
OPSCHUIMEN
Opschuimmelk van Friesche Vlag zorgt  
voor het perfecte melkschuim door de ideale 
combinatie van vetten en eiwitten. 
Volg onderstaande stappen en serveer je 
gasten de perfecte melkkoffie.

STAP 1

Blaas eerst de condens uit je stoompijpje. 
Gebruik volle melk die goed gekoeld is. 
Vul de melkkan tot net onder het tuitje. 
Positioneer de gaatjes van het stoompijpje 
net onder de melkrand.

STAP 2

Verdeel in gedachten de bovenkant van 
je kan in vieren. Zorg dat het stoompijpje 
in het midden van één van de bovenste 
hokjes staat, en houd het pijpje schuin, in de 
richting van de kan. Let op: niet té schuin, 
want dan verlies je controle en maak je 
teveel bellen.

STAP 3

Zet de stoompijp vol aan en houd de kan stil, 
zodat er meteen lucht in de melk getrokken 
wordt. Let erop dat er een mooie draaikolk 
in de kan ontstaat. Terwijl het volume van de 
melk vergroot, houd je nog steeds de kan stil.

STAP 4

Als de melk handwarm is (+/- 20ºC) beweeg 
je de kan een klein beetje omhoog zodat er 
geen lucht meer in de melk komt. Zorg dat 
de draaikolk goed blijft draaien, warm de 
melk op tot maximaal 65ºC en zet daarna de 
stoompijp uit.

STAP 5

Haal vervolgens de kan naar beneden, maak 
de stoompijp schoon en blaas de stoompijp 
uit. Wals de melk daarna in de kan rond 
totdat het schuim mooi begint te glanzen.

STAP 6

Schenk wat schuim weg om de eerste koffie 
in te kunnen schenken. Schenk daarna 
het schuim terug in de kan. Wals goed en 
schenk de tweede koffie uit.
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STAP 9

Beweeg de schenktuit op ongeveer 1,5 centimeter van de rand  
die het dichtst bij je melkkan zit. Schenk de kop vol. Houd je schenk-
kan en de kop daarbij wat rechter, waardoor je straal weer  
kleiner wordt.

STAP 10

Beweeg je kan vervolgens omhoog en trek een dunne straal melk 
door je figuur terwijl je de kan naar de andere kant van de kop 
beweegt. Voilà: een hart.

STAP 7

Voor latte art houd je de kop schuin. Schenk van een beetje hoogte 
een dunne straal melk in de espresso. Als er witte vlekjes ontstaan 
kun je eroverheen schenken met je straal waardoor ze verdwijnen, 
mits de melk niet te dik is.

STAP 8

Beweeg je kan naar beneden, vergroot je straal en zorg dat je 
met de schenktuit vlak boven de koffie zit.

LATTE ART
Oefening baart kunst is hier van toepassing.  
Pas onderstaande stappen toe als je goed  
kunt opschuimen en verras je gasten  
met een melkkoffie voorzien van Latte Art.
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