
KOFFIEGIDS
G E W O O N ,  G O E D E  B O O N

Inclusief handige proefnotitie vellen



Over 
Gewoon, Goede Boon

Werk, gezin, huishouden én een sociaal leven. Je geniet van alle mooie
momenten met aandacht voor jezelf, en voor je omgeving. In deze
dynamiek van je leven is het belangrijk regelmatig op te laden. Een
moment van rust te pakken. En dat doe je met een goede kop verse
bonenkoffie. Dit geeft je een moment van rust en genot.  Een goede
boon is de basis voor je kop koffie.

De koffiebonen van Gewoon, Goede Boon zijn Rainforest Alliance
gecertificeerd. Dat betekent dat de koffieboeren verzekerd zijn van een
goed inkomen en zij de koffie duurzaam kunnen blijven verbouwen.

Naast eerlijke koffie, maakt de koffie van Gewoon, Goede Boon voor
klanten het zo eenvoudig mogelijk om te genieten van lekkere koffie
thuis. Daarom bestel bijvoorbeeld je een proeverij: Om thuis tegen een
aantrekkelijke prijs  te bepalen welke koffieboon je lekker vindt. Daarna
bestel je eenvoudig je abonnement dat bij jou past op basis van het
aantal koppen koffie dat je per dag drinkt. Je koffiebonen worden dan
met een vaste frequentie thuis bezorgd. Natuurlijk zit je nergens aan
vast: je kunt je abonnement altijd pauzeren of stoppen door
bijvoorbeeld een e-mail te sturen. 

Geniet van je koffiemoment, wij doen de rest.

"Today's good mood is sponsored by coffee"



"Life happens, coffee helps"



Hoe 
proef je koffie?

Het proeven van koffie noemen we ‘cupping’. Hierbij zijn reuk,
smaak, en de tastzin betrokken. Er wordt gezegd dat wat je
proeft, voor 95% bepaald wordt door wat je ruikt. Reuk en de
smaak zijn dus sterk met elkaar verbonden. 

Er zijn natuurlijk koffiesoorten die anders smaken dan ze ruiken, maar in
de meeste gevallen wordt de omschrijving van het aroma zowel als een
geur maar ook als een smaak gezien: Geur geeft een goede indicatie
voor de smaak die erop volgt. 

Bij het cuppen beoordeel je drie aspecten: 

Smaak: smaakpapillen worden door de stoffen in de koffie geprikkeld
en zenuwen sturen deze informatie door naar de hersenen. De
hersenen vertalen dit als een smaakwaarneming. Met deze
smaakpapillen kan je vier basis smaken onderscheiden, namelijk zoet,
zuur, zout en bitter. 

Reuk: door het ruiken bereiken de vluchtige stoffen de reukzin via de
neus. Geur neem je waar door lucht door je neus op te snuiven, maar de
geur van voedsel of drinken kan ook je neus binnendoor bereiken via je
keelholte. Wat je ruikt van de koffie, noemen we het aroma. Hiervoor kun
je gebruik maken van het aromawiel op de volgende pagina.  

Tast: de tastzin beoordeelt de stevigheid van je koffie; gewicht, volheid
en textuur in je mond.

"I don't need an inspirational quote, I need coffee"



Om geuren te omschrijven, kun je als hulpmiddel gebruik maken van dit
koffie aromawiel. Dit aromawiel is ontworpen door de Specialty Coffee
Association en de smaakomschrijvingen gelden als een internationale
taal welke door elke cupper gebruikt wordt. Want wanneer je omschrijft
dat het zuur je doet denken aan de geur van de gymschoenen in de
jaren 90, dan zullen weinig mensen weten wat je bedoelt. De
omschrijving leer en rubber zijn een stuk duidelijker.

"Coffee is a hug in a mug"



Probeer altijd de verschillende koffies naast elkaar te proeven. Als je een
koffie geproefd hebt, neutraliseer dan je smaak met een paar slokken
water en proef daarna je volgende koffie. Begin met de koffie waarvan je
verwacht dat deze het minst intens is en bouw vanuit daar op in
intensiteit. Dit helpt je om smaken beter te onderscheiden, herkennen en
benoemen. 

Je bent nu zo ver dat je aan de slag kunt. Je begint met het kijken naar je
koffie. Als je verse koffiebonen gebruikt, heb je bijvoorbeeld een mooie
cremalaag. Als je cremalaag een beetje aan je kopje blijft plakken, weet je
dat je een goede (vers gebrande) espresso hebt. 

Na het kijken, ga je ruiken. Reuk is een belangrijk voorstadium van smaak.
Door met je neus aroma’s te identificeren, weet je al waar je in de smaak
naar moet zoeken. Wat je bij een vers gezette kop ruikt, zijn de vluchtige
aroma’s. Roer nu de koffie door met een lepel. Door de cremalaag open te
breken, komen de diepere aroma’s vrij. Adem de aroma’s een aantal keer
diep in. Het is belangrijk dat je diep inademt. Hierdoor kan je neus meer
dan 10.000 geurmoleculen analyseren. In koffie kun je zo’n 900 aroma’s
waarnemen: van vers fruit tot kruiden, hout en cacao.

Tot slot ga je proeven. Het is belangrijk om de koffie te slurpen. Door te
slurpen neem je wat extra zuurstof in de mond, waardoor je beter proeft.
Ook laat je op deze manier de vluchtige aroma’s toe in de achterzijde van
de neusholte. Als je dit hebt gedaan kun je, eventueel met een nieuwe
slok, de koffie goed door je hele mond laten rollen om alle smaken aan
bod te laten komen die je op verschillende plaatsen in je mond proeft.

"You can't buy happiness but you can buy coffee and that's pretty close"



"The best time to drink coffee is now"



Waar 
komt koffie vandaan?

Er is een aantal legendes over koffie en haar oorsprong. De
legende die het meest geaccepteerd is, is die van Kaldi, een
geitenhoeder in Ethiopië. Deze leefde 300 jaar na Christus. 

Kaldi trok met zijn geiten door de bergen in Abessinie, nu bekend als
Ethiopie. Volgens de overlevering zou hij gemerkt hebben dat zijn geiten
opvallend energiek waren nadat ze de bessen van een bepaalde struik
gegeten hadden. Ze maakten de gekste sprongen, maakten veel lawaai
en weigerden mee naar huis te gaan.

Kaldi nam zelf wat van de besjes van de struik. De 
besjes smaakten lichtzoet en bestonden uit een laag 
vruchtvlees met zaadjes in de kern. Toen hij op deze 
zaden kauwde, kreeg hij het gevoel dat hij alles aan kon. 
Hij kreeg energie en had het gevoel dat hij niet meer 
moe zou worden. Op dat moment was de koffiebes 
ontdekt. 

De verspreiding van de bessen is gestart door de Arabieren. Ook het
koffiebranden is een Arabische vondst. Al snel werden overal
koffiehuizen geopend en na een eeuw was koffie ook in Europa
populair. Nu is koffie, na olie, het grootste handelsproduct ter wereld.

"Change the world, start with coffee"



"Size matters, nobody wants a small cup of coffee"



Waar 
groeit koffie?

Koffie wordt in bijna alle landen rondom de evenaar verbouwd.
Globaal ligt de grens rond de 25e Noorderbreedtegraad en rond
30e Zuiderbreedtegraad. Daarom wordt dit de koffiegordel
genoemd. 

Temperatuur, hoogteligging van de plantage, vochtigheidsgraad van de
lucht, zon en wind zijn daar gunstig, net als de gesteldheid van de
bodem.

De bodem moet kruimelig en diep zijn, goed lucht door laten, water
vasthouden, veel mineralen en een humuslaag (voedingsstoffen)
bevatten. De wortels weten de humuslaag goed vast te houden. Dit is
belangrijk omdat tropische slagregens deze anders zouden wegspoelen.

"Behind every succesfull person is a substantial amount of coffee"



"How I take my coffee? Seriously, very seriously"



Hoe maak je
een koffiecocktail?

Alcoholische dranken en likeuren zijn prima te combineren met
koffie. De bekendste soorten zijn de Irish coffee, Italian coffee,
French coffee en Spanish coffee. Naast deze bekende
koffievarianten, zijn er nog veel meer combinaties mogelijk met
koffie en een vleugje alcohol. Je ontdekt hier twee
koffiecocktails, die heerlijk zijn op een zwoele avond.

Welke koffievariant bevat welke drank?
In de basis worden al deze koffies op dezelfde manier bereid, alleen
bevatten ze allemaal een andere alcoholische drank. In de basis
receptuur maak je je koffievariant door het mengen van warme koffie
met drank en maak je deze af met een toefje slagroom.

Aan Irish coffee wordt Ierse 
whisky toegevoegd. Deze koffie 
wordt vaak gedronken als dessert. 
Bij Italian coffee wordt Italiaanse 
amaretto gebruikt. De smaak van 
amaretto is te vergelijken met de 
smaak van bitterkoekjes. French 
coffee wordt gemaakt met een 
scheut Grand Marnier of 
Cointreau. Tot slot de Spanish 
coffee, waaraan je een scheut Tia 
Maria toevoegt. Grappig feitje: wist je dat Tia Maria wordt gemaakt in
Jamaica met Jamaicaanse koffiebonen? Behalve de bekende wereldse
koffies, zijn er nog veel meer dranken en likeuren die lekker zijn samen
met koffie.

"Sometimes having a coffee with a friend is all the therapy you need"



Je zou het misschien niet zo snel verwachten, maar van koffie kun je ook
heerlijke cocktails maken. Gewoon, Goede Boon deelt er graag twee met
je, zodat je thuis ook kunt genieten van een smakelijke koffiecocktail.

Likeuren als bijvoorbeeld Malibu geven je koffie een zoete kokossmaak.
Chocoladelikeuren doen het ook altijd goed en zijn in verschillende
soorten te koop, zoals bijvoorbeeld witte chocolade. In Nederland
kennen we ook de Dokkumer koffie. Aan deze koffie voeg je een scheutje
Beerenburg toe met bovenop een toef slagroom. Beerenburg is een
kruidenbitter met een basis van Jenever en maakt je kop koffie dus lekker
kruidig.Een andere lekkere drank om toe te voegen aan je koffie is Licor
43. Deze drank voegt een vanillesmaak toe. Ook weer heerlijk om af te
maken met een toef slagroom en eventueel wat cacaopoeder of kaneel.

Koffie Siciliano

 Ingrediënten:
- 60 ml (Italiaanse) vermouth 
- 45 ml sterke koude koffie
- 30 ml suikersiroop-
 30 ml bruisend water
- 1 sinaasappelschijfje 

Bereiding:
Doe de vermouth, koude koffie en het suikersiroop in een cocktailshaker
(of een andere dichte beker waarmee je kunt schudden). Vul de shaker
met ijsblokjes en voeg het bruiswater toe. Schud de cocktail goed, zodat
alle dranken goed met elkaar mengen. Schenk de cocktail in een mooi
glas, maak een sneetje in het sinaasappelschijfje, hang hem op het glas
als versiering en geniet van je heerlijke Siciliano!

"You can't buy happiness, but you can buy coffee and that's close enough"



Koffie caipirinha

Ingrediënten:
- 100 ml cachaça (of witte rum)
- 50 ml koude espresso
- 2 theelepels suiker
- 1 limoen
- Koffiebonen 

Bereiding:
Snijd de limoen in schijfjes. Doe een paar schijfjes limoen in een glas en
doe daar 2 theelepels suiker bij. Vul een glas met ijsblokjes en de
cachaça. Roer het goed door en schenk als laatste de espresso erbij.
Gebruik eventueel wat koffiebonen als versiering. 

"A day without coffee is... just kidding I have no idea"

Natuurlijk zijn de
koffiebonen van
Gewoon, goede

boon heerlijk om
te gebruiken voor

het maken van
deze cocktails.



Wat heeft 
invloed op de smaak?

Van je koffie genieten doe je met een perfect kopje koffie. Maar
hoe komt de smaak van dat perfecte kopje koffie tot stand?
Welke invloeden spelen een rol op de smaak van je koffie?
Voordat je gaat genieten, is het goed om te weten welke
invloeden een rol spelen op de smaak van je koffie. Want al deze
losse invloeden kun je op de juiste manier met elkaar
combineren om tot jouw perfecte koffie te komen.

De koffieboon
Dit is het belangrijkste ingrediënt. Lees vooraf goed op de verpakking wat
voor smaken je kunt verwachten. De soort koffie, de variëteit aan
bonensoorten, waar het groeit en het verwerkingsproces zijn allemaal
van invloed op de smaak. Zo omschrijven we koffie uit Afrika bijvoorbeeld
over het algemeen als fruitig en bloemig. Als je hier niet van houdt, koop
dan ook geen bonen die uit deze streek afkomstig zijn. 
 
De zetmethode
Probeer maar eens: zet met dezelfde koffie een espresso of een
filterkoffie. Je proeft twee totaal verschillende koffies. Een espresso is
namelijk klein, geconcentreerd en onder hoge druk gezet wat resulteert
in een kleine smaakbom. Een filterkoffie is veel zachter omdat de smaken
veel meer uit elkaar getrokken zijn. Er zit namelijk een groot verschil in
de hoeveelheid drank in je kop koffie: bij espresso is dit 30 ml en bij
filterkoffie 250 ml. Weet daarom dat de tools (zetmethode) waarmee je je
koffie maakt, veel invloed heeft op de smaak. 
 

"Hocus pocus I need coffee to focus"



De hoeveelheid koffie 
Met de hoeveelheid koffie bepaal je of je veel of weinig smaak van alles
krijgt. Het maakt namelijk veel uit of je 7 of 12 gram koffie gebruikt, je
merkt dan verschil in sterkte.

De extractietijd 
Dit is de tijd dat koffie en het water met elkaar in aanraking zijn. Hoe
langer de extractietijd, hoe meer je de smaken van je gemalen koffieboon
onttrekt. 
 
De hoeveelheid water 
Een espresso zet je met weinig water en een filterkoffie 
met veel water. Hoe meer water je gebruikt, hoe slapper 
je koffie wordt. En andersom natuurlijk. 
 
De maalgraad
Hoe fijn of hoe grof je je koffieboon maalt, bepaalt voor een groot deel de
smaak van je koffie. Hoe kleiner het koffiedeeltje is, hoe meer smaak je er
aan onttrekt en andersom. De twee basissmaken die je altijd terug vindt in
je koffie zijn zuur en bitter. Bij een hele fijne maling proef je dat je koffie
meer bitters heeft dan wanneer je heel grove koffie gebruikt. Daar zijn
meer zuren in aanwezig. 

De temperatuur
Dit is misschien wel de belangrijkste factor op de smaak van je koffie. Bij
heet water lossen meer stoffen op dan bij koud water. Bij heet water
extraheer je meer stoffen dan bij koud water en dat proef je terug in je
kop koffie.

"I'm sorry for what I said before I had coffee"



"Everybody believes in something, I believe I'll have another coffee"



Soms heb je meer zin in een koude, verkoelende kop koffie, dan in
een warme. Vooral met tropisch warme temperaturen. Gelukkig
kun je ook heerlijke ijskoffies of ‘cold brews’ maken. Hier lees je
de verschillen tussen ijskoffie en cold brew en hoe je deze kunt
maken. Ook vind je in deze blog een recept voor chocolade
ijskoffie: vegan, lactosevrij, suikerarm en glutenvrij. Zo is deze
koude koffiedrank geschikt voor iedereen!

Wat is het verschil tussen ijskoffie en cold brew?
Het verschil tussen ijskoffie en cold brew zit in de bereiding en de smaak.
IJskoffie maak je warm en koel je daarna af. Cold brew maak je koud,
zonder water te verhitten. Bij cold brew gebruik je dus geen warm water.
Daarom is de smaak wat zoeter dan bij ijskoffie. Bij ijskoffie is de smaak
soms wat zuurder. Het is dus maar net wat je lekkerder vindt.

Hoe maak je 
ijskoffie voor iedereen?

"Coffee can't solve all problems but it's a great start"



Leg 250 gram grof gemalen koffiebonen op de bodem van een pot of fles.
Schenk er 1,5 liter water bij en laat vijf minuten staan. Daarna doe je de
rest van de koffiebonen en nog 500 ml water erbij. Alle koffie hoort
bedekt te zijn met water. Sluit de pot of fles nu af en laat het mengsel 12
uur afkoelen op kamertemperatuur (of 24 uur in de koelkast). Daarna
schenk je het mengsel door een koffiefilter in een andere afsluitbare fles
of kan. Nu is je cold brew klaar en nog twee weken houdbaar.

Bij ijskoffie luisteren die hoeveelheden minder nauw dan bij cold brew.
Om ijskoffie te maken zet je je koffie het beste zoals je dat altijd doet. Zo
sterk als je zelf lekker vindt en eventueel suiker of zoetstof toevoegen
naar smaak. Laat je koffie afkoelen tot kamertemperatuur en giet hem in
een afsluitbare fles of kan. Zet je ijskoffie in de koelkast. Na een paar uur
is je ijskoffie lekker koud en klaar om gedronken te worden!

"Everything get's better with coffee"



Dit is een suikerarm, lactose- en glutenvrij recept en daarom geschikt
voor iedereen. Bij dit recept varieer je de hoeveelheden op basis van je
eigen smaak. De één heeft zijn koffie graag sterk en de ander houdt weer
van veel melk. Gebruik 3/4e deel koffie en vul de rest aan met
amandelmelk. Voor een zoete twist voeg je een paar druppels
chocoladesiroop toe. Wil je je ijskoffie instawaardig afmaken? Maak je
koffie dan af met een toef sojatopping. Wil je heel fancy voor de dag
komen? Schaaf dan op de slagroom (vegan) chocolade of giet chocolade
siroop of saus over de slagroom.

"A coffee a day keeps the grumpy away"



"I'm not perfect but my coffee is"



We vroegen Joep Hilbink, Thuisbarista, om Gewoon goede boon te
testen. Lees hier zijn oordeel. 

De verpakking
De verpakking oogt inderdaad 'gewoon’. Het viel mij op dat daar geen
branddatum op stond. Dat is jammer. 

Geur
Toen ik de verpakking openmaakte kwam het 
koffiearoma mij direct tegemoet. Zowel de geur 
als de kleur ogen als een mooi donker gebrande 
espressoblend. Ik ben begonnen met het bereiden 
van een dubbele espresso. Ondanks dat er geen 
branddatum op de verpakking staat, verraad de 
hoge cremalaag laag dat we met een zeer recent 
gebrande koffie te maken hebben. De cremalaag 
ligt als een mooi tijgervelletje op de espresso.

Smaak
De smaak van de espresso is goed: bitter, zuur en zoet zijn mooi in
balans. Vervolgens bereid ik een flat white, cappuccino en latte
macchiato. Ook na toevoeging van melk behoudt de espresso
zijn krachtige smaak. Gewoon, Goede Boon is wat mij betreft méér dan
alleen een gewoon goede boon!

Wat mij betreft 
meer dan een gewoon goede boon

"Life is too short to drink bad coffee"



Actie: 
500 gram Gewoon goede boon

koffiebonen 1 + 1 gratis

Ga naar 
www.gewoongoedeboon.com/1plus1 

"First I drink the coffee, then I do the things"

€ 22,95



"Coffee is the answer, I don't remember the question"



Op welke 
manieren zet je koffie?

Koffie zetten kan op heel veel verschillende manieren. Welke het
beste bij je past, kies je natuurlijk zelf. Hier lees je tien manieren
van koffie zetmethoden. 

1. Instant koffie 
Instant koffie is koffie in poedervorm. We noemen het ook wel
oploskoffie of vriesdroge koffie. Het is een gemaksproduct dat het zetten
van koffie onnodig maakt. Je hoeft namelijk alleen maar heet water op
de oploskoffie te gieten. De smaak is wel echt heel anders dan die van
verse koffie. 

2. Koffiemachine met koffiebonen
Deze manier van koffiezetten werkt machinaal: je doet een voorraad
koffiebonen in het apparaat en je kiest, vaak met een druk op de knop,
welke koffie je wilt drinken. Bijna altijd kun je ook kiezen voor koffie
varianten met melk als cappuccino of macchiato. 

3. Koffiemachine met koffiepads
Bij deze variant gebruik je in de machine geen koffiebonen maar
koffiepads. Je kiest een koffiepad naar smaak en sterkte en stopt hem in
het apparaat. Daarna druk je op een knop en het apparaat zet je koffie.
Het is tegenwoordig ook mogelijk om zelf je koffiepads te maken.

"Not all who wonder are lost, some are just looking for coffee"



4. Koffiezetapparaat met filterkoffie
Deze manier van koffie zetten is ideaal als je veel bezoek hebt omdat je
meteen een hele post klaar maakt. Het bereiden van je koffie is wel iets
ingewikkelder dan de manieren met een machine. Je moet namelijk zelf
uitvinden wat de beste koffie – water verhouding is. Een voordeel van
deze koffie zetmethode is dat het apparaat je koffie warm houdt. 

5. Drip brew (handfilterkoffie) 
Dit is een manier van koffiezetten waarbij je een filterhouder met
koffiefilter op je kop of koffiepot zet. Je doet een aantal scheppen koffie
naar smaak in het filter en je giet er langzaam en voorzichtig heet water
op. 

6. Cafetière 
Je maalt je koffiebonen en die doe je in de cafetière. Je 
giet er heet water bij en roert een paar seconden. Je duwt 
de pers naar beneden en je koffie is klaar. 

7. Espressomachine 
Koffie zetten met een espressomachine is een apparaat waarmee
espresso en andere op espresso gebaseerde koffie kan worden bereid.
In een espressomachine wordt water tot ten minste 90°C verwarmd en
bij een druk van ongeveer 900 kPa door 7-10 gram fijn gemalen
koffiebonen geperst. Deze apparaten werken met een zogenaamde
piston en kom je vaak in de horeca tegen. Tegenwoordig zie je steeds
meer particulieren die thuis willen genieten van smakelijke koffie met dit
apparaat en investeren in een espressomachine thuis.  Je hebt deze
machines in allerlei soorten en maten: portiesystemen, halfautomaat of
volautomaat. Portiesystemen (cups of capsule) zijn geschikt om snel een
kop koffie te zetten, met een halfautomaat speel je zelf makkelijk voor
barista en bij een volautomaat hoe je zelf bijna niets te doen. 

"Dinosaurs had no coffee,, how did that work out?"



8. Aeropress
Deze manier van koffie zetten lijkt op het koffie maken met een cafetière
maar is ingewikkelder omdat je het glas van de aeropress voorverwarmd
en het filter van tevoren nat maakt.

9. Ibrik (Koffiepannetje) 
Turkse koffie is een methode om sterke koffie te bereiden die in gebruik
is in Turkije, de Arabische wereld, de Balkan en de Kaukasus. Deze koffie
wordt bereid met behulp van een speciaal koffiepannetje. Turkse koffie
is, in verhouding met gewone koffie, kort gebrand en zeer fijn gemalen.
Traditioneel gebruikt men de ibrik voor het zetten van een Turkse koffie.
Een ibrik is een klein koperen of bronzen kannetje met een lange steel en
een smalle hals. Ibriks zijn er in verschillende maten. Meestal staat
onderop de ibrik een getal dat het aantal koppen aangeeft. Turkse koffie
serveer je meestal met een glas water en/of een stuk Turks fruit.

10. Percolator 
Met een percolator maak je sterke espressokoffie zonder dat je er een
espressomachine voor nodig hebt. Je maakt je koffie op je fornuis klaar.
Het wordt ook wel een mokka-pot genoemd en wint aan populariteit de
laatste jaren. Een percolator bestaat uit drie onderdelen: de onderste
kamer, het filterbakje en de bovenste kamer. Je vult de onderste kamer
met water, je zet het filterbakje op de onderste en vult deze met gemalen
koffie. Daarna zet je de bovenste kamer op het apparaat waar je de
espresso in opvangt.  Op het moment dat je de percolator op het
gasfornuis zet, stijgt de temperatuur in de onderste kamer. Het water
gaat koken waardoor het volume van het water toeneemt. Door de druk
die hierbij ontstaat trekt het kokende water door de gemalen koffie.
Bovenin het apparaat wordt het water, wat nu espresso is, opgevangen
in de bovenste kamer. Door de deksel pruttelt de espresso niet uit de
percolator en houd je de espresso warm gehouden.

"Depresso: the feeling you get when you've run out of coffee"



"In coffee we trust"



Hoe 
bewaar je koffie?

Als je wilt genieten van een lekkere vers geroosterde kop koffie,
is versheid van je ingrediënten cruciaal. Daarom moet je er
rekening mee houden dat vers gebrande koffiebonen na drie
weken na het open maken van je verpakking, minder lekker
koffie geeft. Bij gemalen koffie neemt de kwaliteit trouwens al
na 10 dagen af. Daarom is het belangrijk om je koffie vers te
houden zonder smaken en aroma’s te verliezen. Lees 5 tips hoe je
je koffiebonen vers houdt. 

1. Bewaar je koffiebonen in een luchtdichte (schone!) bus of bewaarblik.
Volgens de National Coffee Association van de Verenigde Staten is koel
en luchtdicht de beste manier om je bonen te bewaren. Zorg ervoor dat
je koffiebonen uit de buurt liggen van ander sterk geurende of sterk
smakende producten door ze in een luchtdichte, schone bus te bewaren
en gebruik je bus alleen voor je koffiebonen. Je kunt er ook voor kiezen
om je koffiebonen in de geleverde Gewoon, goede boon zak te bewaren
waarin je ze gekocht hebt. De kwaliteit van de zak is namelijk erg hoog en
stevig met een speciaal ventiel dat lucht wel weg laat vloeien en niet naar
binnen laat. 

2. Bewaar koffiebonen in de vriezer. Als je koffiebonen wat langer wilt
bewaren nadat je je zakje opengemaakt hebt, kun je ze beter in de
vriezer opbergen in luchtdichte plastic zakjes. Gebrande koffiebonen die
langer dan een week worden opgeslagen, horen echt in een vriezer
thuis. Laat je koffiebonen niet ontdooien voor gebruik maar maal ze
direct. Plaats de koffiebonen die je uit de vriezer hebt gehaald niet terug,
er ontstaat dan namelijk condens die het aroma en de smaak van de
koffie bederft.

"A yawn is a silent scream for coffee"



3. Vocht (water) is de voornaamste vijand voor je koffiebonen. Verse
koffiebonen hebben onder andere oliën als ingrediënt. Je ziet dit aan het
glanslaagje op je bonen. Deze vluchtige oliën zijn in water oplosbaar
waardoor de smaak in je kop koffie terecht komt. Vochtige
omstandigheden tasten deze oliën aan. Bewaar je koffiebonen daarom
niet in je koelkast, omdat na opening het vocht condenseert op de
binnenkant van je koffiebus.

4. Bewaar je koffie ver weg van warmte. Wanneer je je koffiebonen aan
warmte blootstelt, beginnen ze de oliën die de rijke smaak en aroma
geven ‘uit te zweten’. Deze oliën zijn onstabiel en verdampen snel nadat
ze vrijkomen van je koffiebonen wat tot smaakverlies leidt. Voorkomt dit
door je koffiebonen in een schone bus te bewaren op een koele donkere
plaats. Zet je koffiebonen vervolgens ver weg van je espressomachine,
fornuis, oven of magnetron. 

5. Bewaar koffie niet op een lichte plek. Licht versnelt, net als vocht en
warmte, de afgifte van smaak aan de lucht. Licht kan namelijk het proces
van smaakverlies versnellen. Bewaar je koffiebonen dus altijd op een
donkere plek: ver van zon- en kunstmatig licht. Weckglas met rubberring
zou kunnen maar zorg er dan wel voor dat je je koffiebonen in de
verpakking in de weckpot gaat zodat er geen licht bij komt.

"I don't have a problem with coffeine, I have a problem without caffeine"



"OCD Obsessive Coffee Disorder"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Coffee is the most important meal of the day"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

I could give up coffee but I'm not a quitter"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Eat, sleep, drink coffee, repeat"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Keep calm coffee is coming"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Today's good mood is sponsored by coffee"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Coffee in one hand, confidence in the other"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"When live gives you lemons, give them back and tell them you want coffee"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"I like coffee and maybe 3 people"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"My coffee is strong and so am I"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"Love is in the air and it smells like coffee"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"I'm not addicted to coffee, we're just in a committed relationship"



Proef 
notities 

Kijken
Welke kleur, intensiteit, viscositeit, helderheid heeft de koffie? Hoe
beoordeel je de cremalaag?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ruiken
Wat ruik je? Welke aroma’s herken je? Wat ruik je in balans, temperatuur,
sensatie? Wat ruik je na het roeren?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proeven
Zoet (voorzijde tong), Zout (midden tong), Zuur (weerszijden achterop
tong), Bitter (centrum achterste gedeelte tong), Umami (smakelijke vorm
van hartigheid). 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eindoordeel
Omcirkel je eindoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor
zeer slecht en 10 voor zeer goed.

1     2      3      4       5      6      7      8      9      10       

"I don't drink coffee to wake up, I wake up to drink coffee"
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