BOEKENRUBRIEK 'LEES MEER' \

THEMAKATERN KOFFIE \

Boek: 'Slow Coffee'

De auteurs beschrijven wat koffie is, welke

Na water is koffie de meest geconsumeer-

duceerde koffiebonen afleggen, welke

de drank in de wereld. Maar hebt u er een

oogst- en brandprocessen er aan te pas

idee van of uw dagelijkse kop het resultaat

komen, wat het verschil is tussen single

is van een ambachtelijke bereiding, dan

origin en blends...

wel van een industrieel productieproces?

Daarnaast toont het boek hoe je ook

Het boek Slow Coffee dompelt de lezer

thuis een kwaliteitskoffie best serveert.

onder in de vele boeiende facetten van

Dit volgens je eigen koffiestijl. Heb je een

het natuurproduct koffie en meer specifiek

voorkeur voor zwart, met melk, espresso,

in de wereld van ‘slow coffee’. De auteurs

decaf…? Hoeveel koppen drink je dagelijks

Martine Nijsters en Marjolein Vermeersch

en wat is daarvan het effect?

bogen op twee generaties aan praktijk-

Het boek Slow Coffee sluit af met aller-

ervaring, meer bepaald in de familiale

hande, vaak verrassende recepten. Zoals

koffiebranderij Koffie Kàn uit Wenduine.

koffierecepten waarmee je onder meer

Slow coffee is een erg ruim begrip, dat

een geslaagde cold brew, kokos cowboy

zich manifest onderscheidt van de door

koffie en griepkoffie serveert. Of wat dacht

multinationals geproduceerde koffie-

je van gerechten als een ‘koffiestoverij’ of

massa. Het omvat aspecten als ambacht,

een gebakken ham met koffieglazuur?

kwaliteit, bio, duurzaam en eerlijke handel.

De sprekende foto’s van fotograaf Heikki

Slow Coffee is uitgegeven door Uitgeverij

Maar evengoed gaat het over de manier

Verdurme zijn zeker een meerwaarde

Lannoo in 2017, ISBN 9789401443623

van ondernemen.

voor dit veelzijdige, ultieme koffieboek.

(NVDH)
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