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Perfecte Espresso 
10 tips voor een perfecte espresso 

Veel mensen houden van goede koffie en gaan over tot de aanschaf van een 
espressomachine om ook thuis lekkere koffie drinken. Na een korte instructie in de winkel 
lijkt het maken van een kop koffie eenvoudig en gaan ze thuis vol enthousiasme thuis aan de 
slag. 

De praktijk blijkt vaak echter lastiger dan verwacht en na veel oefenen en proberen 
lukt het niet om een constante smaak kwaliteit te krijgen. Dan weer is de koffie te zuur, of te 
bitter, te slap of te sterk. Die lekkere smaak die je zo graag wilt hebben, die perfecte koffie 
die je in dat kleine koffie barretje in de stad steeds krijgt, schijnt niet weggelegd voor jouw 
met je machine thuis. 

Maar dan is er goed nieuws, het kan wel!  

Uiteraard heb je wat vaardigheid en ervaring nodig om in elk kopje koffie die lekkere 
smaak te krijgen die je graag wilt. Maar ook kennis is van belang, weten wat je doet en weten 
welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de smaak van je kopje koffie. 

Omdat een espresso de basis is voor elke koffie die je maakt met een 
espressosemachine, gaan we in dit e-book werken naar de perfecte express , De 10 
eenvoudige tips in dit ebook gaan je helpen om thuis die perfecte espresso te maken die je 
graag wilt. 
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Tip 1: Koop goeie koffie 

Een lekkere goede kop espresso maken met slechte bonen, is heel lastig. Een 
professionele espressomachine en ervaren Barista hebben veel invloed op de smaak van de 
koffie., maar slecht bonen compenseren in het zet-proces is onmogelijk. Als de basis niet 
goed is, is het onmogelijk om een lekkere perfecte espresso te maken. Zoek de koffie die jij 
lekker vindt en ga daarbij voor kwaliteit. 

Zoals het met zoveel dingen in het leven is: kwaliteit kost geld. Dat geldt ook voor 
koffie. Een kilo kwaliteitsbonen kost minimaal € 16,-. Wil je lekkere koffie drinken, bezuinig 
dan niet op de aanschafprijs. Je haalt al gauw 110 koppen koffie uit een kilo koffiebonen. Voor 
6 cent extra per kopje (ten opzichte van standaard koffie in de supermarkt), heb je dus al een 
espresso van kwaliteitskoffie van goede koffiebonen.  

Verdiep je eens in koffie en de verschillen in koffie per continent en land van 
herkomst. Veel informatie vind je op internet . Op internet vind je ook veel kleine 
koffiebranderijen, waar je speciale en kwaliteitskoffie kunt kopen.  

Koop ook eens koffie in een speciaal zaak en laat je voorlichten over de verschillende 
koffie’s. Wellicht kun je verschillende koffie’s ter plekke proeven. Probeer verschillende 
soorten koffie en bepaal zo welke koffie jij lekker vindt .  
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Tip 2: Gebruik alleen verse koffie 

Vers gebrande koffie is vee lekkerder, is rijker aan verschillende aroma’s dan oude 
koffie. Gebrande koffiebonen blijven maximaal 3 maanden vers. Gebruik je koffiebonen dus 
binnen drie maanden na de brand-datum.  

Dit is meteen een punt waar je kwaliteitskoffie onder andere aan kunt herkennen. Op 
de meeste koffie verpakkingen in de supermarkt zul je niet de brand-datum terugvinden. Wel 
een ‘ten minste houdbaarheid tot’ datum. Maar dat zegt niet veel over de brand-datum. Koffie 
zal niet snel bederven. Zolang je koffie droog bewaard, kun je het wel jaren bewaren. Er 
worden dan ook verschillende houdbaarheid termijnen gehanteerd, van een half jaar tot wel 2 
jaar. 

Ook al is koffie nog niet bedorven, dat wil niet zeggen dat het nog lekker is. Ook na 
drie maanden kun je er nog prima koffie van zetten, maar veel verfijnde aroma’s zul je dan al 
niet meer terug vinden in je kopje.  Is koffie nog ouder, dan zul je dat gaan proeven. Je ruikt en 
ziet het verschil ook. Een espresso gezet van vers gebrande bonen, herken je aan een mooie 
volle crêma laag. 

Tip 3: Koop koffiebonen 

Zodra je koffie koffie maalt, komen er veel aroma’s vrij. Dat ruik je meteen. Gemalen 
koffie verouderd heel snel, veel sneller dan  koffiebonen. Doordat koffie in aanraking komt 
met zuurstof veroudert het en gaat de smaak achteruit. Gemalen koffie heeft veel oppervlak 
dat in aanraking kan komen met zuurstof dan koffiebonen en verouderd dus sneller dan 
koffiebonen 
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Tip 4: Maal precies genoeg koffie 

Gebruik koffie die je gemalen hebt binnen een kwartier. Maal per keer precies zoveel 
koffie als je nodig hebt, om te voorkomen  dat je een volgende keer als je koffie bereidt, 
verouderde koffie gebruikt. 

Heb je een bonenmaler met een doseerhuis, maal deze dan niet helemaal vol.  Gebruik 
alle gemalen koffie, of gooi het na 15 minuten weg. Houd je doseerhuis schoon door met een 
kwastje alle gemalen koffie er uit te verwijderen. 

Dat geldt overigens ook voor de rest van je bonenmaler. Houdt deze goed schoon, 
zodat je geen oude koffie met je verse koffie vermengd of oude koffie aroma’s je verse 
koffie(bonen) laat beïnvloeden. 

Tip 5: Gebruik gefilterd water 

Vaak heeft kraanwater een bijsmaak. Als je water verwarmd versterk je die bijsmaak 
en beïnvloed dat de smaak van je koffie. Gebruik gefilterd water. Dat is niet alleen beter voor 
de smaak van je koffie, maar ook voor je machine. De filter haalt veel kalk uit het water, 
waardoor je machine langer mee zal gaan.  

Je kunt voor filter-kan (bijvoorbeeld van Brita) gebruiken als je een espressomachine 
met een watertankje hebt. heb je een machine met een vaste water aansluiting, gebruik dan 
een water ontharder tussen je machine en de waterleiding. 
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Tip 6: Houd je filterdrager warm 

Wat geldt voor je koppen, geldt ook voor je filterdrager. Zorg dat je espresso niet te 
snel afkoelt doordat je kopje shoud zijn, of dat je filterdrager koud is. 

Zorg dat je filterdrager dezelfde temperatuur heeft als de zetgroep van je machine, 
zodat je koffie niet afkoelt als deze door je filterdrager loopt. Laat je filterdrager dus in de 
zetgroep zitten zodat deze altijd warm is en dezelfde (juiste) temperatuur heeft. Je machine is 
namelijk zo gemaakt dat de broeikop de optimale temperatuur heeft om lekkere koffie te 
maken. 

Als de temperatuur te laag is, zal je espresso zuur en rins zijn. Je herkent dat aan de te 
licht kleur van de crêma.  

Tip 7: Maak je filter schoon en droog 

Als je er alle moeite voor doet om verse koffie te gebruiken, wil je natuurlijk je 
versgemalen koffie niet mengen met oude al gebruikte koffie. Maak daarom je altijd je filter 
schoon en droog, voordat je er versgemalen koffie in doet voor de volgende espresso. Gebruik 
een (donkere) doek om het filter schoon te maken, dan maak je hem ook meteen droog.  

Als je versgemalen koffie in een nat filter laat lopen, begint de extractie al op het 
moment dat de verse koffie in contact komt met het water in het filter. En dat wil je niet, je 
wilt tenslotte zoveel mogelijk zelf in de hand houden hoelang de extractie duurt. 
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Tip 8: Pas een constante tamping toe 

Probeer zoveel mogelijk altijd dezelfde druk uit te oefenen als je de koffie in het filter 
aanstampt met je tamper. Als je dit altijd met dezelfde druk doet, zal je extractie-tijd niet 
telkens afwijken door verschillen in tamping. Hoe harder je drukt, hoe moeilijker het water 
door de koffie loopt. En andersom.  

Oefen een druk uit van ongeveer 10 kilo (tussen de 10 en de 15 kilo is prima). Door veel 
koffie te maken, ga je hier vanzelf een handigheid in ontwikkelen. Je moet er niet te veel bij 
nadenken.  

Als je moeite hebt om elke keer dezelfde druk uit te oefenen, kun je een tamper 
aanschaffen met een regelsysteem. Met dat regelsysteem in het mogelijk om een druk 
moment in te stellen,  zodat je altijd dezelfde druk kunt uitoefenen. 

Tip 9: Gebruik de juiste hoeveelheid water 

Een espresso is 30 ml koffie. Stel je espressomachine zo in dat er altijd dezelfde 
hoeveelheid water gebruikt wordt om uiteindelijk 30 ml koffie in je kopje te krijgen als je een 
espresso zet. Houdt er rekening mee dat er altijd een paar milliliter water in je koffie-puk in 
het filter, achterblijft.  

Als je espresso machine niet instelbaar is, zorg dan dat je weet hoeveel koffie 30 ml  
is, in de kopjes die jij gebruikt, zodat je de machine op het juiste moment uit kunt zetten. 
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Tip 10: Zoek de Sweetspot 

De Sweetspot van koffie is dat punt in de extratie-tijd, waarop de espresso het 
lekkerste is. Gemiddeld genomen is dat bij 25 seconden extractie (doorloop-tijd). Voor 
sommige koffie’s kan dat ook 28 of 29 seconden zijn, of juist minder dan 25 seconden, 
bijvoorbeeld 23 seconden.  

Een te lange extractie-tijd accentueert de bittere aroma’s in koffie, waardoor je 
espresso bitter zal smaken. Bij een te korte extractie-tijd zijn nog niet alle aroma’s in de koffie 
vrij gekomen en zal je espresso zuur smaken. 

Stel vast wat je het lekkerste vindt, door de espressos van je favoriete koffie te 
proeven bij verschillende extractie-tijden. Streef er vervolgens steeds naar als je een 
espresso maakt om die extractie-tijd te krijgen, zodat je telkens die optimale lekkere smaak 
hebt. 
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Nawoord 
Dank je wel voor het lezen van dit e-book met 10 tips voor een perfecte espresso. Het 

toepassen van deze 10 basis tips zulle je helpen om de smaak van je koffie te verbeteren en 
de kwaliteit constant te houden. Ik wens je veel plezier is het toepassen en genieten van je 
zelf gemaakte koffie. 

Er is meer te leren, zowel kennis als vaardigheden. Veel is afhankelijk van je ervaring. 
Hoe meer espresso’s je maakt, hoe constanter de kwaliteit van je koffie zal zijn. Daarbij is het 
wel van belang dat je de juiste handelingen toepast en op de juiste manier de espresso’s 
maakt. 

Wil je meer weten, neen dan contact met mij op. Samen kunnen we bekijken hoe ik je 
nog verder kan helpen met een training, workshop of met nog meer tips. 

Succes, 

Albert Kunnen 

www.movingcoffee.nl 

albert@movingcoffee.nl 
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