
BARISTA 
SCHOOL
KURS & 
SERTIFISERING



I Barista School har vi kurs for alle som ønsker å lære om kaffe. Kursene 

er både teoretiske og praktiske, og sammen med en erfaren kursholder 

får du jobbe med profesjonelt utstyr og et kvalitetsutvalg av spesialkaffe.



BARISTA I.
Gjennom kunnskap om kafferåvaren og 
utstyret skapes også grunnlaget for å bli en 
god barista. 

Målet med BARISTA I er å utvikle dine 
basisferdigheter slik at du kan lage drikker 
av god kvalitet.

Du får generell kunnskap om kaffe og blir 
spesielt godt kjent med selve hovedverktøyet 
i en kaffebar, nemlig espressomaskinen. 
Kurset tar for seg espressoens 
bryggeprinsipper og steaming av melk, og 
går i tillegg gjennom utstyrets funksjoner og 
gode rengjøringsrutiner.

TID: 3 - 4 timer
ANTALL DELTAKERE: 6 personer
PRIS: 1.750,-



BARISTA II.
Det er først når du har kunnskap om hele 
reisen til kaffebæret, at du virkelig begynner 
å skjønne bæret.

Målet med BARISTA II er å gi deg kunnskap 
om hvilke faktorer som påvirker smaken på 
kaffen og hvilke effekter bryggingen kan ha 
på den.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap 
om ulike tørke- og vaskeprosesser og 
brenneprofiler. Gjennom finjusteringer på 
espressoutstyret og teknikken din får du 
erfaring med hva som skal til for å fremheve 
potensialet i kaffen. Du blir også introdusert 
til Latte Art.

TID: 4 - 5 timer
ANTALL DELTAKERE: 4 personer
PRIS: 2.000,-



BARISTA III.
Det er mye kunnskap i å vite hva man ikke 
vet.

Målet med BARISTA III er å gjøre din 
teoretiske, praktiske og tekniske forståelse 
for espressobrygging komplett. 
Kurset tar i stor grad for seg de områder du 
har et personlig ønske om å utvikle. 

Vi introduserer deg også til cupping og noen 
av håndbryggemetodene som finnes utenfor 
espressostasjonen. Kaffen som brygges 
underveis i kurset blir målt med refrakto-
meter; noe som igjen danner faktagrunnlag 
for at teknikken din kan finslipes videre.

Kurset inkluderer også en teknisk innføring i 
hvordan espressomaskinen fungerer og 
hvilke slitasjedeler som kan byttes av 
baristaen. 

TID: 4 - 5 timer
ANTALL DELTAKERE: 3 personer
PRIS: 2.500,-



ROASTING.
All kaffe smaker forskjellig. Egenskapene 
avhenger av de naturlige forholdene der 
kaffen vokser, kaffebondens arbeid og 
jobben baristaen gjør. Men kanskje er det 
brennerimesteren som påvirker kaffens 
egenskaper i aller størst grad.

Målet med ROASTING er å gi deg en grunn-
leggende forståelse for kaffebrenning.

Kurset starter med en cupping, 
kaffesmaking, slik at du får et forhold til hva 
du ønsker å oppnå med brenningen. Etter 
en teoretisk innføring i hva som skjer inni 
kaffebrenneren og hvordan man håndterer 
dens funksjoner får du muligheten til å prøve 
deg på brenning i praksis. Du lærer også 
hvordan du forhindrer brennedefekter og 
utfører kvalitetskontroll.

TID: 4 timer
ANTALL DELTAKERE: 3 personer
PRIS: 3.500,-



BREWING.
Noen kopper kaffe smaker bedre enn andre. 

Målet med BREWING er å lære deg hvordan 
du kan fremheve smaksegenskapene til 
kaffen.

Kurset introduserer deg til de ulike hånd-
bryggemetodene som finnes og gir deg svar 
på hvordan ulike teknikker fremhever ulike 
smaker i kaffen. Du får dypere forståelse for 
hva som skjer når kaffen over- og 
underekstraheres og du lærer hvordan du 
kan repetere den gode smaksopplevelsen 
ved å sette opp bryggeprofiler og oppskrifter.

TID: 3 - 4 timer
ANTALL DELTAKERE: 6 personer
PRIS: 1.750,-



CUPPING.
Cupping, eller kaffesmaking, er metoden 
som de profesjonelle bruker for å vurdere 
kvalitet, definere brenne- og smaksprofil og 
finne den beste kaffen til innkjøp.

Målet med CUPPING er å lære deg denne 
metodiske tilnærmingen, og å utvikle og 
raffinere din smaks- og luktepalett.

Vi smaker på ulike kaffetyper fra ulike land 
og med ulike prosesseringsmetoder, og blir 
dermed kjent med hvordan de ulike 
faktorene som påvirker kaffen.
Du tar del i en Smak & Aroma-test og lærer 
hvilke begreper som brukes for å beskrive 
egenskapene til kaffen.

TID: 2 timer
ANTALL DELTAKERE: 6 personer
PRIS: 950,-



LATTE ART.
Når noe ser godt ut, smaker det ofte godt 
også. Ulike mønstre i koppen er blitt et 
populært fenomen og mange kaffedrikkere 
vurderer dette som noe av det viktigste ved 
en melkebasert espressodrikk. 

Målet med LATTE ART er å lære deg hvordan 
du kan pynte en kaffedrikk med din særegne 
signatur i koppen.

Kurset gir deg en grundig innføring i 
steaming av melk og helleteknikk og en 
gjennomgang av ulike mønstre. 

Med fokus på temperatur og konsistens 
lærer du å bruke den fløyelsmyke melken 
som pensel i cremaen´s overflate.

TID: 2 timer
ANTALL DELTAKERE: 6 personer
PRIS: 1.500,-



TECHNICAL SKILLS.
Dette kurset er for deg med litt baristaerfa-
ring, som er nysgjerrig på hvordan kaffe-
maskinen og kvernen fungerer. 

Vi forteller litt om historien til La Marzoccos 
innovative espressomaskiner, før vi tar av 
lokket på en maskin og forklarer hva som 
skjer inni maskinen. 

I løpet av kurset lærer du å bytte slitasje-
deler på maskin og kvern, å bytte vannfilter 
og å identifisere symptomer på forskjellige 
vanlige problemer.

• Historie og innovasjon i La Marzocco
• Hvordan ser en kaffemaskin ut inni
• Kjente problemer
• Bytte av slitasjedeler og vannfilter

TID: 2 timer
ANTALL DELTAKERE: 8 personer
PRIS: 700,-



MASTER.
Plantetype, kaffens opprinnelsessted, bondens prosessering, 
brennerimesterens tilnærming og baristaens håndtering er alle 
avgjørende ledd for å påvirke kaffens egenskaper.

Målet med MASTER er å gjøre deg til en «Sertifisert Barista». 
Studiepakken, som er den mest komplette utdanningen Barista School 
tilbyr, består av følgende kurs, prøver og faglitteratur:

• BARISTA I
• BARISTA II
• BARISTA III
• ROASTING
• BREWING
• CUPPING
• LATTE ART

• «KAFFEBOKA: fra bønne til kopp» av James Hoffmann

• TEORETISK PRØVE
• PRAKTISK PRØVE

For å bli Master Barista må du bestå teoretisk og praktisk prøve.

Du melder deg på kurs i vår kurskalender og kan bruke så lang tid du 
ønsker på å fullføre.

PRIS: 16.900,-



SONGWA ESTATES.
Songwa Estates ble etablert i 2007 av La Marzocco, 
Mahlkönig og Probat, for å lære ansatte, kunder og andre 
om hvor kaffe kommer fra og hvordan den blir produsert, 
plukket og prosessert. De ønsket også å gi noe tilbake 
til de som produserer kaffe og lokalsamfunnet rundt 
gjennom prosjektet Hands for Songwa, som støttes med 
en andel fra hvert produktsalg. Hands for Songwa har 
blant annet støtte renovasjon og støtte til Muvw Primary 
School og brønner med rent drikkevann til de som bor i 
området.
 
Songwa ligger  ved Mbeya i The Great Rift Valley, ca. 
900 kilometer fra Dar Es Salaam som er hovedstaden 
i Tanzania. Gården ligger på 1450 meter over havet, og 
dyrker 100% Arabica-kaffe av bønnetypen Bourbon. I 
løpet av et opphold på gården får besøkende en innføring 
i kaffeteori og opplæring i alt fra planting, plukking og 
prosessering til eksport av grønn kaffe. 

TID: Juni / Juli
ANTALL DELTAKERE: 10-12 personer
PÅMELDING: send e-post på engelsk til 
mary@lamarzocco.com

Barista School er ikke arrangør av turen. 



BETINGELSER.
Oppmøte
Kjøpskvittering fremvises ved oppmøte (oversendes på epost etter fullført betaling).

Refusjon
Kjøpte billetter refunderes ikke. Kurstidspunktet kan imidlertid endres ved sykdom eller 
lignende (må avtales senest 48 timer før kurstidspunkt).

Master Barista
Om du ikke består prøvene på første forsøk kan du prøve igjen. Det koster 1000 kr pr. ekstra 
prøve.
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