MJÖLKSKUM
För en duktig barista är latte art och mjölkskumning vardag, för den otränade eller kunden kan
det uppfattas som magi. Upplevelser och smaker blir mer intensiva om vi tittar på något vackert.
För oss är latte art en självklarhet när vi serverar en cappuccino.

Innan man skummar mjölk behöver man spola ur ångröret genom att spola
ånga i 2-3 s. Tänk på att det kan ha samlats en del kondens och ånga i röret
vilket kan skjuta ut tre väldigt varma vattenstrålar.

SPOLA ÅNGRÖRET

Fyll upp din mjölkkanna till hälften med kylskåpskall mjölk med runt
3 % fetthalt. Använd alltid en kanna som är anpassad till den mjölk
du ska skumma.

FYLL UPP MJÖLKKANNAN

Placera mjölkannan under ångröret och flytta upp kannan så att ca
1-2 cm av röret täcks av mjölk. Flytta kannan så att ångröret är lite
snett nedåt vänster.

SÄTT KANNAN UNDER ÅNGRÖRET

SKUMMA MJÖLKEN

KÄNN PÅ TEMPERATUREN

SLÄTA UT MJÖLKEN

HÄLL UPP

Sätt på ångröret på maximal styrka. Se till att ångan trycker
runt mjölken och skapar en rotation av mjölken i kannan.
Ett ljud som kan efterliknas med att riva papper hörs vid
korrekt mjölkskummning. Låt ångröret ligga precis under
mjölkytan hela tiden. Koka absolut inte mjölken, en för varm
mjölk har ofta en doft av välling/mannagrynsgröt. (Använd
sist av allten lätt fuktad trasa för att göra rent ångröret.)
Det absolut bästa sättet att känna av om temperaturen är
bra är att smaka på mjölken, den ska vara precis lite för
varm för att kunna dricka upp hela koppen.

Slå kannan lätt mot bordet och snurra upp mjölken lite
på kanterna. Detta hjälper att få bort de sista bubblorna
samt slätar ut och skapar en jämn och fin mjölk, lite likt
målarfärg eller filmjölk i konsistensen.

Håll lite höjd mellan kannan och koppen så mjölken tränger igenom kaffet och blandar upp allt.
Själva mönstret kommer ganska sent i upphällningen, tänk att det ska framträda när vi fyllt 80 %
av koppen. När vi sedan för kannan nära koppen
skapas mönstret. Med hjälp av olika tekniker kan
vi hälla allt från hjärtan till svanar eller löv.

NJUT!

