Version 1.0 - March 2018

BARISTA RECIPES

TR | GR		

4

HK | TW		

32

TR
GR

6

Café Viennois
Café Viennois

8

Latte Macchiato
Latte Macchiato

10

Cappuccino
Cappuccino

20

Iced Nitro
Iced Nitro

22

Espresso con Panna
Espresso con Panna

24

Mocha Viennois
Mocha Viennois

12

Latte Art
Latte Art

14

Flat White
Flat White

16

Espresso on Ice Macchiato
Espresso on Ice Macchiato

26

Mocha
Mocha

28

Hot Chocolate
Hot Chocolate

30

Hot Milk
Hot Milk

18

Iced Frappé
Iced Frappé
5

CAFÉ VIENNOIS

CAFÉ VIENNOIS

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçeceğiniz bir Nespresso
Lungo (110 ml) kahve

• Barista

• Συσκευή Barista

• Taze ve soğuk (4°C)
süt (100 ml)

• Barista kaşığı

• Μία κάψουλα lungo (110 ml)
από τις Εκλεκτές Ποικιλίες
Nespresso

• Bitter çikolata

• Lungo kahve
• Nespresso kahve makinesi
• Rende

• Φρέσκο και κρύο (4°C) γάλα
με 0% λιπαρά (100 ml)
• Μαύρη σοκολάτα

• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso
• Τρίφτης

Ο κλασικός καφές Lungo με αφρό γάλακτος. Προσθέστε προαιρετικά
μια νότα σοκολάτας για μεγαλύτερη απόλαυση. Ανεπιτήδευτη
κομψότητα, απευθείας από τη Βιέννη.

1. Nespresso kahve makinenizde Lungo kahvenizi hazırlayarak
fincanınıza dökün.

1. Πρώτα, ετοιμάστε έναν Lungo (110 ml) στη μηχανή σας και
τοποθετήστε τον στην κούπα σας.

2. Üzerine minimum seviyesine kadar gelecek şekilde soğuk
sütü ilave edin.

2. Στη συνέχεια, προσθέστε κρύο και φρέσκο γάλα 0% (4°C) στην
κανάτα έως τη χαμηλή ένδειξη στάθμης.

3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Cafe Viennois”
tarifini seçin.

3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Café Viennois” στην οθόνη και
πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.

4. Oluşan soğuk süt köpüğü Barista kaşığı ile toplayarak kahveniz
üzerine ekleyin.

4. Με το κουτάλι Barista, συλλέξτε τον παγωμένο αφρό που έχει
δημιουργηθεί στην κανάτα και τοποθετήστε τον πάνω από τον
καφέ.

6. Keyifli kahve anları!
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• Κούπα για Lungo

Lungo kahvenizin üzerine köpürterek hazırladığınız sütü
ekleyin. Tarifinizin üzerine dilerseniz çikolata parçaları ekleyerek
süsleyebilirsiniz.

5. Köpüğün üzerine rendelenmiş çikolata parçalarını ilave ederek
tarifinizi süsleyin.
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5. Τώρα, προσθέστε από πάνω λίγη τριμμένη σοκολάτα.
6. Απολαύστε!
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LATTE MACCHIATO

LATTE MACCHIATO

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• 150 ml soğuk (4°C)

• Barista

• Συσκευή Barista

• 40 ml kahve (Tercihinize göre
Espresso (40 ml) veya Ristretto
(25 ml) hazırlayacağınız kahve

• Tarif bardağı

• 150 ml κρύο γάλα (4°C), γάλα
UHT με 2,5% λιπαρά
• 40 ml (επιλέξτε μία ποικιλία
Ristretto & Espresso)

• Κουτάλι Barista

• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

Avusturya tarifine göre sütün üzerine hazırladığınız Espresso kahveyi
eklediğinizde buğulanmış homojen bir görüntü oluşacak.
1. İlk olarak,hazneye doldurduğunuz sütü (150 ml) tarif bardağınıza
dökün.
2. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Latte Macchiato”
tarifini seçin.
3. Oluşan köpüğünü fincana ekleyin.
4. Espresso kahvenizi hazırlayarak süt köpüğünün üzerine ilave edin.
5. Keyifli kahve anları!
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• Ποτήρι συνταγής
• Μηχανή καφέ Nespresso

Θα νομίζατε ότι πρόκειται για τον κλασικό Latte. Κι όμως. Στην
πραγματικότητα, όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον αυστριακό τρόπο
παρασκευής, προσθέτετε τον Espresso μετά το γάλα, το οποίο έχει
γίνει αφρός γάλακτος με ατμό. Θα δείτε ένα «σημάδι», γνωστό στα
ιταλικά ως «macchia», να εμφανίζεται στο επάνω μέρος της κούπας,
σαν μια μικρή κηλίδα.
1. Πρώτα, ρίξτε το γάλα (150 ml) στην κανάτα έως τη μεσαία ένδειξη
στάθμης (150 ml).
2. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Latte Macchiato” στην οθόνη και
πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
3. Ρίξτε τον αφρό γάλακτος στο ποτήρι.
4. Τέλος, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και ρίξτε τον
απευθείας στο ποτήρι.
5. Απολαύστε!
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CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçeceğiniz Espresso (40 ml)
kahve veya Ristretto (25 ml)
Nespresso kahve

• Barista

• Μία κάψουλα Espresso (40 ml)
ή ένα Ristretto (25 ml) από
τη σειρά Nespresso για έναν
Cappuccino που θα σας
ταξιδεύψει

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Cappuccino fincanı
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi
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• Κούπα για Cappuccino
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

Ünlü İtalyan Cappuccino’su, Kapuçin’li rahiplerin keşfi ile doğmuştur.
Sonrasında Roma’dan New York’a kadar, hazırlanması da telaffuzları
kadar çeşitlendirilmiş, ama köpüğü ve rengi hep aynı kalmıştır.
1. Espresso (40 ml) kahvenizi hazırlayın ve fincanınıza dökün.
2. Üzerine soğuk süt (100 ml) ilave edin.
3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Cappuccino”
tarifini seçin.
4. Süt köpüğünü kahvenin üzerine ilave edin.
5. Keyifli kahve anları!

Μμμμ! Ο περίφημος Cappuccino. Πήρε το όνομά του από το χρώμα
της κουκούλας των Καπουτσίνων μοναχών και, στη συνέχεια,
μεταφέρθηκε από τη Ρώμη στη Νέα Υόρκη. Η παρασκευή του
παρουσιάζει τόσες διαφορές όσοι και οι διαφορετικοί τρόποι που τον
προφέρουν σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, το χρώμα του παραμένει
πάντα το ίδιο. Μια αδιαμφισβήτητα κλασική επιλογή.
1. Πρώτα, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και
τοποθετήστε τον σε μια κούπα.
2. Στη συνέχεια, ρίξτε κρύο γάλα (100 ml) στην κανάτα, έως τη
χαμηλή ένδειξη στάθμης.
3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Cappuccino” στην οθόνη και πατήστε
το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
4. Ρίξτε τον αφρό γάλακτος επάνω από τον καφέ.
5. Απολαύστε!
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LATTE ART

TR

LATTE ART

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçeceğiniz bir Nespresso
kahvesini Ristretto (25 ml)
olarak çekin

• Barista

• Ένα Ristretto (25 ml) από τη
σειρά Nespresso

• Συσκευή Barista

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Κουτάλι Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Cappuccino fincanı
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

Espresso kahvenizin üzerine eklediğiniz yoğun ve kremsi süt
köpüğü ile barista tarzında tarifler hazırlamanın keyfine varacak ve
hazırladığınız Latte Art ile yeteneklerinizin keyfine varacaksınız.
1. Seçtiğiniz bir Espresso kahveyi fincanınıza dökün.
2. Kahvenizin üzerine soğuk süt (100 ml) ilave edin.
3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek ekrandan
“Latte Art” tarifini seçin.
4. Barista kaşığını kullanarak süt köpüğünü kahvenin üzerine
yavaşça koyun.
5. Süt köpüğünün üzerine birkaç damla kahve dökün ve Barista kaşığı
ile yavaşça yukarı aşağı hareketler yaparak şekillendirin.
6. Keyifli kahve anları!

• Κούπα για Cappuccino
• Μηχανή καφέ Nespresso

Ένα ρόφημα από Espresso και αφρό γάλακτος με κρεμώδη και
δημοφιλή γεύση που σίγουρα θα απολαύσετε. Χάρη σε αυτήν τη
συνταγή Latte Art, μπορείτε να εξασκείτε τις δεξιότητές σας ως
barista, δημιουργώντας πανέμορφα σχήματα, ακόμα και εικόνες.
1. Πρώτα, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και
τοποθετήστε τον σε μια κούπα.
2. Στη συνέχεια, ρίξτε κρύο γάλα (100 ml) στην κανάτα, έως τη
χαμηλή ένδειξη στάθμης.
3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Latte Art” στην οθόνη και πατήστε το
πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
4. Ρίξτε τον αφρό γάλακτος επάνω στον καφέ χρησιμοποιώντας ένα
κουτάλι Barista.
5. Ρίξτε μερικές σταγόνες καφέ στον αφρό γάλακτος και
χρησιμοποιήστε την άκρη του κουταλιού Barista για να
αναδεύσετε ελαφρώς το γάλα με τον καφέ.
6. Απολαύστε!
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FLAT WHITE
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FLAT WHITE

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçeceğiniz bir Nespresso
kahvesini Espresso (40 ml)
veya Ristretto (25 ml) olarak
hazırlayın

• Barista

• Μία κάψουλα Ristretto (25 ml)
ή Espresso (40 ml) από τη
σειρά Nespresso

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Cappuccino fincanı
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Κούπα για Cappuccino
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

Tek kelime ile:Flat White, damakta yumuşak ve kadifemsi bir doku
bırakır. Yoğun ve gövdeli bir kahveyi yumuşatmanın keşfedilmiş en
güzel yolu.

Μία είναι η λέξη-κλειδί: μικροαφρός. Να τι δίνει στον Flat White αυτή
τη μαλακή και βελούδινη υφή. Ένας ακόμη υπέροχος τρόπος, για να
εκχυλίζετε το έντονο και διαπεραστικό άρωμα του καφέ.

1. Seçtiğiniz bir Espresso (40 ml) kahveyi makinenizde hazırlayın.

1. Πρώτα, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και
τοποθετήστε τον σε μια κούπα.

2. Ardından Barista’da minimum seviyesine kadar soğuk süt
(100 ml) ekleyin.
3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Flat White” tarifini
seçin ve tarifi başlatın.
4. Sütü fincana ekleyin ve son olarak tek bir damla köpüğü fincanın
üzerine bırakın.
5. Keyifli kahve anları!

2. Στη συνέχεια, ρίξτε κρύο γάλα (100 ml) στην κανάτα, έως τη
χαμηλή ένδειξη στάθμης.
3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Flat White” στην οθόνη και πατήστε το
πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
4. Στη συνέχεια, ρίξτε τον αφρό επάνω από τον καφέ.
5. Απολαύστε το δημιούργημά σας!
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ESPRESSO ON ICE
MACCHIATO

ESPRESSO ON ICE
MACCHIATO

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçtiğiniz bir Espresso (40 ml)
kahve

• Barista

• Μία κάψουλα Espresso (40 ml)
από τη σειρά Nespresso

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Nespresso Ice Tray

• Παγοθήκη

• 3 adet Nespresso buz küpleri

• Barista kaşığı

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Beyaz şeker (1 adet küp şeker
veya 4 g toz şeker)

• Tarif bardağı

• Nespresso kahve makinesi

Sütlü tarife buzlu bir dokunuş. Espresso bazlı sütlü tarifinizi soğuk
tarife çevirmek için kolay bir yol. Şekerin tadını aldıktan sonra ve tercih
ettiğiniz Nepresso kahvesi ile uyum sağlayan sütten sonra tarifinizin
lezzetinden asla tereddüt etmeyeceksiniz. Ve ortaya bir “macchiato”
çıkacak, bu İtalyancada “süt lekesi” anlamına gelir.

• 3 x παγάκια (90 g)
• Άσπρη ζάχαρη (ένα στικ / 4 g)
(προαιρετικά)

• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

Μια ιδέα γάλα και λίγος πάγος; Αυτή η συνταγή με βάση τον Espresso
παρασκευάζεται με απλά συστατικά και καταφέρνει να ξυπνήσει τις
αισθήσεις σας με το άρωμα της ζάχαρης σε συνδυασμό με τον αφρό
γάλακτος και τον καφέ Nespresso της επιλογής σας.
1. Πρώτα, τοποθετήστε 3 μεγάλα παγάκια σε ένα ποτήρι συνταγών
(90 g).

2. Seçtiğiniz Espresso (40 ml) kahveyi hazırlayın ve buzun üzerine
dökün. Tercihinize bağlı olarak şeker ilave edin.

2. Στη συνέχεια, ετοιμάστε τον Espresso (40ml) με τη μηχανή σας σας και
ρίξτε τον επάνω από τον πάγο και προσθέστε ζάχαρη (προαιρετικά).

3. Barista’ya minimum seviyesine kadar soğuk süt (100 ml) koyun.

3. Ρίξτε κρύο γάλα (100 ml) στην κανάτα, μέχρι τη χαμηλή ένδειξη
στάθμης.

5. Son olarak tarif bardağınıza hazırladığınız süt köpüğünü ekleyerek
tarifinizi tamamlayın.
6. Lezzetli kahve anları!
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• Ποτήρι συνταγών

1. Tarif bardağınızı 3 büyük buz küpü koyun.

4. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Espresso on Ice
Macchiato” tarifini seçin.
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4. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Espresso on Ice Macchiato” στην
οθόνη και πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
5. Τέλος, ρίξτε το αφρόγαλα επάνω από τον καφέ στο ποτήρι συνταγής.
6. Απολαύστε!
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ICED FRAPPÉ

ICED FRAPPÉ

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Nespresso aromalılarından
“Vanilio” (40 ml)

• Barista

• Κάψουλα Vanilio (40 ml)

• Συσκευή Barista

• Tarif bardağı
• Nespresso Ice Tray

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Ποτήρι συνταγών

• Soğuk süt (100 ml)
• 1 adet buz küğü (30 g)

• Barista kaşığı

• 1 x παγάκι (30 g)

• Κουτάλι Barista

• Beyaz şeker (Tercihinize göre
2 küp şeker veya 8 g toz şeker)

• Nespresso kahve makinesi

• Λευκή ζάχαρη (8 g / 2 στικ)
(προαιρετικά)

• Μηχανή καφέ Nespresso

Yaz mevsimi yaklaşıyor mu? stediğiniz bir Nespresso kahvesi ile buzu
birleştirerek harika bir Iced Frappe tarifi hazırlayabilirsiniz. Üstelik süt
köpüğü ve çok az şeker ekleyerek serinliğinize lezzet katabilirsiniz.
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• Παγοθήκη

1. Vanilio kahvenizi (40 ml) hazırlayın ve tarif bardağınıza dökün.

Ήρθε το καλοκαίρι; Δοκιμάστε αυτήν τη συνταγή Iced frappé που
συνδυάζει τον καφέ Nespresso της επιλογής σας με πάγο, αφρό
γάλακτος και λίγη ζάχαρη. Κάθε γουλιά προσφέρει μια ανάσα
δροσιάς. Ό,τι πρέπει προτού απολαύσετε μια βουτιά στην πισίνα…

2. Tercihinize göre çok az miktarda şeker, soğuk süt (100 ml)
ve buz küpü (30 g) ekleyin.

1. Πρώτα, εκχυλίστε μία κάψουλα Vanilio (40 ml) στη μηχανή σας
και τοποθετήστε τον στην κανάτα.

3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Iced Frappe”
tarifini seçin.

2. Προσθέστε ζάχαρη (προαιρετικά), κρύο γάλα (100 ml) και ένα
παγάκι (30 g) στην κανάτα.

4. Hazırladığınız tarifi bardağınıza boşaltın.

3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Iced Frappé” στην οθόνη και πατήστε
το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.

5. Keyifli kahve anları!
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4. Τέλος, σερβίρετε το ρόφημα σε ένα ποτήρι.
5. Απολαύστε!
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ICED NITRO

TR

ICED NITRO

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçtiğiniz Nespresso kahvesini
Espresso veya Ristretto (25 ml)
olarak hazırlayın.

• Barista

• Μία κάψουλα Ristretto ή
Espresso (40 ml) από τη σειρά
Nespresso

• Συσκευή Barista

• Soğuk su (100 ml)
• 3 adet buz küpü (90 g)
• Beyaz şeker (Tercihinize göre
1 adet küp şeker veya 4 g toz
şeker)

• Tarif bardağı
• Nespresso Ice Tray
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

Sıcak ve soğuk kahvenin lezzetli birleşimi. Bu yoğun köpük, buzun
ve kahvenin birlikte soğutulmasından oluşan mükemmel bir serinlik
yaratır.
1. Hazneye 3 adet buz küpü (90 g) ekleyin.
2. Seçtiğiniz kahvenizi Espresso (40 ml) olarak hazırlayın,
üzerine buz ve tercihe bağlı olarak şeker ekleyin.

• Κρύο νερό (100 ml)
• 3 x παγάκια (90 g)
• Άσπρη ζάχαρη (ένα στικ / 4 g)
(προαιρετικά)

• Ποτήρι συνταγών
• Παγοθήκη
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

Ένας εκρηκτικός συνδυασμός πάγου και φωτιάς. Παρασκευάζεται με
ιδιαίτερα έντονο χτύπημα που αναμειγνύει τον πάγο και τον καφέ,
για τη δημιουργία ενός παγωμένου ροφήματος. Παγωμένο, χωρίς να
παγώνει τις αισθήσεις σας…
1. Πρώτα, προσθέστε 3 παγάκια (90 g) στην κανάτα.

3. Maksimum seviyesine kadar soğuk su ekleyin.

2. Ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας, ρίξτε τον επάνω
από τον πάγο και προσθέστε ζάχαρη (προαιρετικά).

4. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Iced Nitro”
tarifini seçin.

3. Στη συνέχεια, προσθέστε κρύο νερό μέχρι την υψηλή ένδειξη
στάθμης.

5. Tarifiniz servise hazır.

4. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Iced Nitro” στην οθόνη και πατήστε
το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.

6. Keyifli kahve anları!

5. Τέλος, σερβίρετε το ρόφημα σε ένα ποτήρι.
6. Απολαύστε τον καφέ σας!
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ESPRESSO
CON PANNA

TR

ESPRESSO
CON PANNA

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçtiğiniz Nespresso kahvenizi
Espresso (40 ml) veya Ristretto
(25 ml) olarak hazırlayın.

• Barista

• Μία κάψουλα Ristretto (25 ml)
ή Espresso (40 ml) από τη
σειρά Nespresso

• Συσκευή Barista

• Tam yağlı süt
• Beyaz şeker (Tercihe bağlı
olarak bir adet küp şeker)

• Espresso fincanı
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

Tam anlamıyla “Kremamsı Espresso”. Zengin gövdeli bir Espresso ve
full kremamsı bir köpük. Damağınızda “tiramisu” hissi bırakacak bir tat.
1. Seçtiğiniz Nespresso kahvenizi Espresso (40 ml) olarak hazırlayın
ve fincana dökün.
2. Soğuk sütünüzü (100 ml) ve tercihinize göre şekerinizi ilave edin.
3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Espresso con Panna”
tarifini seçin.
4. Barista kaşığını kullanarak köpüğü kahvenin üzerine ekleyerek
tarifinizi zenginleştirin.
5. Keyifli kahve anları!

• Κρέμα γάλακτος με πλήρη
λιπαρά

• Κούπα Espresso
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

• Άσπρη ζάχαρη (ένα στικ / 4 g)
(προαιρετικά)

Στα ελληνικά σημαίνει «Espresso με σαντιγί». Μια παραλλαγή του
κλασικού Espresso εμπλουτισμένη με την ακαταμάχητη γεύση της
κρέμας γάλακτος. Και φυσικά, με γλυκιά γεύση. Το ιδανικό ρόφημα
μετά από ένα τιραμισού.
1. Πρώτα, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και
τοποθετήστε τον στην κούπα.
2. Ρίξτε κρύα κρέμα γάλακτος (100 ml) στην κανάτα έως τη χαμηλή
ένδειξη στάθμης και προσθέστε ζάχαρη (προαιρετικά).
3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Espresso con Panna” στην οθόνη και
πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
4. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κουτάλι Barista, τοποθετήστε
τη παγωμένη σαντιγί επάνω από τον καφέ.
5. Απολαύστε!
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MOCHA VIENNOIS

MOCHA VIENNOIS

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçtiğiniz Nespresso kahvenizi
Espresso (40 ml) veya Ristretto
(25 ml) olarak hazırlayın.

• Barista

• Μία κάψουλα Ristretto (25 ml)
ή μία κάψουλα Espresso (40 ml)
από τη σειρά Nespresso

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)
• 4 parça Nespresso çikolata
(Tamamen bitter veya sütlü
karışık olarak tercih edilebilir)

• Cappuccino fincanı
• Rende
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

• Tarçın (İsteğe göre)

• Κρύο γάλα με 0% λιπαρά (4°C)
(100 ml) για προσθήκη στο
κύριο ρόφημα

TR
GR

• Κούπα για Cappuccino
• Τρίφτης
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

• Κρύο γάλα με 0% λιπαρά (4°C)
(100 ml)
• 4 τεμάχια σοκολάτας Nespresso
(20 g)
• Κανέλα (προαιρετικά)

1. Soğuk sütü (100 ml) hazneye ekleyin.
2. Çikolata parçaları ilave edin.

1. Πρώτα, ρίξτε το γάλα (100 ml) στην κανάτα έως τη χαμηλή
ενδειξη στάθμης.

3. Hazırladığınız kahvenizi cihaza dökün.

2. Προσθέστε τα τεμάχια σοκολάτας (20 g) στην κανάτα.

4. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek
“Mocha Viennois” tarifini seçin.

3. Ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή σας και τοποθετήστε
τον στην κανάτα.

5. Cappuccino fincanına koyarak servis edin.

4. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Mocha Viennois” στην οθόνη και
πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.

6. Cihazın haznesini su ile yıkayarak temizleyin ve soğuk
süt (100 ml) koyun.
7. Cihazın kapağını kapatın ve start düğmesine basın.
8. Barista kaşığı ile tüm köpüğü toplayarak fincanınızın üzerine
ekleyin. Keyifli kahve anları!

5. Σερβίρετε το ρόφημα σε ένα ποτήρι για Cappuccino.
6. Ξεπλύνετε την κανάτα με νερό και ρίξτε το κρύο γάλα με 0%
λιπαρά (100 ml) έως χαμηλή ένδειξη στάθμης.
7. Κλείστε το καπάκι και πατήστε το κουμπί έναρξης στη συσκευή.
8. Με το κουτάλι Barista, προσθέστε τον αφρό γάλακτος πάνω
από τη ζεστή σοκολάτα και διακοσμήστε με τριμμένη σοκολάτα.
Απολαύστε!
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MOCHA

TR

MOCHA

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Seçtiğiniz bir Nespresso
kahveyi Espresso (40 ml)
veya Ristretto (25 ml) olarak
hazırlayın.

• Barista

• Μία κάψουλα Ristretto ή
Espresso (40 ml) από τη σειρά
Nespresso

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Cappuccino fincanı
• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

• 4 parça Nespresso Çikolata
(bitter veya sütlü karışık)

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Κούπα για Cappuccino
• Κουτάλι Barista
• Μηχανή καφέ Nespresso

• 4 σοκολατάκια Nespresso (20 g)
• Λίγη κανέλα (προαιρετικά)

• Bir tutam tarçın ( tercihe bağlı)

Kahve,çikolata ve süt... Aslında daha fazlasına ihtiyacınız yok. Çünkü
tek ihtiyacınız olan kakao ve sütün mükemmel uyumu. Dilerseniz biraz
tarçın ekleyerek tarifinizi zenginleştirebilirsiniz.
1. İlk olarak 4 parça Nespresso çikolatasını (20 g) haznenin içine atın.

Καφές, σοκολάτα, γάλα... Κάτι άλλο; Μάλλον όχι, αφού έχετε ό,τι
χρειάζεστε, για να παρασκευάσετε αυτό το ρόφημα που συνδυάζει
κακάο και αφρό γάλακτος. Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε στο
τέλος λίγη σκόνη κανέλας.

2. Minimum seviyesine gelene kadar soğuk süt (100 ml) ekleyin.

1. Προσθέστε τα 4 τεμάχια σοκολάτας (20 g) στην κανάτα.

3. Ardından seçtiğiniz Nepresso kahvesini Espresso (40 ml) olarak
hazırlayın ve haznenin içersine dökün.

2. Ρίξτε γάλα (100 ml) στην κανάτα, μέχρι τη χαμηλή ένδειξη
στάθμης.

4. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Mocha” tarifini seçin.

3. Στη συνέχεια, ετοιμάστε τον Espresso (40 ml) στη μηχανή
σας και τοποθετήστε τον στην κανάτα.

5. Tarifinizi Cappuccino fincanına koyarak servis edin. Tercihinize bağlı
olarak fincanınızın üzerine biraz tarçın ekleyebilirsiniz.
6. Keyifli kahve anları!

4. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Mocha” στην οθόνη και πατήστε το
πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
5. Σερβίρετε το ρόφημα σε μία κούπα για Cappuccino. Προσθέστε
λίγη κανέλα (προαιρετικά).
6. Απολαύστε!
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HOT CHOCOLATE

HOT CHOCOLATE

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• 3 parça Nespresso Bitter
Çikolata (15 g)

• Barista

• Μαύρη σοκολάτα Nespresso
(15 g) - 3 τεμάχια

• Συσκευή Barista

• Soğuk süt (100 ml)

• Barista kaşığı

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(100 ml)

• Κουτάλι Barista

• Cappuccino fincanı
• Nespresso kahve makinesi

Sıcak çikolatadan daha iyi ne olabilir? Eğer erimiş bir çikolata ve süt
köpüğünün birleşimini seviyorsanız, bu tarif tam size göre. Tatlı ve
sıcak yapısı ile soğuk kış ve serin yaz gecelerinizi ısıtacak bir tarif.
1. İlk olarak soğuk sütü (100 ml) hazneye koyun.
2. Ardından çikolata parçalarını (15 g) hazneye ekleyin.
3. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Hot Chocolate”
tarifini seçin ve start tuşuna basın.
4. Cappuccino fincanına koyarak servis edin.
5. Keyifli kahve anları!

TR
GR

• Κούπα για Cappuccino
• Μηχανή καφέ Nespresso

Τι καλύτερο από μια ζεστή σοκολάτα; Αν θέλετε ένα ρόφημα που
συνδυάζει μαύρη λιωμένη σοκολάτα και αφρό γάλακτος, τότε έχουμε
αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Ένα ζεστό ρόφημα με γλυκιά γεύση, το
οποίο αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις παγωμένες μέρες του
χειμώνα και τις κρύες νύχτες του καλοκαιριού.
1. Πρώτα, ρίξτε το γάλα (100 ml) στην κανάτα, μέχρι τη χαμηλή
ένδειξη στάθμης.
2. Στη συνέχεια, προσθέστε τα καρέ σοκολάτας (15 g) στην κανάτα.
3. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Hot Chocolate” στην οθόνη και
πατήστε το πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
4. Τέλος, σερβίρετε το ρόφημα σε ένα φλιτζάνι για Cappuccino.
5. Απολαύστε!
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HOT MILK

TR

HOT MILK

GR

İÇİNDEKİLER

MALZEMELER

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

• Soğuk süt (100 ml)

• Barista

• Συσκευή Barista

• Vanilya şurubu (5-10 ml)

• Tarif bardağı

• Κρύο γάλα με 2,5% λιπαρά
(250 ml)
• Σιρόπι βανίλιας (5 έως 10 ml)
(προαιρετικά)

• Κουτάλι Barista

• Barista kaşığı
• Nespresso kahve makinesi

Sabahtan geceye kadar içinizi ısıtacak bir tarif. Bu kafeinsiz tarif, sıcak
sütün vanilya şurubu ile uyumunu yansıtıyor. Özellikle uzun ve yorucu
bir günden sonra...
1. Maksimum (250 ml) seviyesine gelene kadar sütü hazneye dökün.
2. Cihazın kapağını kapatın ve menüye girerek “Hot Milk” tarifini seçin.
3. Tarif bardağınıza yavaşça vanilya şurubu ekleyin ve üzerine
hazırladığınız sütü ilave edin.
4. Lezzetli tarifin tadını çıkarın!

• Ποτήρι συνταγών
• Μηχανή καφέ Nespresso

Αυτή η συνταγή ζεστού γάλακτος για όλες τις ώρες θα σας μαγέψει.
Η απλότητα του ζεστού χτυπημένου γάλακτος, σε συνδυασμό με μια
νότα σιροπιού βανίλιας, προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης για όλους,
σε ένα ρόφημα χωρίς καφέ. Ό,τι πρέπει μετά από μια δύσκολη μέρα.
1. Πρώτα, ρίξτε το γάλα (250 ml) στην κανάτα έως την χαμηλή
ένδειξη στάθμης.
2. Κλείστε το καπάκι, επιλέξτε “Hot Milk” στην οθόνη και πατήστε το
πλήκτρο έναρξης της συσκευής.
3. Ρίξτε το σιρόπι στο ποτήρι (προαιρετικά) και σερβίρετε το ρόφημα
γάλακτος στο ποτήρι με απαλές κινήσεις.
4. Απολαύστε!
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Café Viennois
維也納咖啡

36

Latte Macchiato
拿鐵瑪奇朵

38

Cappuccino
卡布奇諾
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Iced Nitro
氮氣冰咖啡

50

Espresso con Panna
義式濃縮咖啡康寶藍
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摩卡維也納
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拿鐵拉花
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澳式白咖啡
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Espresso on Ice Macchiato
冰瑪奇朵加義式濃縮咖啡

54

Mocha
摩卡
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熱朱古力
熱巧克力
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熱鮮奶
熱牛奶

46

Iced Frappé
冰希臘法拉沛
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CAFÉ VIENNOIS

維也納咖啡

食材

材料

• 1粒Nespresso長杯咖啡粉囊
（110毫升）

• 全脫脂冷鮮奶（4°C）
（100毫升）
• 黑朱古力

用具

• 長杯咖啡杯

• 一顆Nespresso系列的義式淡咖
啡膠囊 (110毫升）

• Nespresso咖啡機

• 黑巧克力

• Barista打奶器
• Barista咖啡匙
• 刨刀

• 新鮮冷（4°C）0% 牛奶（100毫升）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Lungo杯

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機
• 磨碎器

長杯咖啡的經典香濃遇上鮮奶打成的忌廉，加上點點朱古力，帶您投入甜蜜
優雅的維也納滋味。

經典義式淡咖啡加上新鮮奶泡，您還可以為這杯快速完成的美味撒上巧克力
點綴。從維也納直達的一縷優雅情懷。

2. 之後在奶壺中加入全脫脂冷鮮奶（4°C）
，直至最低刻度（MIN）
。

2. 接著，將0% 新鮮冷牛奶 (4°C) 倒至咖啡大師調理機內最低水位標記。

1. 先用咖啡機在杯中沖調長杯咖啡（110毫升）
。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Café Viennois」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 使用Barista咖啡匙，盛出凍奶泡並放在咖啡上。
5. 最後加上少許朱古力碎即可。
6. 香濃製作大功告成！

1. 首先用咖啡機萃取義式淡咖啡 (110毫升) 並將咖啡倒入杯中。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Café Viennois」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 使用Barista咖啡匙，盛出冷奶泡並放在咖啡上。
5. 最後撒上些許磨碎巧克力。
6. 享用您的美味咖啡！
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LATTE MACCHIATO

拿鐵瑪奇朵

食材

材料

• 2.5%低脂超高溫保鮮冷鮮奶（4°C ）
（150毫升）
• Nespresso濃縮咖啡或Ristretto咖
啡（40毫升）

用具

• Barista打奶器
• 玻璃食譜杯

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

您可能以為這只是普通的Latte…但當然不是！這款奧地利咖啡一反傳統，先
在杯中加入鮮奶加熱打成的奶泡，再注入濃縮咖啡。杯面浮現的一小塊奶色，
稱之為「macchia」或「stain」
，正是這款咖啡的典型特色。
1. 先在奶壺中加入鮮奶，直至中間刻度（150毫升）
。

2. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Latte Macchiato」並按下「開始│停止」按鈕。
3. 將鮮奶奶泡倒進玻璃杯中。

4. 之後用咖啡機沖調濃縮咖啡（40毫升）
，直接注入玻璃杯中。
5. 香濃製作大功告成！

• 150毫升冷牛奶（4°C）
，超高溫消
毒，2.5% 牛奶

• 40毫升（任何芮斯崔朵或義式濃
縮咖啡）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Recipe玻璃杯

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

您要是以為這是杯普通的拿鐵，那可就大錯特錯了。這款奧地利咖啡是
在新鮮奶泡上加上義式濃縮咖啡，蒸氣氤氳，奶泡綿密，表面會出現所謂的
「macchia」
，也就是「斑塊」
，像是一塊印記一樣。
1. 首先，將牛奶（150毫升）倒入咖啡大師調理機內至中間水位標記
（150毫升）
。

2. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Latte Macchiato」並按下「開始│停止」按
鈕。
3. 將新鮮奶泡倒入玻璃杯中。

4. 最後用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）並直接倒入玻璃杯中。
5. 享用您的美味咖啡！
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CAPPUCCINO
食材

• 1粒Nespresso濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
，或選用Ristretto咖
啡粉囊（25毫升）
，塑造更醇厚的
Cappuccino滋味
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）

卡布奇諾
用具

• Barista打奶器

• Cappuccino咖啡杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

材料

• 一顆Nespresso系列的義式濃縮
咖啡膠囊（40毫升）或芮斯崔朵
（25毫升）能讓卡布奇諾的美味更
上一層樓
• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

HK
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配件

• 咖啡大師調理機
• Cappuccino杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

Cappuccino的大名無人不曉！這款意大利知名咖啡的赫赫名聲由羅馬一直
傳至紐約，名稱唸法雖然有變，但經典的奶泡色澤始終如一。畢竟這種就像卡
部其修道士（Capuchin monks）僧帽的獨特顏色，可是這款咖啡的名稱由來！

大家都知道的卡布奇諾Cappuccino。取名自義大利卡布奇尼僧侶所戴僧帽
的顏色，從羅馬流傳到紐約，這種咖啡的調製方法和它的名字發音一樣眾說
紛紜。但不變的是泡沫的顏色。簡單一句話，就是經典。

2. 之後在奶壺中加入冷鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

2. 接著，將冷牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內最低水位標記。

1. 先用咖啡機在杯中沖調濃縮咖啡（40毫升）
。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Cappuccino」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 將鮮奶奶泡倒至咖啡上。
5. 香濃製作大功告成！

1. 首先，用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）並將之倒入杯中。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Cappuccino」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 將新鮮奶泡倒在咖啡上。
5. 享用您的美味咖啡！
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LATTE ART
食材

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）

拿鐵拉花
用具

• Barista打奶器

• Cappuccino咖啡杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

材料

• 一顆Nespresso系列的芮斯崔朵
（25毫升）
• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Cappuccino杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

濃縮咖啡加上綿滑鮮奶奶泡，細膩滋味總令人一試愛上。跟著我們的Latte
Art食譜，一起練習拉花技巧吧！

由義式濃縮咖啡和新鮮奶泡完美搭配而成，令人嘖嘖稱奇的綿滑醇美。您可
在表面繪製圖騰，甚至是圖案。

2. 之後在奶壺中加入冷鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

2. 接著，將冷牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內最低水位標記。

1. 先用咖啡機在杯中沖調濃縮咖啡（40毫升）
。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Latte Art」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 使用Barista咖啡匙舀出奶泡，放在咖啡上。

5. 於奶泡上倒入一些咖啡滴並使用Barista咖啡匙的尖端慢慢地在鮮奶及咖
啡之間上下勾畫。
6. 香濃製作大功告成！

1. 首先，用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）並將之倒入杯中。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Latte Art」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 用Barista咖啡匙將新鮮奶泡舀到咖啡上。

5. 於奶泡上倒入一些咖啡滴並使用Barista咖啡匙的尖端慢慢地在牛奶及咖
啡之間上下勾畫。
6. 享用您的美味咖啡！
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FLAT WHITE
食材

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）或濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）

澳式白咖啡
用具

• Barista打奶器

• Cappuccino咖啡杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

材料

• 一顆Nespresso系列的芮斯崔朵
（25毫升）或義式濃縮咖啡膠囊
（40毫升）
• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Cappuccino杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

關鍵一言蔽之：微細奶泡。Flat White的絲滑質感，正是由此而來。只要掌握好
這個簡單秘訣，就可以輕鬆塑造濃郁醇厚的咖啡滋味，令Flat White享受變
得殊不簡單。

重點就在：綿細奶泡。為Flat White帶來滑順如天鵝絨般的質地。如此簡單，卻
能萃取出咖啡中大膽濃烈的芬芳。名為Flat，其實一點也不平淡，對吧？

2. 之後在奶壺中加入冷鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Flat White」並按下「開始│停止」按鈕。

1. 先用咖啡機在杯中沖調濃縮咖啡（40毫升）
。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Flat White」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 將奶泡輕輕倒至咖啡上。
5. 香濃製作大功告成！

1. 首先，用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）並將之倒入杯中。

2. 接著，將冷牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內到最低水位標記。
4. 然後將泡沫輕輕地倒在咖啡上。
5. 最後，享用您的美味咖啡！
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ESPRESSO
ON ICE MACCHIATO

冰瑪奇朵加義式濃縮咖啡

食材

材料

• 1粒Nespresso濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）
• 3塊冰（90克）

• 白糖（1包／4克）
（非必須）

用具

• 玻璃食譜杯

• 一顆Nespresso系列義式濃縮咖
啡膠囊（40毫升）

• Barista咖啡匙

• 3 顆冰塊（90克）

• Barista打奶器
• 製冰格

• Nespresso咖啡機

要不要加點鮮奶和冰塊？這款濃縮咖啡食譜用料簡單，但卻滋味無窮。蔗糖
的甜潤芬芳和鮮奶的幼滑質感，為您鍾愛的Nespresso咖啡滋味染上層層誘
人垂涎的享受。不說不知，原來意大利文「Macchiato」的意思，就是「染印」呢！
1. 先在玻璃食譜杯中加入3大塊冰（90克）
。

2. 之後用咖啡機沖調濃縮咖啡（40毫升）
，倒在冰塊上，並隨個人喜好加入
糖。
3. 在奶壺中加入冷鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

4. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Espresso on Ice Macchiato」並按下「開始│停
止」按鈕。
5. 最後將鮮奶奶泡倒至玻璃食譜杯中的咖啡上。香濃製作大功告成！

• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

• 白糖（一條／4克）
（依個人喜好）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Recipe玻璃杯
• 冰盒

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

些許牛奶和一點冰塊？這款以義式濃縮咖啡為基底的食譜成分相當簡單，但
蔗糖和發泡牛奶搭配Nespresso咖啡撲鼻而來的香味，總是讓人垂涎欲滴。
「macchiato」在義大利文中其實是「斑點」的意思。
1. 首先，在Recipe玻璃杯中放入3大顆冰塊（90克）
。

2. 接著，用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）
，倒在冰塊上並加入糖（依個
人喜好）
。
3. 將冷牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內到最低水位標記。
4. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Espresso on Ice Macchiato」
並按下「開始│停止」按鈕。

5. 最後，將牛奶泡沫倒在Recipe玻璃杯中的咖啡上。享用您的美味咖啡！
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ICED FRAPPÉ
食材

• Nespresso Vanilio咖啡粉囊
（40毫升）
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）
• 1塊冰（30克）

• 白糖（2包／8克）
（非必須）

冰希臘法拉沛
材料

配件

• 玻璃食譜杯

• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

• Recipe玻璃杯

• Barista打奶器
• 製冰格

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

1. 先用咖啡機沖調Vanilio咖啡（40毫升）
，加進奶壺中。

2. 按個人喜好在奶壺中加入糖，並添上冷鮮奶（100毫升）
、冰塊（30克）
。
3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Iced Frappe」並按下「開始│停止」按鈕。
5. 香濃製作大功告成！

TW

用具

又到炎炎夏日？將您鍾愛的Nespresso咖啡化作Iced Frappé，加入冰塊、鮮
奶奶泡和少許糖，自製透心涼享受。泳池和冰飲，正是最好的消暑時光。

4. 倒入玻璃食譜杯中即可享用。

HK

• Vanilio咖啡膠囊（40毫升）
• 1 顆冰塊（30克）

• 白糖（8克／2條）
（依個人喜好）

• 咖啡大師調理機
• 冰盒

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

夏天的腳步已然來到？不妨試試這款冰的Frappé，用您喜愛的 Nespresso
咖啡搭配冰塊、牛奶泡沫和少許糖。喝完一杯，您應該會覺得涼快多了。再泡
一下游泳池就更完美了…

1. 首先，用咖啡機萃取Vanilio咖啡（40毫升）並將之倒入咖啡大師調理機內。
2. 將糖（依個人喜好）
、冷牛奶（100毫升）和冰塊（30克）加入咖啡大師調理
機內。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Iced Frappe」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 最後，裝在Recipe玻璃杯中飲用。
5. 享用您的美味咖啡！
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ICED NITRO
食材

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）或濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
• 冷水（100毫升)
• 3塊冰（90克）

• 白糖（1包／4克）
（非必須）

氮氣冰咖啡		
用具

材料

• 玻璃食譜杯

• 一顆Nespresso系列濃烈咖啡或
濃縮咖啡膠囊（40毫升）

• Barista咖啡匙

• 3 x 冰塊（90克）

• Barista打奶器
• 製冰格

• Nespresso咖啡機

• 冷水（100毫升）

• 白糖（一條／4克）
（依個人喜好）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Recipe玻璃杯
• 冰盒

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

這款帶有綿密氣泡的飲料，是經過強力攪拌，將冰塊與咖啡糅合其中，締造出
冰涼與香醇交融的奇妙感覺，讓人精神為之一振。

冰與火的結合。強力攪拌奔騰的氣泡並將冰塊與咖啡融合成一杯涼爽的氮氣
咖啡。冰鎮得恰到好處…

2. 用咖啡機沖調濃縮咖啡（40毫升）
，然後倒在冰塊上，並隨個人喜好加入
糖。

2. 用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）
，將咖啡倒在冰塊上並加入糖
（依個人喜好）
。

1. 先在奶壺中加入3塊冰（90克）
。

3. 之後加入冷水直至最高刻度（MAX）
。

4. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Iced Nitro」並按下「開始│停止」按鈕。
5. 最後倒入玻璃食譜杯中。
6. 香濃製作大功告成！

1. 首先，將3顆冰塊（90克）放入咖啡大師調理機中。
3. 接著，加入冷水到最高水位標記。

4. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Iced Nitro」並按下「開始│停止」按鈕。
5. 最後，盛裝於Recipe杯中。
6. 盡情享用您的咖啡！
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ESPRESSO
CON PANNA
食材

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）或濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
• 全脂忌廉

• 白糖（1包／4克）
（非必須）

義式濃縮咖啡康寶藍
用具

• Barista打奶器
• 濃縮咖啡杯

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

材料

• 一顆Nespresso系列的芮斯崔朵
（25毫升）或義式濃縮咖啡膠囊
（40毫升）
• 全脂鮮奶油

• 白糖（一條／4克）
（依個人喜好）

• 咖啡大師調理機
• Espresso杯

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

這是款「加了鮮奶油的義式濃縮咖啡」
。經典義式濃縮咖啡遇上鮮奶油的精
采交會。理所當然的甜美。吃完這塊提拉米蘇要不要來一杯？

2. 在奶壺中加入冷忌廉（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）並加入白糖
(選擇性)。

2. 將冷鮮奶油（100毫升）倒入咖啡大師調理機內的最低水位標記 並加入白
糖(選擇性)。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Espresso con Panna」並按下「開始│停止」按
鈕。
4. 然後，使用Barista咖啡匙，舀起及倒入凍忌廉於咖啡上。
5. 香濃製作大功告成！

TW

配件

簡單而言，就是「忌廉濃縮咖啡」
，在經典濃縮咖啡之上，加入無可比擬的濃厚
綿滑質感。當然，還有甜入心扉的迷人感覺。配上意大利芝士餅就完美不過。
1. 先用咖啡機在杯中沖調濃縮咖啡（40毫升）
。

HK

1. 先使用咖啡機調製濃縮咖啡(40毫升)。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Espresso con Panna」並按下「開始│停止」
按鈕。
4. 使用Barista咖啡匙，舀起及倒入冷奶油於咖啡上。
5. 享用您的美味咖啡！
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MOCHA VIENNOIS

摩卡維也納

食材

材料

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）或濃縮咖啡粉囊
（40毫升）

• 全脫脂冷鮮奶（4°C）
（100毫升）
，用
作調製飲料
• 全脫脂冷鮮奶（4°C）
（100毫升）
，用
以製作奶蓋

用具

• Barista打奶器

• Cappuccino咖啡杯
• 刨刀

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

• 4塊Nespresso朱古力（20克）
（純黑
朱古力或混合鮮奶朱古力與黑朱
古力使用）
• 少許肉桂粉（非必須）

• 一顆Nespresso系列的濃烈咖啡
（25毫升）或濃縮咖啡膠囊
（40毫升）

• 冷脫脂牛奶（4°）
（100毫升）用於基
本食譜
• 冷脫脂牛奶（4°）
（100毫升）用於
配料

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Cappuccino杯
• 磨碎器

• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

• 4片Nespresso 巧克力（20克）
（全
黑或混合牛奶與黑巧克力）
• 肉桂（依個人喜好）

1. 先在奶壺中加入鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

1. 首先，將牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內的最低水位標記。

3. 用咖啡機沖調濃縮咖啡（40毫升）
，加進奶壺中。

3. 用咖啡機萃取一杯義式濃縮咖啡（40毫升）並將其倒入咖啡大師調理機
中。

2. 在奶壺中加入朱古力塊（20克）
。

4. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Mocha Viennois」並按下「開始│停止」按鈕。
5. 倒入Cappuccino咖啡杯中即可享用。

6. 沖洗奶壺，並加入全脫脂冷鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。
7. 合上壺蓋並按下打奶器開關。

8. 使用Barista咖啡匙舀出奶泡，放在熱朱古力上，並加上朱古力碎裝飾。
香濃製作大功告成！

2. 將巧克力塊（20克）放入咖啡大師調理機。

4. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Mocha Viennois」並按下「開始│停止」按
鈕。
5. 盛裝在Cappuccino杯中。

6. 以清水清洗咖啡大師調理機並將脫脂牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理
機內到最低水位標記。
7. 關閉上蓋並按啟動按鈕。

8. 用咖啡湯匙舀起奶泡並加到熱巧克力上，以巧克力脆片作為點綴。
享用您的美味咖啡！
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MOCHA
食材

• 1粒Nespresso Ristretto咖啡粉囊
（25毫升）或濃縮咖啡粉囊
（40毫升）
• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）

• 4塊Nespresso朱古力（20克）
（純黑朱古力或混合鮮奶朱古力
與黑朱古力使用）

摩卡
用具

• Barista打奶器

• Cappuccino咖啡杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

• 少許肉桂粉（非必須）

材料

• 一顆Nespresso系列的芮斯崔朵或
義式濃縮咖啡膠囊（40毫升）
• 冷2.5% 牛奶（100毫升）

• 4塊 Nespresso巧克力（20克）
（全
黑或混合牛奶與黑巧克力）
• 少許肉桂（依個人喜好）

HK
TW

配件

• 咖啡大師調理機
• Cappuccino杯
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

咖啡、朱古力、鮮奶……還需要甚麼？其實有這些就萬事俱備，彈指間就可以
完成美味的可可鮮奶奶泡。加一點肉桂粉，風味更佳！

咖啡、巧克力，牛奶...還缺什麼？什麼都不缺，這款美味咖啡只需要可可和牛
奶泡沫的陪襯。您也可以灑上一點肉桂粉。

2. 在奶壺中加入鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

2. 將牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內到最低水位標記。

1. 先在奶壺中加入4塊朱古力（20克）
。

3. 之後用咖啡機沖調濃縮咖啡（40毫升）
，加進奶壺中。

4. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Mocha」並按下「開始│停止」按鈕。
5. 倒入Cappuccino咖啡杯中。按喜好灑上肉桂粉。
6. 香濃製作大功告成！

1. 首先，將4塊巧克力塊（20克）放入水壺。

3. 接著，用咖啡機萃取義式濃縮咖啡（40毫升）並將之倒入水壺中。

4. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Mocha」並按下「開始│停止」按鈕。

5. 盛裝在Cappuccino玻璃杯中。在表面灑上一小撮肉桂（依個人喜好）
。
6. 享用您的美味咖啡！
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熱朱古力

熱巧克力

HK
TW

食材

用具

材料

配件

• 2.5%低脂冷鮮奶（100毫升）

• Cappuccino咖啡杯

• 冷2.5%低脂 牛奶（100毫升）

• Cappuccino杯

• Nespresso黑朱古力（15克）
（3片）

• Barista打奶器
• Barista咖啡匙

• Nespresso黑巧克力（15克）
（3塊）

• Nespresso咖啡機

有甚麼比一杯香濃的熱朱古力更溫暖窩心？濃郁的黑朱古力結合鮮奶奶泡，
雙重滋味絕對是朱古力迷的最愛，為寒冷冬日帶來絲絲甜蜜暖意。

• 咖啡大師調理機
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

1. 先在奶壺中加入鮮奶（100毫升）
，直至最低刻度（MIN）
。

有比巧克力更稱職的暖心代言人嗎？如果您喜歡融化黑巧克力與奶泡的組
合，那麼，一定要試試這個食譜。甜蜜又溫暖，驅走冬日嚴寒或乍暖還寒時節
的刺骨涼意。

3. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Hot Chocolate」並按下「開始│停止」按鈕。

2. 接著，直接將巧克力塊（15克）放入咖啡大師調理機。

2. 之後把朱古力塊（15克）直接加入壺中。
4. 最後倒入Cappuccino咖啡杯中。
5. 香濃製作大功告成！

1. 首先，將牛奶（100毫升）倒入咖啡大師調理機內的最低水位標記。

3. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Hot Chocolate」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 最後，盛入Cappuccino杯中。
5. 享用您的美味咖啡！
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熱鮮奶

熱牛奶

HK
TW

食材

用具

材料

配件

• 雲呢拿味糖漿（5至10毫升）
（非必須）

• 玻璃食譜杯

• 香草糖漿（5至10毫升）
（依個人喜好）

• Recipe玻璃杯

• 2.5%低脂冷鮮奶（250毫升）

• Barista打奶器
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

• 冷牛奶 2.5%（250毫升）

• 咖啡大師調理機
• Barista咖啡匙

• Nespresso咖啡機

這款熱鮮奶食譜讓您早晚均可悠享細膩芬芳滋味。帶有綿滑奶泡的熱鮮奶加
上點點雲呢拿糖漿，簡單的配搭就能調製出這款不含咖啡因的飲料，尤其適
合在漫長的一天過後放鬆享用。

從早到晚都適合飲用的熱牛奶。打發熱牛奶淋上些許香草糖漿，輕鬆成就一
款舒緩身心的無咖啡因飲品。在漫長的一天過後飲用更讓人暖心。

2. 蓋上壺蓋,於顯示屏選擇「Hot Milk」並按下「開始│停止」按鈕。

3. 將糖漿倒入玻璃杯中（依個人喜好）並將加熱後的牛奶輕輕地倒入杯中。

1. 先在奶壺中加入鮮奶（250毫升）
，直至最高刻度（MAX）
。

3. 在玻璃杯中隨個人喜好加入糖漿，再輕輕倒入調製好的鮮奶。
4. 香濃製作大功告成！

1. 首先，將牛奶（250毫升）倒入咖啡大師調理機到最高水位標記。

2. 蓋上杯蓋,於螢幕顯示上選擇「Hot Milk」並按下「開始│停止」按鈕。
4. 享用您的美味咖啡！
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