




Aeropress adalah salah satu alat seduh manual kopi 
yang mengandalkan tekanan/press pada proses 
ekstraksinya. Selain itu, banyak juga variabel lain dan
juga metode yang bisa diulik dalam menyeduh
dengan aeropress, sehingga dalam waktu singkat
banyak penggemar kopi yang menyukainya sampai
muncul kejuaraan menyeduh kopi dengan aeropress
tingkat dunia setiap tahunnya.

Aeropress diciptakan oleh Alan Adler, yang merupakan
direktur perusahaan Aerobie yang memproduksi produk
mainan untuk olahraga.



Foto disamping adalah foto Alan Adler sedang melempar Aerobie. 
Alan adalah orang yang berjasa menciptakan Aeropress. Didasari
kecintaannya pada kopi, Chemex menjadi alat seduh favorit Alan 

sebelumnya.  Hal yang dikeluhkan Alan pada chemex adalah waktu
brewing yang terlalu lama, harus menunggu tetes demi tetes. 

Berdasarkan hal itulah Alan Adler menciptakan Aeropress seperti
yang sekarang kita gunakan

Sejarah AeroPress

Alan mengklaim Aeropress dapat menghasilkan kopi 
sekuat espresso, dengan acidity lebih menonjol dari
pour over, dan yanag pasti waktu seduh yang lebih

singkat



Bagian-bagian Aeropress

[1] BAGIAN UTAMA
-------------------------------
Aeropress terdiri dari 2 bagian utama, 
yaitu body/tabung/chamber dan
bagian penekan/plunger.

[2] BAGIAN LAINNYA
-------------------------------
Selain 2 bagian utama, ada beberapa
part dari aeropress filter cap, seal, 
paper filter, stirrer, funnel dll.



Cara seduh Aeropress



Metode seduh Aeropress

[1] METODE KLASIK
-------------------------------
Metode klasik ini adalah
metode yang diperkenalkan
oleh Alan Adler sendiri, yakni
dengan menempatkan body 
yagn sudah terpasang filte cap, 
kemudian memasukkan kopi 
dan menuang air, kemudian
memasang plungernya.

[2] METODE INVERTED
-------------------------------
Dalam metode inverted, posisi
Aeropress terbaik dengan plunger 
sudah terpasang. Filter cap 
dipasang sebelum posisi aeropress
dibalik. (seperti pada cara di slide 
sebelumnya)



Resep Aeropress “Oncil”



Championship Preparation

1. Latihan mencoba recipe yang kita punya atau
ketahui

2. Sharing bersama teman dan sahabat agar 
mendapat Saran dan Kritik

3. Berdoa kepada Pencipta agar di lancarkan
4. Restu Keluarga terutama Ibumu
5. Yakin pada kemampuan diri sendiri 



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

Connect – Learn - Share

ANTHONY PUTRANUSA ARIFIN
-----------------------------------------------------------------
Brewer & Founder Trigonelline Coffee @trigonellinecoffee16

Anthony Putranusa Arifin yang biasa di sapa Oncil adalah seorang penyeduh kopi 
asal  Surabaya, Jawa Timur dan sedang Proses membangun kedai kecil bernama 
Trigonelline Coffee di salah satu kota wilayah Jawa Timur Indonesia.

Selain aktivitas Menyeduh dia Juga Sering berkelana membagi Ilmu di kota lain 
hingga sering di juluki oleh keluarga barunya sebagai Pengembara yang Berkelana 
untuk membagikan ilmu kopi yang ia punya karena membagi ilmu adalah sebagian 
dari ibadah.    



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/

