgende punten zijn belangrijk voor het goed kunnen afstellen van een ko�emolen. Begrijp je de volgorde
en kun je uiteindelijk de verschillen zien en voelen? Dan scheelt dat in de toekomst veel verspilde ko�e.

HOE ZIE JE,  VOEL JE EN PROEF JE DE JUISTE AFSTELLING?

Voor een mooie doorloop van de espresso heb je allereerst de juiste maalgraad of maling nodig.
Zoek naar een afstelling waarbij je de ko�e net niet samen geperste klonten uit de molen ziet komen.

Als je de gemalen ko�e tussen de voelt zult je merken dat er veel verschil zit in de structuur van iedere trap of 
draai aan de maalschijf. Voelt hij erg grof, dat moet je �jner. Voelt het net als meel dan zit je te �jn. Je moet zoeken 
naar een gevoel dat de gemalen ko�e net in de huid van je vingers drukt maar toch nog een lichte korrel heeft.

Dan ga je testen. Gebruik hiervoor altijd de tweepersoons �lterdrager. Maal deze vol, met een klein heuveltje
dat net boven de rand van de �lterdrager uit komt. Verdeel de ko�e vervolgens door zachtjes met de vingers
tegen de �lterdrager te tikken. Niet met de handpalm en niet met de �lterdrager tegen je pols. 
Als het goed is heb je dan een vlakke verdeling en zit je onaangestampt net een klein randje onder de rand
van het �lterbakje. Zet nu de tamper recht op de ko�e, laat hem er iets inzakken en druk hem stevig en
gelijkmatig aan.

Veeg de randen van de �lterdrager schoon. Pre-�ush de groep en draai de �lterdrager erin. Start de actie.
Een mooie espresso loopt tot zo’n 30 tot 40 ml. door in een tijd van 20-25 seconden, gemeten vanaf de eerste
ko�edruppel en afhankelijk van je gewenste resultaat en de soort ko�e die je gebruikt. Je beoordeelt het
eindresultaat deels op het oog, de smaak en de “voorschriften”. 

Per kop ko�e gebruik je tussen de 7 en 9 gram. Vaak gebruik je voor een enkel bakje net iets meer dan voor 
een dubbele. Maar dit doe je op gevoel, de af te lezen en gemeten druk en op de smaak. Precisie afstellen 
kun je doen met een precisie weegschaal.

Het eindresultaat. Een mooie hazelnoot goud oranje achtige kleur met (meestal) een 
subtiel gestreept of gevlekt patroon.

Even door het kopje walsen en genieten.. . .



VOOR DE BARISTA MET EEN WARMTEWISSELAAR MACHINE
BELANGRIJKE TIPS!

Wanneer jouw espressomachine enige tijd stil staat komt het water in de warmtewisselaar(buis) 
op en misschien zelfs boven kooktemperatuur. Wanneer je hiermee ko�e zult zetten verbrandt
de ko�e! Let er daarom op dat je altijd pre-�ushed tot er een rustige wateruitloop ontstaat. 
Nu pakt de machine koud water, pompt dit door de warmtewisselaar en verwarmt dit tot de 
perfecte zetvtemperatuur van 92 C.

De absolute vijand van jouw espressomachine is kalk. Een verkalkte machine verpest niet alleen de 
smaak en perfectie van jouw espresso, maar beschadigt de espressomachine soms tot in extremen.

Let er goed op dat je een warmtewisselaar machine minimaal 3 tot 4 keer per jaar ontkalkt! En gebruik hier
voor het juiste ontkakingsmiddel en een juiste ontkalkingsprocedure.

Maar het is niet alleen kalk waar een warmtewisselaar machine gevoelig voor is. In onderdelen van de machine 
worden veelal verschillende soorten metaal gebruikt. Wanneer je bij een warmtewisselaar vergeet om dagelijks 
theewater af te tappen, zal er op langere termijn een chemische reactie tussen deze metalen onstaan. Dit noemt 
men elektrolyse wat zich zal uiten in oxidatie die de metalen beschadigt en in ergere gevallen zelfs door de 
boiler en lasnaden zal bijten.



Naast zorgvuldig ontkalken, het aftappen van het boilerwater en dagelijk verversen van het water in de
waterbak, is het belangrijk om maandelijks de zetgroep te reinigen. Wij raden aan om E61 systemen met
handbediende hendel handmatig te reinigen en slechts een aantal keer per jaar te back�ushen. 

Back�ushen is bedoeld voor espressomachines met een electronische (magneetklep) bediening.
De onderdelen in een E61 zetgroep gaan bij handmatig schoonmaken veel langer mee! Ko�evet zorgt ervoor
dat de kleppen goed blijven functioneren waardoor er minder metaal op metaal schuurt. Het back�ushen
van een E61 zetgroep zorgt voor een stroevere bediening van de hendel, welke gaat kraken. Ook zal met 
back�ushen de cilinder waar de as van de hendel in beweegt beschadigen doordat het vet achter de
pakking zal oplossen. Hierdoor gaat uiteindelijk een lekkage onstaan.

Handmatig schoonmaken kost slechts 5 minuten werk per maand! Weten hoe? Bekijk dan onze website. 

+ 100 oC

92 oC120 oC



Net als het pre-�ushen is het goed schoonhouden van de zetgroep een belangrijke
factor om verbrandde ko�esmaken te voorkomen.  Zoals je zojuist gelezen hebt
raden wij wekelijks of regelmatig blind�lteren/back�ushen voor E61 systemen af.
De zetgroep is eenvoudig handmatig schoon te houden door met een passende
schroevendraaier de o-ring en douchezeef uit de zetgroep te wippen. En 
vervolgens de verdeelschoef te verwijderen. Bij niet E61 systemen is deze schroef
meestal niet aanwezig. 

Doe je dit maandelijks dan hoef je vaak enkel een doek te gebruiken om de
ko�eresten weg te poetsen. Bekijk de zetgroep altijd even met een 
lampje om te controleren of alles goed schoon is. 

De douchezeef kan je eenvoudig even laten inweken in wat
afwasmiddel. Maar wat ook goed helpt is om het met een tang
vast te pakken en via de stoompijn de hete stoom tweezijdig
door het zee�e te blazen.

Heb je een machine die niet met een 
hendel maar met drukknoppen of
schakelaars bediend wordt?
Dan mag je na deze handelingen de
zetgroep wel back�ushen.

Bijvoorbeeld een Bezzera BZ07, BZ09, BZ10, BZ13 en BZ16,
een Rancilio Silvia, Isomac Venus of ECM Casa V.
En natuurlijk alle horeca machines met tiptoets bediening!

Verdeelschroef / sproeier

Filter douche

Rubber o - ring

Piston / filterdrager bakje

Bevestigings klem / veer

Filterdrager / piston

Uitloop 

EEN WEKELIJKS TOT MAANDELIJKSE VERPLICHTING!
ZETGROEP ONDERHOUD



ESPRESSO SERVICECENTER

ONDERHOUD NODIG? OF LOOPT U WAT ACHTER MET SCHOONHOUDEN?

Bekijk onze servicetarieven op
w w w.espressoser vicecenter.n l

SERVICE & REPARATIE VOOR O.A. DE VOLGENDE  ESPRESSOSYSTEMEN

BEZZERA - ISOMAC - ROCKET - VBM - ECM
BFC - FAEMA - RANCILIO - QUICKMILL

LA MARZOCCO - QUAMAR
MACAP - IZZO

en meer... Staat uw machine merk 
er niet tussen?

Neem gerust contact
met ons op.

Afhankelijk van uw eigen onderhoud heef t ieder 
particulier systeem eens per 2 tot 4 jaar een 

grote onderhoudsbeurt nodig.

Afspraak maken is niet nodig.  Servicetijd 5 -  7 werkdagen.

SINDS 1988



 Sinds 1988
UW ESPRESSOSPECIALIST

VOOR DE LEKKERSTE ITALIAANSE KOFFIE 

GESELECTEERDE APPARATUUR
MET EEN PERSOONLIJK EN UITGEBREID VERKOOPADVIES

BARISTA ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

ZORGVULDIG ONDERHOUD & REPARATIE

WWW.ESPRESSO.NL

BARISTA CURSUS EN TRAININGEN
HILVERSUM -  HARDERWIJK -  ZEEWOLDE

Caf fè Tiramisu Harderwĳk

Qualità per tutti





OPZOEK NAAR EEN MACHINE? WIJ LEGGEN JE DE VERSCHILLEN UIT!
GESELECTEERDE ESPRESSOMACHINES

Wanneer je zoekt naar een nieuwe of eerste espressomachine loop je al snel tegen een muur van keuzes aan.
Bij ons in de winkels vind je zo’n muur maar wij bieden hier wel een geselecteerd assortiment van enkel
de betere espressomachines voor particulier gebruik. 

Door onze decennia lange verkoop en service- reparatie ervaringen kunnen wij u precies vertellen welke 
machines wel en juist niet te moeten kopen, ondanks dat u wellicht andere ervaringen op internet heeft gelezen.
Lang niet alles espressomachines zijn ook uw geld en investering waard. Soms wordt er een relatief duur apparaat
aangeschaft maar blijkt dit in de praktijk uiterst slecht geproduceerd te zijn. Deze merken waar wij (hier) niet de 
namen van zullen noemen nemen wij dan ook niet in voor service en of reparatie, puur uit eigen bescherming 
omdat wij enige tijd na het onderhouden verantwoordelijk blijven voor de staat van de machine. 

Ons assortiment espressomachines voor particulier gebruik bevat zo’n 50 verschillende modellen. Met al deze 
machines kan een ieder de meest mooie espresso’s en cappuccino’s bereiden. De echte verschillen zitten hem veelal 
in de optische details, metaal bewerking, kwaliteit van onderdelen en luxe afwerkingen. 

Daarom bieden wij niet alleen een uitgebreide uitleg tijdens de oriëntatie naar een espressomachine, maar wordt
er altijd een basis barista cursus gegeven op de machine die wordt aangeschaft. Wij nemen de tijd voor de klant en 
zijn of haar nieuwe espressomachine, zodat de eerste ervaring van de machine meteen goed is en thuis direct
de mooiste resultaten worden gezet. En dit met de beste aftersales service.

Bij een nieuwe of tweedehands gereviseerde espressomachine 
worden altijd de door ons zelf geschreven handleidingen en 
onderhoudsdocumentatie gegeven. 

Wij leveren u altijd een nieuwe machine uit eigen voorraad en bieden op al onze verkopen 24 maanden garantie
vanuit eigen bedrijf. U bent dus niet afhankelijk van een de zogenoemde dozenschuiver zonder eigen servicecenter.
Helaas ruimen wij met regelmaat “service” problemen op van mensen die hun machine elders gekocht hebben maar
waarvan de problemen niet correct worden verholpen. Vaak onstaan doordat de koper verkeerd geinformeerd is 
over het systeem dat is aangeschaft en te weinig onderhoudsinformatie is verstrekt. Dit zorgt na verloop van tijd 
vanzelf voor vervelende en vaak onnodige reparatie kosten.
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Maak een afspraak om 
langs te komen



WEET WAT JE DOET! SOMS GAAT HET MAAR NET GOED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OPSCHUIMEN MET EEN SINGLE BOILER

Zet altijd eerst de ko�e, sla de ko�e uit en begin dan aan het melkschuim.

Zet de stoomschakelaar aan en tap vervolgens zo’n 50 ml. aan water
af via de stoompijp door de kraan open te draaien.

Draai vervolgens de kraan weer dicht en wacht zo’n 20-30 seconden.

Nu kun je stomen volgens de melkschuim handleiding.

Na het stomen draai je de kraan weer dicht. 

Zet de stoomknop uit en vervolgens direct de pompknop
of wanneer deze er niet is de ko�eknop aan om de boiler weer
netjes af te vullen met water. Vergeet je deze handeling dan is de kans zeer groot dat het element droog komt
te staan, te heet zal worden en mogelijk droogkookt of uit elkaar springt.

De pompknop mag weer uit zodra je hoort dat de machine weer gevuld is. Of wanneer je via de stoompijp
geen stoom maar weer een waterstraal kunt aftappen.

Laat de machine vervolgens rustig afkoelen tot je hem weer voor ko�e wilt gebruiken.



MELK OPSCHUIMEN
In 9 stappen perfecte 



Blaas de stoompijp even voor in de
lekbak van de machine of boven een doek.
  
Breng vervolgens de stoomtip 1cm in de 
melk en open uw kraan in één slag zodat 
op volle kracht uit de pijp komt.

Zak vrij direct na het openen van de kraan met 
de melkkan naar beneden en breng de stoomtip 
net in het   oppervlak van de melk.
Hiermee stopt    direct het schelle geluid.

Gebruik voor een mooie vol geschuimde 
cappuccino met extra romige afdronk een
goede kwaliteit melk met een goed balans 
in eiwit en vet gehalte. Liefst volle of 
houdbare  melk gebruiken.

Doseer voldoende melk in de melkkan, 
wij zeggen altijd minimaal twee vingers dik. 
Zo krijgt de melk voldoende ruimte zich te 
bewegen en zal hij niet direct te snel 
opwarmen. Ook voorkom je hiermee dat 
de melk gaat spetteren.

Voor Latte Art melkschuim raden wij aan
minimaal 3 tot 4 vingers dik aan te houden.
Dit omdat je bij Latte art de melk naar een 
minder dikke structuur opschuimt.

Breng de pijp naar de zijkant van de
melkkan voor de Rollende rotatie

Houdt hierbij de stoomtip net iets
dieper dan bij de eerste fase. Op deze
manier komt er minder lucht mee en
   ontstaat er een meer kolkende beweging.

Probeer de kan en pijp zo te plaatsen dat
het meer dikkere melkschuim wordt 
meegezogen onder de stoomtip.

Stop op tijd! om zo te hoge temperaturen
te voorkomen. Hierdoor breekt het eiwit af 
en stort de melk in.  Wanneer tijdens het 
stomen de melk een zwaarder geluid iets
grommend geluid gaat geven is dit een
indicatie dat de temperatuur te hoog wordt.

Stoom uw stoompijp na en neem deze af
met een vochtige doek.

Klop vervolgens met de melkkan op
uw werkblad om zo de overige bellen in
de melk eruit te kloppen. 

Wals de melkkan in rondjes door in kleine korte 
bewegingen ronde slagen met uw pols te maken.

Probeer de melk snel maar zorgvuldig
in de kanten rond te laten draaien. U ziet 
direct uw melkschuim veranderen in een
mooie egale schuimlaag.

Voor Latte art wip je een eerste dikkere 
laag uit je melkkan en wals je net iets langer
door tot je een egale dunnere verhouding 
krijgt. Dit kan je ook realiseren door niet plat 
maar met een schuin gehouden kan te walsen.

Houdt in de eerste fase de stoompijp  
in het midden van de kan. Houdt de 
kan rechtop en zoek naar een licht 
slurpend geluid. 

Een tweezijide ( V ) Rotatie neemt van 
beide kanten melk en lucht mee onder 
de stoomtip.

Zak vervolgens rustig met de kan
naar beneden en houdt u het 
slurpende geluid aan.

Tijdens het opschuimen kunt u zo nu en
dan de kan iets links of rechts bewegen
om zo de melk beter te laten golven.

1 . 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

MELKSCHUIM HANDLEIDING





ZO VEEL AANBOD, MAAR WAAR LIGGEN DE VERSCHILLEN?
DE JUISTE KOFFIEBONEN KIEZEN

Voor een mooie en veelal eerlijke kwaliteit ko�e kun je het best terecht bij een espresso-  ko�especiaalzaak,
een goede webshop zonder al die budget prijzen of een kleinere maar ambachtelijke branderij. 
 
Al sinds 1988 verkopen wij ko�ebonen en espressoapparatuur. Onze eigen ko�emerken melangeren en
branden doen wij al sinds 1992 met onze partner fabriek op Sicilië. Al na enkele jaren werden wij opgenomen in
dit familiebedrijf waar het gaat om eerlijke en verantwoorde ko�e, van de plantage tot aan de consument. 
Italianen blijven toch echte de grondleggers van het overheerlijke espresso goedje dat wij dagelijks willen drinken. 
Espresso stroomt daar praktisch door het bloed, de espresso techniek komt er vandaan en er zijn vele authentieke 
Italiaanse branderijen waar generatie op generatie het melangeren en branden van ko�e wordt overgedragen.
Soms komen wij op reis weer een van deze pareltjes tegen en doen wij een na de kennismaking een eerste 
bestelling.  Wanneer deze door onze eigen klanten goed wordt ontvangen nemen wij het merk graag op in ons
assortiment. 

Natuurlijk vindt men tegenwoordig ook in Nederland hele mooie vaak kleinere en ambachtelijkere branderijen
die de kunst van het ko�ebranden weten te meesteren. Mede hierom zijn wij ook in Nederland een samenwerking
gestart met SPOT ON Roasters uit Amsterdam. Eigenaar is Olaf Tromp heeft naar eigen zeggen zijn passie voor het 
ko�e vak en branden van ko�e opgedaan bij ons in de beursstand, wanneer wij op het jaarlijke Italië Evenement
te Haarzuilens stonden. Olaf werkte daar alle dagen met plezier in de organisatie en kwam dagelijks gezellig even 
bij ons in de stand zijn espresso’s halen. Leuk hoe dingen zo kunnen lopen. En dat is waar wij het tevens voor
doen, mensen interesseren en blij maken met dit mooie product. De passie komt dan vanzelf.

Een mooie en eerlijke espresso begint al bij de plantage. Hoe is de grond bewerkt, wordt er wel of niet veel bos en 
beplanting voor gekapt.  Worden er veel, weinig of geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de plantage. En doet de 
boer ook iets terug aan de natuur door bijvoorbeeld biodiversiteit te creëren door zijn plantage heen.
Dit zijn belangrijke factoren voor de uiteindelijke inkoopprijs van groene ko�ebonen voor ko�ebranderijen. 



VANIGLIA MACCHIATO
Doseer eerst 1 deel vanille siroop.
Vang vervolgens op een gebogen 

of cocktail lepel de 3/6 melk 45˚C op.
Schenk hier als derde laag 2/6

melkschuim op. Schenk al laatst
de espresso van 83 ˚C zachtjes in.

Extratietijd 25 sec.
Volume 200 - 250 ml.

Temp. 50 ˚C

........

........

Tip! Vang de espresso altijd op in een voor
verwarmd RVS bekertje of espresso kannentje!

RISTRETTO
Het typisch Italiaanse

vloeibare bonbonnetje.

Extractietijd 20 - 23 sec.
Volume 25 ml.

ESPRESSO
Iets langer maar ook

kort gezet.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 35 - 40 ml.

CAFFÈ MACCHIATO
Espresso met op de crèma 

een toe�e melkschuim.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 35 - 40 ml.

Temp. 68 - 80 ˚C

CORTADO
Espresso met een toe�e

melkschuim en vleugje melk.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 35 - 40 ml.

Temp. 68 - 80 ˚C

CAFFÈ CORRETTO
Espresso met scheutje

Grappa, Amaretto of Sambuca.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 45 ml.

Temp. 68 - 80 ˚C

DOPPIO ESPRESSO
Een dubbele hoeveelheid

genot van espresso.

Extractietijd 20-23 sec.
Volume 70 ml.

KOFFIE
Een normale 
zwarte ko�e

Extractie tijd tot 35 sec. 
Volume tot 90 ml.

LUNGO
Ko�e aangelengd met 

heet water.

Extractietijd 25 - 30 sec.
Volume 100 ml.

CAFFÈ AMERICANO
1 deel heet + 1 scheut koud water.

Vervolgens een ko�e zetten.

Extractietijd 30 - 35 sec.
Volume 120 - 150 ml.

CAPPUCCINO
1/3 espresso,

1/3 melkschuim en 1/3 melk.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 120 - 150 ml.

Temp. 70 - 74 ˚C

LATTE ART
2/5 espresso, 3/5 

dun gestoomde melkschuim.

FLAT WHITE
2/4  Dubbele shot espresso

1/4 schuim en 1/4 melk.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 120 - 150 ml.

Temp. 70 ˚C

CAFFÈ PANNA
Dubbele espresso 2/3

1/3 zacht geklopte room.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 85 ml.

Temp. 75 ˚C

CARAMELLOCCINO
Shot Caramel siroop.

2/5 espresso, 2/5 schuim 
1/5 melk.

Extratietijd 25 sec.
Volume 200  ml.

Temp. 70 ˚C

MOCCACCINO
1/3 sterkte espresso, cacao

1/3 melkschuim en 1/3 chocolade- 
chocolademelk of siroop. 

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 200  ml.
Temp. 70 - 74 ˚C

CALCO CIOCCOLATO LATTE
1/4 Pure chocolade topping, 

verdund met vleugje heet water.
3/4 Chocolate Cookie siroop schuim.

Monin Chocolade en Siroop.
Volume 200  ml.

Temp. 75 ˚C

CAFFÈ LATTÈ
Gezet in een glas of brede kop.

1/5 sterk gezette espresso
3/5 warme en 1/5 schuim.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 200 - 250 ml.

Temp. 70 - 74 ˚C

LATTÈ MACCHIATO
Doseer eerst 2/5 melk van 45˚C
Schenk hier als tweede laag 1/5 

melkschuim op. Als laatst schenkt 
u de espresso á 83 ˚C in het glas.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 200 - 250 ml.

Temp. 55 ˚C

COCOFREDDO
Kokosroomijs

Theelepel Chocolate Cookie
1 Espresso + Chocolade schaafsel.

Extractietijd 20 - 25 sec.
Volume 45 ml.
Temp. 0 - 5 ˚C

MAGIC ICE COFFEE
Zacht roomijs

1 theelepeltje Magic Co�ee
extract. (zie onze webshop)

Extract max. 1 theelepel
Volume 45 ml.

Temp. -5˚C

˚C

VERHOUDINGEN EN RECEPTUUR



Maar wat absoluut een belangrijke factor is voor de kwaliteit van de uiteindelijke boon is of het daadwerkelijk
een eerlijke arabica soort is. Of dat de bonen die je koopt afkomstig is van een genetisch gemanipuleerde 
arabica plant? Of de variant die in de wortels van een oude robusta plantage wordt geënt om hem zo op veel
lager gelegen gebieden te kunnen telen. Op deze twee manieren worden de echte arabica’s die zo tussen de 
1800 en 2200 meter groeien, verplant op gebieden met hoogtes van zo rond de 400 meter. 

Veelal worden op dit soort “massa” plantages veel meer en ook erg ongezonde pesticiden gebruikt, om de opbrengt 
zo hoog mogelijk te houden. Daarbij wordt het plukproces geautomatiseerd en worden de plantages machinaal 
en in één keer geplukt. Zo worden niet rijpe, rijpe, over rijpe en zieke ko�e bessen allemaal tegelijktijdig geoogst.
En laat dit laatste nou juist het punt zijn waardoor er in een volautomaat, met gebruik van goedkope ko�ebonen,
veel vaker problemen ontstaan. En ko�emolens naast een espressomachine niet goed af te stellen zijn. 
Wanneer deze massaal geplukte ko�es gebrand worden zal iedere kop ko�e een onregelmatige maalgraad 
krijgen van �jne, te �jne en te grove ko�e bevatten.  Tevens is de kans op one�enheden en ongewenste steentjes, 
stukken hout of andere vreemde voorwerpen in dit soort ko�ekwaliteiten vele malen hoger. 

Voor een eerlijke ko�e betaal je voor wat je krijgt. Een hand geplukte ko�ebes, waarbij de telers soms wel tot
12 keer in een maand alleen de rijpe bessen gaan oogsten om zo de hoogste kwaliteit te garanderen.  Dit werk
de zorg voor de plantage en natuur moet dan ook beloond worden met een beter prijs. 

De uiteindelijke verkoopprijzen in Nederland voor een eerlijke en mooie ko�e kwaliteit varieren van € 13,- tot zo’n 
€ 30,- per kilogram.  Geheel afhankelijk van de soorten ko�e die gebruikt wordt, het beschikbare aanbod van de 
bepaalde ruwe groene ko�ebonen, het ambachtelijke brandproces en de oplage waarin een branderij kan branden. 
Kleine branderijen vragen vaak wat meer voor de ko�e dan een grote branderij met een langere geschiedenis. 

Dan denken sommige misschien, zoveel ga ik echt niet voor mijn ko�e betalen, maar zo duur is dit helemaal niet.
Wanneer je de hele reis en het proces van de plant, de bes, het wassen en drogen tot vervoer naar de branderij
in Europa en het branden zelf. 

Reken maar uit.  Wanneer je 7 gram voor een kop ko�e gebruik en je kilo bonen hierdoor deelt, dan krijg je 
omgerekend 143 koppen ko�e uit 1 kilo. Rond dit nou met een beetje morsen en hogere afstelling af naar
zeg 135 koppen uit een kilo.  Nu deel je jouw kiloprijs, zeg € 20,- door 135 koppen, dat is slechts 0,15 cent!

Inderdaad dat is maar 1/3 van een Dolce Gusto of Nespresso cup en dan ook nog eens zonder extra afval,
en dat voor een veel betere en mooiere kwaliteit ko�e. 



EN VERS GEMALEN KOFFIE
RUIM 50 SOORTEN KOFFIEBONEN

Wanneer je dagelijk  veel espresso en/of andere ko�e drinkt wil je zo nu en dan natuurlijk eens wat anders proberen.
Iedere ko�edrinker heeft een persoonlijke voorkeur voor smaak en beleving. Maar ieder zijn smaak is natuurlijk ook 
weer verschillend, de een is gevoeliger voor bitters en drogere ko�e tonen terwijl een ander juist sommige 
ko�esoorten te zuur, zoet of kruidig ervaart. 

De kunst is om de juiste balans hierin te vinden, vaak wordt deze balans gevonden door een merendeel arabica te
melangeren met een beetje robusta. Arabica heeft als grootste kenmerken veelal fruitig, zuurder en meer zoete
chocolade en bloemige tonen. In tegenstelling tot de robusta die veel meer, de naam zegt het al, robuust is en meer 
zwaardere nuances bevat als donkere cacao, hout, noten, aarde en rook brand achtige smakenv. 

Door deze twee ko�eboon soorten te melangeren, bijvoorbeeld met drie arabica soorten en een robusta, wordt een
veel subtielere en ronde smaak gecreëerd. Een ko�e met een volle body, een mooi balans van de verschillende smaken
en mooie dikke crema. Maar een melange kan ook gerust uit vijf arabica en twee robusta soorten bestaan.

Co�ea Arabica neemt zo’n 70% van de wereldwijde productie in beslag. Co�ea Robusta, ookwel Co�ea Canephora, is
goed voor ongeveer 30% van de productie. De Co�ea Liberica is meer ko�eboom dan plant die ten opzichte van
een ko�e plant winterhard kan zijn en kan groeien tot wel 18 meter hoog. De Liberica neemt slechts een paar procent
van de wereld wijde productie in beslag. 

Ons streven is om onze klanten tevreden te blijven stellen met minimaal een aantal ko�emerken en melanges die 
precies bij zijn of haar wensen passen. Inmiddels is ons assortiment in ko�ebonen uitgegroeid naar ruim 50 soorten 
die wij als bonen en als vers gemalen ko�e verkopen. Maar onze zoektocht komt nooit ten einde, daarom blijven wij 
ons assortiment uitbreiden en aanpassen. 50 soorten klinkt veel maar wees gerust, onze afzet is groot genoeg om 
versheid te garanderen. Maandelijks krijgen wij van al onze fabrieken nieuwe leveringen toegezonden.

Dit magazine is vooral gericht op de particuliere espresso liefhebber. Wij leveren
uiteraard ook ons ko�e assortiment, verschillende professionele espressomachines 
en onderhoudserivce op locatie.

Tevens zijn wij naast geautoriseerd                         dealer ook professional dealer en o�cieel                        Servicepartner.            

ZAKELIJKE LEVERING VAN KOFFIE EN APPARATUUR



 ...............................
Zetmethode
Ko�e

 ...............................
Machine  ...............................
Molen ...............................
Extractietijd ........... seconden

Bereiding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Citrus   /    Zuur 

Fruitig  /  Bessen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vanille  /  Honing  /  Zoet  /  Caramel

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Bitter  /  Cacao

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gebrand  /  Gerookt

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aarde  /  Plantage  /  Granen

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               

Peper / Laurier / Kruidig
Nootmuskaat  /  Specerijen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Donkere) Chocolade  /  Mocha

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hout  /  Noten  /  Walnoot

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arabica / Robusta      ..........  / ..........  %

Branding      mild / normaal / donker
Crema           ...............................................
Sterkte          ooo ooo ooo
Eindcijfer      .........    ( 0 - 10 )

......................................................

......................................................

......................................................

Smaakomschrijving Samenstelling

......................................................

......................................................

Verbind de 8 punten tot een
patroon omcirkel de hoofd toon en schrijf de voor jou
bijkomstige smaak op de stippellijn. 

Controleer het resultaat met onze eigen gra�ek
op espresso.nl/smaakdiagram

Per ko�esoort een gra�ek 
gemiddelde van ons personeel.

laag
Intensiteit

Intensiteit
hoog

SMAAKDIAGRAM  |   NUANCEPROFIEL





OM JE TE HELPEN IN JOUW ZOEKTOCHT NAAR LEKKERE KOFFIE

EEN BEDANKJE,  AANBIEDING EN UITNODIGING
ALS AFSLUITER VAN DIT E-MAGAZINE

Bedankt voor het downloaden van ons E-Magazine. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, wij jou wat extra kennis
hebben kunnen geven en je een goede kijk hebt gekregen op ons bedrijf en onze dienstverlening.  Natuurlijk
verklappen we niet al onze tips en trucs, leuke weetjes en informatie over espressomachines in dit magazine. 

Als je op zoek bent naar een mooie nieuwe espressomachine of een perfect gereviseerde machine dan leggen 
wij je graag alle verschillen persoonlijk uit.
Onze winkels bevinden zich centraal in Nederland, je vindt ons langs de A27 in Hilversum en aan de A28 in 
Harderwijk. Maar neem de tijd voor een bezoekje, je bent al snel een uur tot uren bij ons voor uitleg en demonstratie.

Én natuurlijk altijd onder het genot van een perfect gezette espresso of een heerlijke cappuccino!

Voor jou als Thuis Barista en liefhebber van mooie ko�e hebben we een leuke aanbieding op onze website.
Op ko�einfo.nl kan je een speciaal proefpakket ko�ebonen-pakket bestellen via de homepage.

Als je ons magazine gedownload hebt via ko�einfo.nl zal je een unieke persoonlijke
aanbieding krijgen van een aantal speciaal geselecteerde pakketten.
Deze aanbieding is éénmalig! en zijn bedoeld om je kennis te laten maken met
ons bedrijf, onze heerlijke ko�e melanges en perfecte onderhoudsmiddelen!
Na je keuze te hebben gemaakt uit het ko�epakket helpen wij je graag verder
op espresso.nl.

KORTINGSCOUPON CODE ESPRESSO.NL
Voor je volgende bestelling via Espresso.nl hebben we nog een kleine bijdrage. Gebruik de 
kortingscode      voor 10% extra kassakorting op je ko�ebestelling!

t.w.v.  € 110,60

#Magazinekorting

#Magazinekorting

voor € 67,00

o.a.  een pakket Barista Pakket

06 41 11  59 11/ESPRESSO.NL /ESPRESSO.NL



Fruity

Light and
Medium 

roast.

Suitable
for al l  coffee methodes

Smooth
SPOT ON Roasters
by

and  Espresso.nl

Roasted with Passion,
Italian inspired,

Rich Flavours



Magic Co�ee lost moeiteloos op in koude melk, beslag, alcohol en roomijs. 
Hierdoor kun je naast warme ko�e ook ijsko�e, taarten, cocktails, 
desserts en zelfs ko�e bonbons maken.

Met Magic Co�ee drink je overal lekkere ko�e zonder ko�emachine en restafval 
van capsules, pads of ko�edik. Magic Co�ee wordt gemaakt door ko�ebonen 
vloeibaar te maken. Het product bevat alleen Arabica ko�e, water en een beetje 
cacao, is 100% natuurlijk, vegan en glutenvrij.

En nu verkrijgbaar in twee varianten op
NIEUW! INNOVATIEF! & VERRASSEND!


