ICED
CAPPUCCINO
5 min.

Easy

MATERIALS
Tall Recipe Glass (2 X 350
Ml/12 Oz)

Aeroccino Milk Frotheror Your
Nespresso Machine's Steam

เริ่ ม เลย!

Nozzle
Jug
Ritual Recipe

Prepare the 3 capsules of either Ristretto, Roma
, Arpeggio or Ristretto Decaffeinato Grand Cru in espressos (3 x 40 ml / 15 oz), sweeten with sugar to taste

Pour into a jug with (200 ml / 68 oz) of the cold milk
แก วทรงสูง
(
2 X 350 มล. /12 ออนซ)
เครื่องทําฟองนม Aeroccino จาก

Nespresso
เหยือกนํ้ า
Ritual Recipe

กาแฟแคปซ ูล
NESPRESSO ที่ แ นะนํ า

Leave in the fridge for ten minutes
Froth the remaining 50 ml /1 oz.
7 oz of cold milk using the steam nozzle of your Nespresso machine or the

Aeroccino milk frother
Pour the chilled coffee into the 2 glasses
Carefully add 34 tablespoons of frothed milk to each glass
Sprinkle with cinnamon, nutmeg or cacao

ื Roma หรอ
ื Arpeggio หรอ
ื Ristretto
เตรียม กาแฟแคปซูล Ristretto หรอ
ิ
Decaffeinato อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 3 แคปซูล ลงในปรมาณแก วเอสเพรสโซ  (3 x
40 มล. / 15 ออนซ) แลวเติมนํ้ าตาลตามตองการ

INGREDIENTS
Capsules Of Either Ristretto,

Roma
, Arpeggio or Ristretto Decaffeinato Grand
Cru (120 ml,4 oz or the equivalent of three 40
ml/1.5 oz Espresso cups)

Sugar
250 Ml /8 Oz Of Ice Cold Full
Fat Milk
Either: 3 Pinches Of Ground
Cinnamon, 1 Pinch Of
Ground Nutmeg, Or 1 Pinch
Of Cacao

ื ก (200 มล. / 68 ออนซ)
เทนมเย็นลงในเหยอ
ู

แชในตเย็น 10 นาที

นํ าสวนที่เหลือไปทําฟองนม 50 มล. /1.5 ออนซ 

ตีนมเย็น 7 ออนซ  ดวยเครื่องทําฟองนม Aeroccino
แบงเทกาแฟที่ไดลงในถวยกาแฟสองแกว

คอยๆเติมฟองนม 34 ชอนโต ะ ในแตละแก ว
ื ผงโกโก
โรย อบเชยป น เครื่องเทศ หรอ
พรอมเสิรฟทันที

กาแฟแคปซูล Ristretto

หรอื Roma หรอื Arpeggio หรอื Ristretto
Decaffeinato (120 มล.,4 ออนซ  หรอื
เทากับสามสวนของแกวเอสเพรสโซ  40 มล./1.5
ออนซ  )

นํ้ าตาล
นมสดแชแข็ง 250 มล. /8 ออนซ 
ื
ื หรอ
อบเชยป น 3 หยิบมอ
ื
ิ
ื
เครื่องเทศป น 1 หยบมอ หรอ โกโก
ื
1 หยิบมอ

INSPIRATIONS

