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Vi drikker mye kaffe både hjemme og på kaffebar, og interessen for å utforske nye smaker er økende. Boken
gir innblikk i hvordan man identifiserer og sammenligner smaker, teksturer, syrenivå og ettersmak i ulike
typer kaffe. Du får også informasjon om kaffekvalitet, oppbevaring, brenning og kverning.
Anette Moldvær viser deg verdens beste kaffebønner og forteller om hvordan man skiller arabicaer fra
robustaer og typicaer fra bourboner. Trinn-for-trinn-teknikker viser hvordan du klargjør bønnene, behersker
forskjellig bryggerutstyr og skaper vakker latte art akkurat som en barista.
Mer enn 100 gode oppskrifter fra hele verden, som flat white, frappé mocha, affogato og café au lait, vil glede
smaksløkene dine. I tillegg får du vite hvordan du kan kombinere ulike smaker ved å bruke siruper og
smakstilsetninger.
Anette Moldvær begynte karrieren som barista i Norge i 1999. Hun er medeier av Square Mile Coffee
Roasters, et prisbelønt kaffebrenneri i London. Anette besøker kaffeprodusenter verden rundt for å finne den
beste kaffen. Hun er dommer i internasjonale konkurranser, brente vinnerespressoen i World Barista
Championship i 2007, 2008 og 2009, og vant World Cup Tasters Championship i 2007.

Eidsvollsmennene styrket seg på kaffe. I 1814 var kaffe fortsatt en eksklusiv og sjelden vare i Norge for folk
flest. ØSTERENG KAFFE hjelper deg med å finne gode kaffe- og vannløsninger til din bedrift Andersens
Automater i kaffe24 leverer kaffe fra en av de beste kaffebrenneriene, dette kombinert med at våre
kaffeautomater med ferskbryggsystemer har meget høy.
Bli bedre på å lage god kaffe. Den beste kaffen lager du hjemme. Her får du noen gode råd til hvordan du kan
gjøre den enda bedre! KAFFA brenner kaffe til Kolonihagens nye produkt-serie i REMA 1000 Med mål om å
levere den beste kaffen i norsk dagligvarehandel har KAFFA nå gått inn i et. Product was successfully added
to your shopping cart. Til handlekurv Fortsett Black Cat Kaffe & Tehus Rimelig, pålitelig og kompakt
kaffemaskin som brygger perfekt kaffe hver gang. Fra kr. 199,-/mnd diAmore er i endring. Vi har oppdatert
diAmore-sortiment som nå er enda bedre på alt - nye, bedre smaker, bedre innpakning og en forbedret kapsel.
Hva er Fairtrade? Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.
Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og. Kaffe er en viktig del av arbeidsdagen, små avbrekk i
den hektiske arbeidstiden med en god kopp kaffe gir trivsel og mer effektiv arbeidsdag.

