
COOL COFFEE
ALL INCLUSIVE

OPSKRIFTER



ESPRESSO SHOT

Mmmh. Den lille intense espresso er basen i alle 
de lækreste sommerkaffer. Brug den i en iskaffe, i 

kaffecocktailen eller nyd den i ren form.

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.



DU SKAL BRUGE:
• Ristede kaffebønner (Afgassede).  

Vi anbefaler Merrilds Signature Blend No. 64 Espresso med de læk-
reste og mest intense kaffebønner for at få den helt rigtige smag.

• Espressomaskine

• Espressokværn

• Tør klud

• Stamper / Stampemåtte

• Rengøringspulver / Rengøringsredskaber

SÅDAN GØR DU:
• Fyld espressomaskinen med frisk vand og kværnen 

med bønner. Lad maskinen og filteret blive opvarmet.

• Tør kurven i portafilteret (kurveholderen) ren med en 
tør klud, så der ikke er rester af kaffepulver.

• Skyl vand gennem gruppehovedet (vandtilførslen) for 
at stabilisere temperaturen og skylle kafferester væk.

• Mal kaffen og dosér mellem 16g og 20g i kurven 
afhængig af dens størrelse.

• Fordel kaffen jævnt og blidt ved at ryste portafilteret 
eller slå det roligt mod bordet.

• Brug en stamper, der passer i størrelsen til din kurv. Pres 
kaffen ned med et fast skub for at skabe ensartet tykkelse.

• Sæt portafilteret i gruppehovedet og sæt straks 
pumpen til at brygge ved at bruge volumenknappen 
til den ønskede mængde.

• Placér en opvarmet espressokop under tuden.

• Kaffen skal løbe igennem efter 5-8 sek., dryppe og 
have en dyb brun eller gylden farve, der lysner efter-
hånden. Du bør trække omkring 50 ml ud på omkring 
25-30 sek. inklusiv cremaen.



FROZEN DALGONA

Dalgonakaffen er et sandt sommerhit. Det cremede og 
luftige kaffeskum ligger som et lag på toppen af den 
iskolde mælk. Sommerlækker og forfriskende. Og så 

er kaffen meget lettere at lave, end man skulle tro. Med 
kun fire ingredienser kan du hurtigt og nemt mixe en 

cool iskaffe og smutte ud i solen.



DET SKAL DU BRUGE:
• 2 spsk. sukker

• 2 spsk. Merrild Instant

• 2 spsk. kogende vand

• Mælk

SÅDAN GØR DU:
• Put Merrild Instant, sukker og varmt vand i en skål.

• Forsøg at få kaffen opløst så godt som muligt.

• Pisk det med en håndmixer, indtil det er en lysebrun 
og luftig masse.

• Kom mælken i glas med isterninger og brug en ske 
til at komme kaffeskummet ovenpå.



MOKKA ON THE BEACH

Sommertid er kaffetid – og kan den serveres med 
lidt ekstra sødt her i sommertiden, siger vi ja tak. 

Her er opskriften på den lækreste cool iskaffe med 
en flydende saltkaramel, der smager himmelsk!

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.



DET SKAL DU BRUGE (4 GLAS):
• 8 dl stærk kaffe.  

Vi anbefaler at bruge Signature Blend No. 64, som er et 
mellemristet blend med nuancer af tørret frugt, der smager 
himmelsk til den salte karamel.

• 2-3 dl sødmælk

• Isterninger eller knust is

• 4 spsk. saltkaramel

• Evt. flødeskum til toppen af kaffen

SALTKARAMEL:
• 25 g smør

• 25 g sukker

• ½ dl fløde

• ½ dl sirup (lys)

• ½ dl vand

• 1 knivspids salt

SÅDAN GØR DU:

SALTKARAMEL: 
• Kom sukker, sirup, smør og fløde i en gryde.

• Bring det i kog, og lad det simre i ca. 10 minutter.

• Tilsæt salt og rør vandet i. Stil blandingen til afkøling 
(den skal være rimelig flydende).

ISKAFFE: 
• Bryg en stærk kop kaffe. Lad den afkøle.

• Find dit glas til servering og fyld isterninger i.

• Hæld to spsk. saltkaramel og 2 dl kaffe i hvert glas. 
Tilsæt mælk efter smag og behag. 

• Top evt. kaffen med flødeskum og lidt ekstra salt-
karamel eller krymmel.

Læn dig tilbage – og nyd den i sommervarmen.



MOKKA DAZE

En intens espresso toppet med et blødt mælke-
skum. Kom i feriestemning med den skønne 

 italienske klassiker. Stærk, lækker og en perfekt 
måde at få sin koffein på en varm sommerdag.

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.



DU SKAL BRUGE (1 PERS):
• 40 ml espresso fra Merrild.  

Vi anbefaler at brygge espressoen på Merrild Signature Blend 
no. 64, som er hele bønner med en intens smag og lækker 
sødme. 

• 3 tsk. mælkeskum

SÅDAN GØR DU:
• Bryg espressoen på en espressomaskine. Du finder 

vejledningen til at brygge den perfekte espresso på  
merrild-kaffe.dk.

• Steam mælken med en mælkeskummer, indtil du har 
et lyst og luftigt mælkeskum.

• Tag 3 tsk. skum og fordel det forsigtigt på toppen af 
espressoen – og servér.



COOL HAWAII

Ved at koldbrygge din kaffe får du en helt fantastisk og 
lækker kaffesmag frem. Smagen er mild, rund og vel-
afbalanceret – og så passer den perfekt til en mild og 
blød iskaffe. Nyd den på en sommerdag på terrassen.



DET SKAL DU BRUGE: 
• ½ dl kaffe. 

Vi anbefaler at bruge Merrild Mørk No. 304, som er en stærk og 
intens kaffe med mørke noter af chokolade.

• 1 l vand

• Mælk efter smag

SÅDAN GØR DU:
• Kværner du kaffebønnerne selv, er det selvfølgelig 

det, du starter med. Vi har dog her valgt at bruge en 
formalet mørkristet kaffe for at gøre processen lidt 
lettere.  
Den mørkristede kaffe giver en lækker og intens kaffesmag, 
men er den for stærk efter din smag, kan du fx prøve med den 
mildere Merrild No. 103.

• Hæld kaffen i et glas eller en beholder med låg.

• Hæld vandet i sammen med kaffen og rør godt 
rundt, så kaffen hvirvler op.

• Sæt låget på beholderen, og lad blandingen stå og 
trække i mindst 12 timer (og maksimum 24 timer).

• Efter trækketiden hældes den koldbryggede kaffe 
igennem et kaffefilter og er klar til servering.

• Hæld mælk i efter din smag – og servér.

Et styk lækker iskaffe til at nyde i sommervarmen. 
Ahhhhh.



CAFÉ BREEZY

Læskende kold og vildt forfriskende. Iskaffen er en 
sand livredder, når solen bager om eftermiddagen, 
og du har brug for noget opkvikkende. Café Breezy 
hjælper sommervinden på vej, så du kan sidde helt 

tilpas i solen. Cool og lækkert!



DET SKAL DU BRUGE (2 GLAS):
• Isterninger

• 3 dl sødmælk

• 1,5 tsk. Merrild Instant

• Brun farin

SÅDAN GØR DU:
• Kom alle ingredienserne i en blender.

• Blend ved hurtigste hastighed i ca. 20 sekunder.

• Smag til og fordel derefter i 2 glas.

• Servér med det samme, så den kan nydes helt kold.

Rigtig god sommer!



COFFEE CHILLED

Iskaffe behøver ikke at være svær at lave, og du 
behøver ikke gå i gang med den helt store ”cold 

brew-brygning” for at være med på trenden. Her får 
du opskriften på verdens (måske) nemmeste iskaffe.

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.



DET SKAL DU BRUGE:
• 1 kop friskbrygget kaffe.  

Vi kan stærkt anbefale at prøve den lækre Merrild Mørk 304, 
der med sine mørke noter af chokolade har en intens smag, der 
spiller perfekt sammen med den søde og fede vaniljeis.

• 1 kugle vaniljeis

SÅDAN GØR DU:
Hæld den friskbryggede kaffe i en kop og top den med 
en kugle vaniljeis.

Så nemt kan en iskaffe brygges.

Tag den med ud i solen – og slap af. God sommer!



CAFÉ FRAPPÉ

Hvem der bare kunne sidde på en ø i Grækenland og 
nyde en lækker Frappé. Den lækre drik Frappé stammer 

fra Grækenland og er en kold og sød kaffedrik, der 
ofte serveres i de varme eftermiddagstimer. Her har vi 

blandet den græske verden med den irske og piftet den 
op med lidt alkohol og flødeskum på toppen.

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.



DET SKAL DU BRUGE (1 GLAS):
• 1,5 dl kaffe. 

Vi anbefaler at bruge Signature Blend No. 56, som er et velaf-
balanceret blend med noter af frugt, der giver kaffen et friskt 
modspil til den søde Kahlúa.

• 2 tsk. muscovadosukker (alternativt brun farin)

• 2 spsk. kogende vand

• 2 cl whisky

• 2 cl Kahlúa

• 1 dl flødeskum

• Revet mørk chokolade til pynt

SÅDAN GØR DU: 
• Rør muscovadosukkeret op med kogende vand, til 

det bliver en helt glat sukkersirup.

• Kom kaffen, siruppen, whiskyen og Kahlúaen op i et 
glas og rør rundt.

• Top med flødeskum.

• Pynt evt. med mørk chokolade, guldglimmer, krym-
mel eller karamel, hvis det skal være ekstra festligt.

Nyd den – og rigtig god sommer!



Kold kokoskaffe er ikke noget man ofte hører om – men det 
er en fejl. Den kolde kokoskaffe smager himmelsk, og den 
cremede kokosnød og lækre kanelsmag står fantastisk til 

den stærke espresso og cremede bløde mælk. Nyd den på 
terrassen og drøm dig væk til ferien. Mmmh.

TIP:
Hvis du ikke har  

en kaffemaskine, så 

kan du lave en stærk 

blanding af Instant- 

kaffe i stedet.

CAFÉ DEL COLADAS



DET SKAL DU BRUGE:
• 2-3 skud espresso. 

Vi anbefaler at brygge espresso på den lækre Signature Blend 
No. 64, som er et mellemristet espressoblend med noter af tør-
ret frugt, der spiller godt sammen med den lækre kokossmag.

• 1 kugle kokosis 

• Stødt kanel

• 1 tsk. brunt sukker

• Mælk

• Mynte eller kokosspåner til pynt

SÅDAN GØR DU:
• Kom rørsukkeret i et højt glas.

• Bryg espressoen og hæld det i glasset.

• Læg kokosisen oven i kaffen.

• Skum lidt kold mælk – enten med en mælkeskum-
mer eller i en cocktailshaker, og hæld det oven i 
kaffen med is.

• Drys til sidst med lidt kanel.

• Pynt med mynte, kokosspåner, chokolade – eller 
det, du har lyst til.

Velbekomme – og rigtig god sommer.




