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Merk Campina Campina Queens of Dairy

Volledige naam Boer en Land volle melk Boer en Land halfvolle melk Queen Jersey barista coff ee milk

Type Verse biologische volle koemelk Verse biologische halfvolle koemelk Verse volle jerseymelk

Prijs per liter (incl. btw) Verschilt per groothandel Verschilt per groothandel v.a. €1,30

Voedingswaarden per 100 ml:

Energie 65 kcal 47 kcal 78 kcal

Vet
waarvan verzadigd vet

3,6 g
2,5 g

1,5 g
1,5 g

4,8 g
3,2 g

Koolhydraten
waarvan (melk)suiker (lactose)

4,6 g
4,6 g

4,7 g
4,7 g

4,4 g
4,4 g

Eiwit 3,4 g 3,5 g 4,3 g

Zout 0,12 g 0,13 g 0,1 g

Calcium 120 mg 120 mg -

Vitamine B2
Vitamine B12
Vitamine D

0,18 mg
0,4 g
-

0,18 mg
0,4 g
-

-
-
-

Vezels - - -

Ingrediënten - - -

Wie wordt enthousiast? Zowel gast als ondernemer. Vrien-
delijk geprijsd, zacht van smaak.

Vooral de gast die wil afvallen. De 
hype van magere en halfvolle melk 
is op zijn retour.

Ondernemer en gast, maar het moet 
bij het bedrijf passen. Iets hogere 
literprijs, maar wel een goed ver-
haal. En je straalt naar gasten uit je 
melk en dus je koff ie serieus te 
nemen.

Schuimbaarheid? Dit is de standaard, dit is wat ieder-
een gewend is. Prima schuimbaar.

Opschuimen, ook stretchen, gaat 
exact hetzelfde als bij volle melk. 
Het geeft iets meer bubbels in het 
begin. Het schuim is wat luchtiger 
en minder compact.

Hij blijft iets vloeibaarder. Hierdoor 
lijkt het of er niet genoeg schuim is 
opgebouwd in de pitcher en ont-
staat het risico op oververhitting 
omdat je blijft stretchen. Let op 
volumetoename in de pitcher in 
plaats van op structuur.

Rekening houden met? - - Voor opschuimen moet je deze 
melk goed schudden. Hij is niet-
gehomogeniseerd en kan daardoor 
opromen in de fl es. Ook is het van 
belang de melk op te slaan in zeer 
stabiele koelkasten: bij te hoge tem-
peraturen kan de melk klonteren.

Schenkbaarheid? Dit is de benchmark, iedereen leert 
schenken met dit soort melk.

Het is lobbiger en minder vloeibaar. 
Hierdoor glijdt het minder goed in 
de kop en moet je harder schenken, 
waardoor ingewikkelde fi guren in je 
latte art niet mogelijk zijn.

Omdat het iets vloeibaarder is, kun 
je er goed complexe fi guren mee 
schenken.

Smaak? Niet te vet, weinig nasmaak. Beide 
koff ies blijven goed overeind. Geeft 
wel een verdrogend gevoel, ook in 
de Keen koff ie.

De koff ie wordt erg scherp en bitter, 
zeker de DE. De balans is weg. Ook 
geeft het lagere vetgehalte een 
minder zalvend mondgevoel. Geeft 
een verdrogend gevoel, ook in de 
Keen koff ie.

De balans in beide koff ies is prima. 
Door het hogere vetgehalte wordt 
de koff iesmaak benadrukt, zowel 
positieve als mindere smaken. Hier-
door lijkt deze melk vooral meer-
waarde te hebben in specialty 
koff ie.

Consistent? (na 3 minuten) Blijft heel mooi. Zakt wat in. Vet bindt, hier zie je dat 
duidelijk.

Schuim blijft heel mooi, door het 
hogere vetgehalte. Kleur van het 
schuim is iets gebroken wit.

duidelijk. hogere vetgehalte. Kleur van het 
schuim is iets gebroken wit.
hogere vetgehalte. Kleur van het 
schuim is iets gebroken wit.
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Melktest

Merk Queens of Dairy Friesche Vlag Zuivelrijck

Volledige naam Queen Holstein barista coff ee milk Professional Langlekker 
Volle Opschuimmelk

Biologische volle melk

Type Verse volle holsteinmelk Houdbare volle koemelk Houdbare biologische volle koemelk

Prijs per liter (incl. btw) v.a. €1,15 Verschilt per groothandel Verschilt per groothandel

Voedingswaarden per 100 ml:

Energie 62 kcal 71 kcal 68 kcal

Vet
waarvan verzadigd vet

4,2 g
2,2 g

4,1 g
2,9 g

3,9 g
2,4 g

Koolhydraten
waarvan (melk)suiker (lactose)

4,5 g
4,5 g

4,8 g
4,8 g

4,7 g
4,7 g

Eiwit 3,3 g 3,6 g 3,4 g

Zout 0,1 g 0,12 g 0,13 g

Calcium - 120 mg -

Vitamine B2
Vitamine B12
Vitamine D

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Vezels - - -

Ingrediënten - - -

Wie wordt enthousiast? Zowel ondernemer als gast. Melk 
met een verhaal: je straalt naar 
gasten uit je melk en dus je koff ie 
serieus te nemen. Niet duur voor 
een specialty melk.

Vooral de ondernemer. Voorraad-
beheer is gemakkelijk, want hoeft 
niet gekoeld opgeslagen.

Vooral de ondernemer. Voorraadbe-
heer is gemakkelijk, want hoeft niet 
gekoeld opgeslagen. De keuze voor 
biologisch is ook die van de onder-
nemer, gasten vragen er niet naar.

Schuimbaarheid? Hij blijft iets vloeibaarder. Hierdoor 
lijkt het of er niet genoeg schuim is 
opgebouwd in de pitcher en ont-
staat het risico op oververhitting 
omdat je blijft stretchen. Let op 
volumetoename in de pitcher in 
plaats van op structuur.

Vergelijkbaar met verse volle melk. 
Stolt iets sneller.

Vergelijkbaar met verse volle melk. 
Stolt iets sneller.

Rekening houden met? Voor opschuimen goed schudden. 
Melk is niet-gehomogeniseerd, en 
kan daardoor opromen in de fl es. 
Ook belangrijk: sla de melk stabiel 
koel op, bij te hoge temperaturen 
kan hij klonteren.

- -

Schenkbaarheid? Omdat het iets vloeibaarder is, kun 
je er goed complexe fi guren mee 
schenken.

Schenkt lekker. Stolt sneller dan 
verse melk, waardoor er een grotere 
‘blob’ is. Hierdoor moet je sneller 
schenken en zijn complexe fi guren 
lastig.

Stolt nog iets sneller dan de Frie-
sche Vlag, dus snel schenken en 
geen ingewikkelde fi guren maken.

Smaak? Neutraal van smaak, de koff ie houdt 
zich goed staande. Smaken worden 
niet extra benadrukt.

Plat en weeïg zoet. De melk over-
stemt de koff ie.

Iets minder weeïg zoet dan Friesche 
Vlag, iets meer de smaak van ge-
kookte melk. Overheerst de koff ie.

Consistent? (na 3 minuten) Verliest wat glans en zakt wat in. Er 
ontstaan bellen. Qua kleur witter 
dan Jersey.

Houdt zich goed, blijft heel mooi 
glanzen.

De melk reageert erg met de zuren in 
de koff ie, er vallen grote gaten in het 
schuim. Zowel bij de Keen als de DE.
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Alpro Alpro Alpro Oatly

Alpro for professionals Soya Alpro for professionals Almond Alpro for professionals Coconut Haver barista edition

Sojamelk Amandelmelk Kokosmelk Havermelk

€1,45 - €1,70 €1,90 - €2 €1,90 - €2 Verschilt per groothandel

42 kcal 24 kcal 33 kcal 60 kcal

1,9 g
0,3 g

1,2 g
0,1 g

1,4 g
0,7 g

3,0 g
0,3 g

2,7 g
2,5 g

2,6 g
2,5 g

3,3 g
3,3 g

6,5 g
4,0 g

3,3 g 0,5 g 1,5 g 1,0 g

0,08 g 0,06 g 0,08 g 0,1 g

120 mg 120 mg 120 mg 120 mg

0,21 mg
0,38 g
0,75 g

-
-
-

-
-
-

0,21 mg
0,38 g
1,5 g

0,6 g 0,3 g 0,2 g 0,8 g

Water, sojabonen (8,7 %), appel-
extract, zuurregelaars, calcium-
carbonaat, zout, stablisatoren, 
vitaminen.

Water, amandel (2,5 %), suiker, 
fructose, zuurteregelaars, 
calciumcarbonaat, stabilisatoren, 
aroma’s, zout. Kan sporen van noten 
(geen pinda) bevatten.

Water, kokosnootmelk (3,5 %), 
sojabonen (2,9 %), suiker, fructose, 
zuurteregelaars, calciumcarbonaat, 
zout, aroma, stabilisator. Kan sporen 
van noten (geen pinda) bevatten.

Water, haver (10%), koolzaadolie, 
zuurteregelaar, calciumcarbonaat, 
calciumfosfaten, jodiumhoudend 
zout, vitaminen.

Vooral gasten: veganisten of 
mensen met een lactose-allergie.

Vooral gasten. Mensen die van 
marsepein houden, van koff ie met 
een smaakje of likeurtje.

Vooral gasten. Mensen die 
houden van siroop in hun koff ie. 
Doet het goed in icecoff ee of 
chocolademelk.

Vooral gasten: veganisten of 
mensen met een lactose-allergie.

Opschuimen gaat vergelijkbaar met 
koemelk, alleen is het iets minder 
vloeibaar.

Opschuimen gaat vergelijkbaar met 
koemelk.

Opschuimen gaat vergelijkbaar met 
koemelk. De makkelijkste van de 
plantaardige melken om te 
schuimen.

Schuimt prima, op dezelfde manier 
als houdbare koemelk.

Trucje is om de melk in één keer in 
de kop te plonsen. Bij geleidelijk 
schenken, reageert de melk te veel 
met de koff ie waardoor je heel 
brokkelig schuim krijgt.

Verhitten tot maximaal 60°C (i.p.v. 
65°C). Denk eraan dat mensen met 
een notenallergie hier problemen 
mee kunnen krijgen.

- Maximaal verhitten tot 55°C (i.p.v. 
65°C). Je moet dus sneller en korter 
schuimen. Als je te lang wacht, 
mengen schuim en melk niet goed.

Het is minder vloeibaar, een beetje 
‘brokkelig’. Hierdoor is het lastig om 
scherp contrast in de kop te krijgen, 
echte latte art is ook moeilijk.

Heel pittig. Het ‘glijdt’ niet, waardoor 
het schuim moeilijk is om te 
schenken en latte art een uitdaging 
is.

Prima, vergelijkbaar met houdbare 
koemelk.

Iets vloeibaarder dan schuim van 
koemelk. Bij snel schenken, kun je er 
mooie latte art mee maken.

De sojamelk overheerst, ook wordt 
het bittere van de koff ie benadrukt. 
Verdroogt erg in de mond.

De koff ie valt volledig weg, je proeft 
voornamelijk amandel. Het doet 
heel zoet aan.

De koff ie valt volledig weg, je proeft 
alleen kokos. Het doet heel zoet aan.

In de slok proef je havermout, in de 
nasmaak komt de koff ie mooi door. 
Niet overheersend zoet. Mondgevoel 
is minder verdrogend dan soja.

Matig. De crema breekt, het schuim 
scheidt van de drank eronder.

De minste van de plantaardige 
melken. Het bubbelt als crème 
brûlée, het schuim scheidt van de 
drank eronder.

Blijft ook na lang staan 
(10 min.) heel mooi van 
structuur. Mooier dan sommige 
andere melken na 3 minuten.

Zakt iets in, het schuim wordt wat 
korrelig en de binding tussen 
schuim en drank eronder 
vermindert.drank eronder. andere melken na 3 minuten. vermindert.drank eronder.drank eronder. andere melken na 3 minuten. vermindert.vermindert.
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