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Apa itu Manual Latte Art ?

Latte art adalah seni menghias di atas
secangkir kopi dengan bahan dasar
espresso dan susu. Latte art
memadukan antara seni dan meracik 
minuman, cara paling umum adalah 
menggunakan mesin espresso. 

Sedangkan Manual Latte Art dibuat tanpa 
menggunakan mesin atau menggunakan alat 
seduh manual baik untuk membuat espresso 
maupun menyiapkan susu.



Jenis Latte Art ?

FREE POUR
-------------------------------

menggambar pola langsung
pada saat proses penuangan

ETCHING
-------------------------------

menggambar pola menggunakan
alat bantu pensil latte art



Perbedaan Manual Vs Mesin

-------------------------------
Hal yang paling utama dari latte art adalah mengolah mikro foam susu. Mikro foam susu muncul

ketika ada udara yang di masukan kedalam pori-pori susu. Di situlah kita membutuhkan alat
bantu seperti : frenchpress, milk froather, ataupun mesin/steamer

[1] HARGA
-------------------------------
Manual sudah pasti lebih
ekonomis dan hemat listrik, 
dibandingkan harga mesin
espresso yang puluhan/ratusan
juta.

[2] FLEKSIBEL
-------------------------------
Dengan manual kita bisa
membuat latte dimana
saja dan kapan saja, 
tanpa memerlukan
listrik

[3] SIMPLE
-------------------------------
Manual bisa
menggunakan alat-alat
yang ada disekitar kita
dan mudah didapat.

-------------------------------
Tapi tidak ada salahnya kita sesekali mencoba menggunakan mesin. Di mesin kita bermain menggunakan uap panas yang 

di tiupkan kedalam susu untuk memperoleh mikrofoam susu. Ada berbagai tehnik seperti rolling, stretching dan
steaming itu semua untuk memperoleh mikrofoam susu yang baik.



Persiapan

ALAT / TOOLS
-------------------------------

Espresso Maker
French Press
Milk Jug
Cup Latte

BAHAN
-------------------------------

Espresso
Susu

NB: untuk latihan bisa
mengganti espresso 
dengan coklat, dan
menggunakan SKM



Proses Membuat Latte

Proses membuat latte
-------------------------------

• Masukan espresso kedalam cup 
latte

• Panaskan susu hingga mencapai
suhu 60-70 derajat Celsius

• Masukan susu yang sudah panas
kedalam Frenchpress

• Pompa frenchpress hingga
mikrofoam pada susu muncul

• Pindahkan susu dari frenchpress
ke milkjug

• Tuang susu kedalam cup latte 
secara perlahan tanpa ragu-ragu
sesuai dengan pola yang 
dinginkan.



Tips and Trick

• Tujuan memanaskan suhu pada suhu tertentu
adalah untuk mengunci rasa manis pada suhu. 
Memanaskan susu terlalu panas justru akan
merusak rasa susu.

• Pada saat mengocok susu dengan frenchpress, 
perhatikan ketinggian awal dan akhir, untuk
melihat seberapa banyak mikrofoam yang ada.

• Pastika mikrofoam pada susu benar-benar baik
sebelum melakukan poring. Tekstur mikrofoam
yang baik menyerupai cat basah. Silky dan
shinny dan ketika diincip rasanya manis.



Tips and Trick

• Miringkan cup agar permukaan
gambar lebih besar sehingga
memudahkan pouring.

• Pada saat menuang susu, 
perhatikan jarak milkjug dengan
cup. Semakin jauh jaraknya
semakin kecil turunnya susu, 
sebaliknya jika semakin dekat akan
semakin besar foam yang turun

• Jika gambar yang ada hanya bulat
putih, jangan bersedih, kalian bisa
ambil tusuk gigi dan mulai
menggambar diatasnya.. =)



Tips and Trick

Selamat Mencoba dan Tetap Semangat



PENUTUP
--------------------------------------------------------

Connect – Learn - Share

AKIRA T. AMERTA
--------------------------------------------------------

Akira adalah barista yang berasal dari Surabaya, dengan banyak pengalaman
dibeberapa kedai kopi yang ada di Surabaya.

Akira menguasai banyak skil barista diantaranya manual brew dan espresso base 
seperti cappuccino dan coffee latte, baik yang menggunakan mesin maupun manual.



SEKILAS “KELAS KOPI BAYAR BUKU”
--------------------------------------------------------------------------

Kelas Kopi Bayar Buku adalah program reguler setiap bulan yang diadakan oleh CoffeeTalk.id
Kelas ini gratis dan terbuka untuk umum, peserta hanya diwajibkan membawa buku cerita anak 

sebagai syarat mengikuti kelas kopi. 

Buku-buku yang terkumpul akan kami sumbangkan ke Taman Baca “Leda Bintang” di daerah 
Pedesaan Probolinggo dan desa-desa minim fasilitas lainnya. info taman baca bisa diakses di

www.facebook.com/tamanbacaledabintang

Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kita tentang kopi dan industri kopi di 
Surabaya dan Jawa Timur. 

#salamngopi

CONNECT – LEARN - SHARE

Info CoffeeTalk bisa di akses di www.coffeetalk.id | Instagram : @coffeetalksurabaya

http://www.facebook.com/tamanbacaledabintang
http://www.coffeetalk.id/

