
GÖR DINA 
COFFEE SHOP

FAVORITER

10 STEG-FÖR-STEG 

INSTRUKTIONER

CORTADO

Tillsätt 2 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.

Toppa med 6 cl skummad mjölk.3

AMERICANO

Tillsätt 1 tsk 
NESCAFÉ Azera Americano.

Du kan också ta 1,5 dl kokat 
vatten med 2 tsk NESCAFÉ 
Azera Espresso. Americano 
ger dig smaken av espresso 
i en svart kopp kaffe. 

CAPPUCCINO

Häll i ca 9 cl varm mjölk.3

! Garnera gärna med kanel.

LATTE MACCHIATO

Ta ca 22 cl skummad 
mjölk i ett högt glas.

1

Tillred 1 tsk NESCAFÉ Azera 
Espresso med 3-4 cl vatten i en 
separat kopp eller behållare.

Häll espresson i mitten av 
glaset med skummad mjölk.
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! Macchiato betyder “fläckad” 
på italienska och syftar till den 
bruna kaffefläck som blir på 
det skummade mjölklagret.
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CAFFÈ LATTE

Ta 6 cl kokat vatten 
i ett högt glas.

1

Tillsätt 2 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.

Fyll på glaset med ca 22 cl 
varm skummad mjölk

3

! Smaksätt din latte! Häll i en 
skvätt syrup med t ex hassel-
nötsmak eller chai-sirap. 
Fantasin sätter gränserna!
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SÅ HÄR SKUMMAR DU MJÖLK

Det finns många olika metoder att 
skumma mjölk. Här är några enkla 
sätt som fungerar i de flesta hem:

KASTRULL PÅ SPISEN 
Värm mjölk i en kastrull och vispa 
snabbt tills mjölken når 60-65°C. 
Använd gärna en liten batteridriven 
lattevisp.

ELEKTRISK MJÖLKSKUMMARE 
Det finns flera olika varianter av 
mer eller mindre automatiska 
mjölkskummare på marknaden. 

MICROVÅGSUGN 
Värm mjölk i ca 45 sekunder i en sluten 
behållare som tål microvågsugn. 
Ta ut behållaren och skaka kraftigt 
i ca 30 sekunder. 

! Var noga med att inte värma 
mjölken mer än till 65°C för 
att bevara smaken.
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Ta 1,5 dl kokat vatten
 i en kopp. 

Ta 6 cl kokat vatten i en kopp. Ta 3-4 cl kokat vatten 
i en kopp. 

1

Tillsätt 1 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.

2

Toppa med 6 cl mjölkskum.4



Gör dina egna kaffedrinkar hemma 
med NESCAFÉ Azera. 

Espresso är hjärtat i kaffe och 
grunden i alla kaffedrinkar för 
professionella baristas på 
coffeeshops runt om i världen.

Med NESCAFÉ Azera kan du 
göra en perfekt espresso nästan 
var som helst! Allt du behöver 
är rykande varmt vatten och 
en sked. Dessutom kan du dosera 
så starkt eller svagt du önskar.

Riktigt goda kaffespecialitéer är 
svårt att göra enklare än så här!

Ta 4 cl kokat vatten i en kopp 1

Tillsätt 1 tsk NESCAFÉ Azera 
Espresso

2

! Skummet på toppen av din 
espresso kallas för crema. Det 
innehåller mycket smak och 
skyddar espresson från luften.

KLASSISK ESPRESSO

Dubbel espresso är helt enkelt 
2 espresso i samma kopp.
Dubbelt av det goda.

DUBBEL ESPRESSO

Toppa med 1 cl 
skummad mjölk.

ESPRESSO MACCHIATO

Tillsätt 1 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.

Ristretto är en komprimerad 
espresso, en snabb kaffekick.

RISTRETTO

Tillsätt 1 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.

! Lungo betyder “lång” 
på italienska. En längre 
espresso helt enkelt!

LUNGO

AMERICANO består av 89% Arabica 
och en del Robusta som ger en fyllig-
are smak till längre kaffedrycker som 
Americano och Lungo. 

ESPRESSO består av 100% Arabica 
och bjuder på en rik smak och intensiv 
arom med len crema. Den är en bra 
grund för klassiska kaffespecialiteter 
som Cappuccino och Caffè Latte men 
den är också god som den är.

ESPRESSO INTENSO består av 100% 
Arabica och bjuder på en sofistikerad 
och fruktig arom och rund crema. 
Passar också bra till mjölkbaserade 
drycker som Latte Macchiato.

Ta 8 cl kokat vatten i en kopp. Ta 9 cl kokat vatten i en kopp. 1Ta 2,5 cl kokat vatten i en kopp. Ta 6 cl kokat vatten i en kopp. 11

Tillsätt 2 tsk NESCAFÉ Azera 
Espress.o

2 2Tillsätt 2 tsk 
NESCAFÉ Azera Espresso.
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