
Sunnmørsk 
kaff ekunst
Hun drakk ikke kaffe og tålte ikke melk. Likevel 

satte kari Janne andersen seg som mål å bli best 

på kaffe og delta i VM i Latte Art. Møt ”kaffikari” 

fra Ulsteinvik.

VED: HEGE NORMAN 

FOTO: ANNA-MA OLSSON

Kari Janne Andersen serverer kaff e med kunst i på bryggen i Ulsteinvik.

Maison Mat & Vin



S
ør-Korea, 
november 2012: 
Et lyst og busteblondt hode 
rager over en sammen-
stimling av små, nysgjerrige 
og mørkhårede mennesker. 
Kari Janne Andersen, alias 
”Kaffikari”, er en attraksjon i 
Sør-Korea, der hun deltar i 

verdensmesterskapet i Latte Art. Ikke bare er 
hun en av veldig få kvinnelige deltakere, men 
hun er en av Norges beste kaffekunstnere. Det 
siste året har hun satt kafédrift og familieliv til 
side, og trent som en toppidrettsutøver, 
periodevis i ti timer hver dag, alt for dette 
øyeblikket.  
 Noen år tidligere: ”Klippekari” må slutte 
som populær frisør i Ulsteinvik, på grunn av 
belastningsskader i skuldrene. Hun blir etter-
spurt for sine vågale og tøffe frisyrer og er et 
friskt pust i bygda. Før hun rekker å bestemme 
seg for hva slags retning livet hennes nå skal ta, 
møter hun en venn som tipser om at en sjøbod 
fra 1905 er til salgs, og som oppfordrer henne 
til å starte kaffebaren som hun lenge har drømt 
om. Boden ligger sentralt til på bryggen, og er 
et perfekt utgangspunkt, tenker Kari.
 - Jeg nølte ikke, og i løpet av tre måneder 
var vi i gang. Selv om jeg på den tiden ikke selv 
drakk kaffe, var målet å lage ”verdas beste 
kaffebar”, sier sunnmøringen. 
 Og jo mer Kari lærer seg om den edle 
drikken, jo mer interessert blir hun. 

 - Vi bor ute i havgapet, så jeg har lært mye 
fra youtube og internett, forteller Kari, som i 
løpet av få år har oppnådd stor kunnskap og 
erfaring som barista. I dag er hun nasjonal 
koordinator for SCAE (Speciality Coffee 
Association Europe), og ”Kaffikari” er godt 
kjent i kaffemiljøer over hele verden. Hun har 
deltatt i flere mesterskap, både som utøver og 
dommer. Og selv om det er kaffe med melk 
som hun er særlig god på, har hun etter hvert 
også lært seg å like svart kaffe. En yrkessvakhet, 
kan man kanskje si. 
 Da Kari ble nummer to i NM Latte Art i 
2011, bestemte hun seg for å delta i VM. Hun 
tok kontakt med sine mentorer, proffene 
Stefanos Domatitios og Chris Loukakis på Taf 
Coffeebar i Athen, og reiste i januar 2012 til 
Hellas for å kickstarte treningen. Der fikk hun 
fikk stå bak espressomaskinen om dagen før 
hun fortsatte øvingen nede i treningsrommet 
etter stengetid.
 Kaffemiljøet verden over er nokså lite, og 
det er fortsatt få kvinnelige baristaer i enkelte 
land. Kari ser baristakunsten som et håndverk, 
og har jobbet hardt for å komme dit hun er i 
dag. Hun vet at melken er best å jobbe med når 
den er 72 grader, og temperaturmåleren er 
fingrene hennes. Hun kan merke om kuene har 
vært på sommerbeite, eller om melken kommer 
fra kuer som har fått kraftfôr. Hun vet at hun 
må justere kaffekvernen hvis folk kommer inn 
med våte regnklær, og kjenner med én gang om 
espressoen er for fersk til lattekunster. Etter 

Bare fantasien setter grenser for hva slags 
mønster man kan lage i espressoen. 

Nykvernede bønner er obligatorisk.
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hvert glir erfaring over i intuisjon, men 
fortsatt er det øving, øving og atter 
øving som teller.
 Og etter nærmere ni måneder med 
konsentrert trening på utvalgte latte-
mønstre står Kari altså på scenen i Sør-
Korea med lyskasterne på seg, i kamp 
mot klokken. Hun har selv fått ta med 
bilder av to ulike mønstre, som hun skal 
lage to varianter av. I tillegg skal hun 
kopiere fire motiver hun får utdelt under 
konkurransen. Alt på under seks 
minutter. 
 Kari har lagd de samme mønstrene 
før, utallige ganger. Sist under Norges-
mesterskapet samme år, der hun gikk av 
med seieren. Nå synes hun at espressoen 
er for fersk, men at melken er myk og 
fin å jobbe med. Hun vet akkurat hva 
hun skal gjøre, men nervene jobber mot 
henne. Hun er ustø på hånden. Hun ser 
at hun kommer til å få for knapp tid. 
Likevel velger hun å gjøre seg ferdig og 
levere et skikkelig arbeid, selv om det 
betyr at hun diskvalifiseres. 
 - Selv om jeg ikke vant, så nådde jeg 
målet mitt med å delta, sier Kari, som 

ikke er den som gir seg når hun først 
har satt seg noe fore. En gang fikk hun 
for eksempel øye på en kjekk mann inne 
på en bensinstasjon. ”Han skal jeg gifte 
meg med”, fortalte hun venninnene da 
hun kom ut igjen. Når Kari derfor sier 
at hun skal reise på jordomseiling med 
den samme mannen, ektemannen, når 
hun blir pensjonist, er vi derfor ikke det 
minste i tvil om at det er nettopp det 
hun kommer til å gjøre. 
 Med eller uten melk i kaffen. 

Smake-
Biten

kaffikari

Kaffen brygges med stø hånd og etter alle kunstens regler. 

Kaffebaren ”Kaffikari” 
ligger vakkert til ved 
bryggen i Ulsteinvik.
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