
Uitnodiging

Een evenement met



• Passie en ervaring, gecombineerd met blends van topkwaliteit vormen het geheim van
Segafredo Zanetti. Meer dan waar ook ter wereld, kent Italië het geheim van een goede
koffie. Met de oprichting van Segafredo in 1973, heeft Massimo Zanetti hier een belangrijke
bijdrage voor geleverd. Als authentiek Italiaans merk met een passie voor vakmanschap
veroverde Segafredo de harten van koffiedrinkers over de hele wereld. Laat je tijdens de
barista training inspireren door deze ervaring en passie voor koffie.

• Op maandag 26 september zijn er 3 trainingssessies met ieder 10 plekken. Wij hebben
een maximum van 10 personen per training zodat er genoeg aandacht is per deelnemer en
iedereen ook voldoende de mogelijkheid heeft om in de praktijk aan de slag te gaan. Bij
deze training is er namelijk naast een uitleg van het proces van koffieboon tot koffie en de
machine ook ruimte om, met de hulp van een trainer van Friesche Vlag, zelf aan de slag te
gaan en te trainen met de basis van de latté art. In verband met de kleine groepsgrootte is
het per bedrijf mogelijk om met maximaal 2 personen deel te nemen aan de training.

• Tussen 12:00 en 17:00 zijn er drie trainingssessies ingericht. De eerste sessie duurt van
12:00 tot 13:30. De tweede sessie duurt van 13:45 tot 15:15. De derde sessie duurt van
15:15 tot 16:45. Je kunt je voor één sessie inschrijven met maximaal 2 personen per
bedrijf. Aanmelden gaat via de blauwe aanmeldknop in dit formulier.

Locatie: 

Experience Room (boven het Bakkersatelier)  

De Corantijn 95, 1695 AP Zwaag

Meld mij aan

Barista Training 
maandag 26 september

Koffie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse samenleving.  Men vindt een goede 

kop koffie steeds belangrijker. Hoe maak je nou een goede kop koffie? Voor een goede koffie 

komen verschillende facetten bij elkaar. Alleen de juiste boon met de juiste techniek en de 

juist afgestelde machine maken de lekkerste koffie. Tijdens de barista training word je 

meegenomen in het proces van koffieboon tot koffie. Daarnaast leer je in de praktijk de basis 

van de latté art en hoe je dit zelf kunt creëren door de juiste techniek te gebruiken voor het 

opschuimen van de melk. Na deze cursus kan jij een heerlijke kop koffie zetten voor jouw 

gasten.

Wat ga je tijdens de barista training zien, proeven en ervaren?

https://forms.gle/i6ro6YzRGBidQhpR7


Veldboer Eenhoorn 

Algemeen

Veldboer Eenhoorn
De Corantijn 32 
1689 AP Zwaag
Postbus 177, 1620 AD Hoorn
T. 0229 234044 / F. 0229 213725
info@veldboereenhoorn.nl
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