
Bij Koffiebranderij Wilmotte snappen we het. Koffie is meer dan een boost om 
de ochtend te starten. Op het werk is het meer dan een snel pauzemoment. En op 
restaurant is het niet zomaar de afsluiter van een maaltijd. Voor jou is koffie geen 
routine. Het is een moment van puur genot. Al drie generaties lang is ons doel heel 
simpel: dat genot bijzonder maken. Kom te weten hoe wij dit dag na dag, tas per 
tas aanpakken.

Wil je meer weten over espresso? Heb je vragen maar weet je niet bij wie je terecht kan? 
Na onze opleiding ‘Learn the basics’ heb je voldoende kennis vergaart om van start te gaan. 
Voor de espresso geeks die overweg willen met meer geavanceerde espressomachines  
bieden we een ‘Deep Dive’ (in de espressotas) training aan.

MAAK KENNIS MET…  
ONZE ESPRESSO- 
TRAININGEN

Training ‘Learn the basics’ 

Voor wie is deze opleiding?

De startende horecaprofessional of barista die de basis van espresso 
onder de knie wil krijgen kan daarvoor bij ons terecht. Maar evengoed 
kan de gedreven hobbyist en thuisbarista hier terecht voor een goede 
basisopleiding voor alles wat met espresso te maken heeft.  

Wat leer je?

Denk hierbij aan automatische melkmodules, chocomelkuitgifte, 
automatiche stoompijpen, enz. …

Leer de verschillende smaken van espresso kennen

Leer de verschillen tussen Arabica Vs Robusta

Verken alle verwerkingsmethoden

Impact van koffie roosteren

De koffiemolen: basis

De portafilter: distributie en tamping

Waterstroom door de koffiepuck en kanaalvorming

Watertemperatuur voor espresso

Afstellen van espresso: dosering, maalgraad en output.

Interesse?  
Wij komen graag eens op de koffie! 
Bel ons op 0477 60 30 99 of mail naar  
info@koffieswilmotte.be
 

KOFFIE’S WILMOTTE

1,5 uur   
€70 



Training Deep dive in de espressotastas

 
Voor wie is deze opleiding?

Voor de espressogeek die een stapje verder wil gaan en 
interesse heeft in de geavanceerde opties van moderne 
espressomachines. Hier leer je hoe deze opties een 
meerwaarde kunnen bieden voor jouw espressoshot. 

Wat leer je?

Koffiemolen: uitgebreid. Rotatiesnelheid van  
de maalschijven, fines & type maalschijven.

Waterstroom door de koffiepuck: fines, 
microkanaalvorming en turbulentie

Pressure- en flow profiling: de impact van  
verschillende drukniveau’s op het espressoshot.

Temperature profiling. De impact van verschillende 
temperatuurniveau’s op het espressoshot.

Filterbasket optimalisatie: vorm en volume van  
het filtermandje

2,5 uur   
€120


