
Coco iced 

latte

Soya Original vs. 
Soya ‘For Professionals’ 

Gebruik je momenteel Alpro Soya 
Original? Zoals je misschien zelf al 
gemerkt hebt, is deze sojadrink niet 
ideaal in de ko�  e. Alpro Soya ‘For 
Professionals’ is speciaal 
geformuleerd om consistent goed te 
werken in ko�  e. Het schuimt 
makkelijk op, het microfoam blijft 
mooi staan en je schenkt er perfecte 
latte art mee. Dit komt door een 
ideaal aandeel van eiwit en 
vetzuren. Ook naar smaak bereik je 
met Alpro Soya ‘For Professionals’ 
een perfect resultaat: de meer 
neutrale smaak zal al je klanten 
versteld doen staan! 

Hoe gebruik je Alpro 
Soya ‘For Professionals’? 

Op te schuimen net als melk! 
Het enige waar je op moet letten, 
is dat je de sojadrink ietsje minder 
verwarmt - je stopt best met 
opschuimen bij max 65°.

Check www.alpro.com/nl/foodservice voor meer receptideeën.

Heaven
in a cup

Coco iced latte
Ingrediënten (voor 1 bereiding)
• 130 ml gekoelde Alpro Coconut ‘For Professionals’ 
• 1 dubbele espresso

• ijsblokjes

Bereiding
1.   Maak een dubbele espresso en giet 

in een glas met ijsblokjes.
3.  Giet er de Alpro Coconut ‘For Professionals’ 

over en roer voorzichtig.

Heaven in a cup

Ingrediënten (voor 1 bereiding)

•   100 ml Alpro Soya ‘For Professionals’ 

•   1 espresso

•   witte chocolade (naar smaak)

Bereiding

1.   Breek wat witte chocolade in een kopje.

2.   Giet er vervolgens een espresso in.

3.   Schuim de Alpro Soya ‘For Professionals’ 

op en giet in het kopje.

4.   Werk af met wat chocoladeschilfers.

Kies voor plantaardige 
ko�  es op je menukaart  

Steeds meer consumenten kiezen bewust voor een 

gezondere levensstijl en zoeken, ook buitenshuis, naar 

gezonde dranken. Zonder in te boeten op smaak uiteraard!  

Alpro ontwikkelde, in samenwerking met barista’s, 

twee ‘For Professionals’ producten 

• Met Alpro Soya ‘For Professionals’ serveert u steeds een mooie 

soja cappuccino of soja latte. Met perfect microfoam dat mooi blijft 

staan en waar je makkelijk latte art mee schenkt. 

• Alpro Coconut ‘For Professionals’ voegt een subtiele kokossmaak 

toe aan uw cappuccino. Gezond, vernieuwend 

én lekker! Ook heerlijk in iced co� ees en perfect als 

basis voor smoothies.

Probeer het zelf!


