
ianuarie - februarie 2016



Cover
 
La Palma y El Túcan 

Publisher
Kiruna Publicis 

www.kiruna.ro

Printing 
Global Vision Print 

www.globalvisionprint.ro

Project Editor 
Silvia Constantin

Project Editor Assistant 
Sânziana Filip

DTP & Graphics 
A.O.N. 

Associated Editors

Dana Toma
dulcebydana@gmail.com

Mirela Păduraru
contact@mirelapaduraru.ro

Bogdan Danielescu
bogdan.danielescu@yahoo.com

Alexandru Niculae
carcov_rocks@yahoo.com

Victor Arsene 
Vic.arsene@gmail.com

Avasîlcăi Adrian-Gabriel
adiii1103@gmail.com

Jose Ureña – CosTA RiCA
editor@revistaelcafetalero.com  

ALF KRAMER – NoRWAY 
alfkramer@remarc.no

Ronita Dragomir
ronita.dragomir@yahoo.com

ISSN 1841 – 4192

Toate drepturile rezervate.

Reproducerea sau transmiterea în orice formă sau prin orice mijloc - electronic, 
mecanic, fotocopiere - a conținutului acestei publicații, integral sau parțial, fără acordul 
prealabil scris al publisherului se pedepsește conform legilor copyright-ului în vigoare.

Adresa redacției
Str. Zefirului nr. 19, 

Sector 2, București

office@coffee-break.ro

 Vă doresc un an frumos, cu experienţe interesante, care să vă umple 

sufletul cu bucurie!

 Începutul de an ne găseşte pe aproape toţi făcând planuri pentru 

anul care a început şi o retrospectivă a anului care a trecut.

 Un an este o călătorie de 365 de zile din viaţa noastră şi ar trebuie să 

avem grijă cum călătorim, să preţuim clipele, minutele, zilele, să zâm-

bim mai mult, să îmbrăţişăm mai mult, să ne dorim lucruri frumoase, să 

ne înconjurăm de oameni frumoşi, care să ne însoţească în călătoria 

noastră.

 În acest număr, vă provocăm la o călătorie în jurul lumii cafelei, în 

care întâlniţi oameni interesanţi cu istorii minunate, locuri unde ar trebui 

să vă beţi cafeaua, oraşe pe care ar trebui să le exploraţi, evenimente 

la care ar trebui să vă faceţi timp să ajungeţi, pentru a vă îmbogăţi cu 

experienţe care să vă umple sufletul şi mintea.

 Călătorie frumoasă cu 2016!

ETAM 36365M
PRIMADONNA XS

DELUXE

IMPORTATOR IN ROMANIA – M&N ITALY TRADING SRL  www.mnitaly.ro  office@mnitaly.ro

SHOWROOM - B-dul Eroilor nr 130, Voluntari, ILFOV

TEL/FAX: +40.21.352.33.10/08

Densitatea perfectă

Cremă perfectă

Temperatură perfectă

... până la ultima picătură!
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RCR CRISTALLERIA ITALIANA  
este lider în producerea de 
cristaluri din Italia și unul dintre 
cei mai mari producători la 
nivel mondial. Compania este 
localizată în Val d’Elsa, în inima 
Toscanei și beneficiază de 
expertiză și tradiție în domeniu 
de peste 40 de ani. 

Misiunea brandului este aceea de a 
adăuga fiecărui produs din sticlă sau 
cristal pasiunea, atenția la detalii și 
unicitatea unui obiect artizanal.

RCR se identifică cu calitatea 
materialelor și proceselor, inovația 
continua și esența designului.

Paharele sunt realizate din Luxion, 
o sticlă cristalină, brevetată de RCR 
CRISTALLERIA, perfect transparentă, 
foarte stralucitoare și rezistentă.
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S-a întâmplat aşa:

Toamna anului trecut, într-o 
splendidă seară de septembrie, 
Mihaela şi Costi, mureşeni 
„DOC”, m-au sunat spunându-mi: 
„Maestre, suntem în Bucureşti!”

Bucuria de-ai avea oaspeţi pe aceşti 
minunaţi tineri cu care colaboram de 
aproape 15 ani a fost maximă. 
După 2-3 păhărele, hoinărind în 
minunatul centru istoric al oraşului meu 
natal, Mihaela îmi spune:  
„Vreau să-mi creaţi o miscelă care să-mi 
semene!!!!”, zic eu: Femeia asta-i trăsnită! 

Am început cu ştiinţa mea de-o viaţă 
în ale cafelei să mă supun cererilor 
capricioasei femei: asta-i cam amară, 
asta-i cam prăjită, asta-i cam acidă!

În cele din urmă, am reuşit să creez 
cu sprijinul Mihaelei, Miscela Italiană 
ORO sau mai pe scurt „Miscela 
Michaela”, destinată în exclusivitate 
acestei splendide femei, care cu 
tenacitate şi rafinamentul gustului 
ei m-a cucerit, aşa cum Miscela 
Michaela vă va cuceri şi pe voi!

Cea mai bună cafea, pe onoarea mea! 
Constantin Mihail Florescu

atelierul de cafea

Cireşele 
maraschino
Cireşele maraschino se folosesc 
în special în baruri, în reţetele 
unor cocktail-uri clasice cum ar 
fi: Manhattan, Pearl Harbor sau 
Boulevardier ; în cofetării, patiserii 
sau în bucătărie: Banana Split, 
Almond Maraschino Cupcakes, 
Maraschino Holiday Ham. Ele 
sunt foarte populare în SUA unde 
barurile le folosesc în garnish-ul 
cocktail-urilor încă din anii 1920, 
ele fiind atunci nişte simple cirese 
marasca conservate în lichior 
maraschino. O dată cu începerea 
prohibiţiei, aceste cireşe au fost 
conservate în sirop de zahăr.

Boulevardier

15 ml Campari

15 ml sweet red vermouth

15 ml bourbon/rye whiskey

Shake and duble strain into a 
cocktail glass, garnish with a red 
maraschino cherry and orange peal.
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Peste 80 de ani de experiență în conceperea și fabricarea de 
mașini de espresso tradiționale. La început s-a specializat în 
cromare şi argintărie pentru industria de automobile Bugatti, 
iar în 1932 RENEKA a lansat primul său aparat de cafea.

Ultima apariţie: R80 Reneka

R80 este rezultatul unui număr mare de optimizări 
pe care echipa Reneka le-a implementat cu un singur 
scop: găsirea echilibrului ideal în modelarea unei mașini 
espresso care atinge perfecțiunea în fiecare aspect.

Sistemul său multi-boiler pentru o temperatură foarte precisă și 
constantă, combinată cu tehnologia profilului de presiune, va extinde 
la infinit posibilitatea de a extrage fiecare aromă a boabei de cafea.

Programul de burse pentru simpozionul Re: co a fost creat 
pentru a facilita accesul la acest eveniment oamenilor care nu 
au posibilitatea să participe, dar care sunt foarte implicaţi în 
lumea cafelei, care sunt curioşi să înveţe mai mult şi să afle 
ultimele noutăţi şi cele mai relevante ştiri din industria de cafea.

Pentru Re: co Symposium din Atlanta, aplicaţiile pot fi trimise 
până vineri, 15 ianuarie, iar evenimentul va avea loc între 13 şi 
14 aprilie 2016. Printre cei ce vor participa la acest eveniment se 
numără lideri de opinie, antreprenori, scriitori, academicieni şi 
cafegii profesionişti de toate tipurile. 
 
De asemenea, notaţi-vă în calendar datele 21-
22 iunie 2016, când va avea loc Re: co Dublin, 
înainte de expoziţia SCAE World of Coffee.

Pentru întrebări, organizatorii Re: co vă stau la dispoziţie 
la adresa de email reco@worldcoffeeevents.org

coffee stage

reNeKa
fabricat maNual

re:co

made in france - alsace

S&D adună liderii din industria 
cafelei la Re:Co Symposium
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Adresându-se cunoscătorilor în arta cafelei, 
Albalact a lansat Bardezzi - un lapte special creat 
pentru cafea şi specialităţi pe bază de cafea.

Ce face acest lapte să fie special?

Reţeta sa a fost dezvoltată în parteneriat cu SCAE 
România-Asociaţia de Cafea de Specialitate şi 
testată de barista şi de specialişti în domeniu şi 
este dedicat clienţilor din industria Horeca.

Pe scurt, laptele Bardezzi are conţinutul ideal de proteine pentru a 
obţine o spumare rapidă şi de durată, cu granulaţie fină, pentru a 
transforma orice cafea cu lapte într-o experienţă plină de încântare.

Produsul este disponibil într-un ambalaj practic şi uşor de 
folosit pentru a asigura un montaj rapid şi profesionist.
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Gulfood dubai
Anul acesta, între 21 şi 25 februarie, are 
loc în Dubai unul dintre cele mai mari 
evenimente din industria HoReCa.  
Peste 5000 de expozanţi, din 120 de ţări îşi 
vor aştepta vizitatorii pentru a afla ultimele 
concepte, inovaţii şi strategii.  

De asemenea, Gulfood 2016 va găzdui 
primul său pavilion naţional al Rusiei.

World Cezve/Ibrik Championship 2016 are loc pe 
parcursul evenimentului. Organizat de către Speciality 
Coffee Association of Europe (SCAE), campionatul 
mondial este dedicat artei preparării cafelei la ibrik 
şi marchează debutul Orientului Mijlociu la această 
competiţie. Karthikeyan Ranjedran va reprezenta 
Emiratele Arabe Unite, mizând pe o cafea din Kenya 
pentru a-şi învinge cei 20 de competitori internaţionali.

Pentru mai multe informații,  
accesați site-ul www.ibrikchampionship.org
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www.torani.com

Keurig K-cup Generous invaders
Acum 45 de ani, Starbucks introducea pe piaţa 
americană conceptul de cafea proaspăt prăjită. 
Astfel, ei au prins gustul cafelei specialty care a 
cunoscut de atunci o creştere exponenţială.

În 2004, când K-Cup® a fost introdus de Keurig, în industria 
cafelei s-a produs o schimbare. De când Keurig a fost 
cumpărat de Green Mountain Coffee Roasters, segmentul de 
cafea single serve a crescut cu aproximativ 20% în fiecare an.

Încă de când K-Cup® a câştigat inimile americanilor 
adăugând confort vieţii lor, cumpărătorii şi-
au pus problema prospeţimii cafelei.  

Maşinile iFill™ sunt concepute pentru a permite prăjitorilor 
de cafea să conducă această nouă tendinţă de piaţă, aducând 
în ceştile de cafea un amestec proaspăt măcinat.  
Pot produce între 800 şi 3000 de cups pe oră 
şi ocupă doar spaţiul unui mic birou. 

Pentru mai multe informaţii despre 
maşinile iFill™ accesaţi: http://bit.ly/1o9dvOl

Noul an va aduce multe lucruri noi,  
unul dintre acestea fiind sosirea cafelelor de la  
La Palma y El Túcan pe piaţa europeană.

Sunt multe de spus despre echipa de la LP&ET. Ea stă în spatele 
unuia dintre cele mai progresiste proiecte implicate în producţia de 
cafea din lume. Au legat relaţii extraordinare cu vecinii producători 
de cafea prin programul „Neighbours & Crops” şi, probabil cel 
mai important, sunt oameni uimitori, generoşi şi inovatori. 

Momentan, ne vom concentra pe unul dintre cele mai 
semnificative aspecte ale muncii lor, unul ce ţine de calitate: 
ei procesează folosind tehnici de fermentare controlată.

Carlos Arevalo, cel responsabil pentru această noutate, crede 
că „fermentarea este cel mai critic punct în dezvoltarea 
gustului”. Sunt mulţi factori ce pot influenţa profilul de 
gust al cafelei, dar învăţând despre fermentare din varii 
contexte, „începem să devenim conştienţi despre cât de 
mult influenţează fermentarea gustul final din ceaşcă”. 

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale fermentării este că, 
atunci când este controlată conform unui protocol specific, cafeaua 
rezultată poate fi revoluţionară, chiar dacă soiul folosit nu ar fi 
dat rezultate interesante fiind procesată în mod tradiţional.
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Când ai început să prăjeşti cafea?

Mihai: Am început să asist la prăjirea cafelei din 1985 
împreună cu maestrul meu „Nonno Bibbo” Sandrolini, se 
prăjea pe un cuptor Petroncini de 120 kg – acest splendid 
personaj mi-a transmis pasiunea pentru cafea, respectiv 
meşteşugul „miscelelor”.  
Începutul propriu-zis a fost la Timişoara, în anul 
1991, str. Paris, 2A, unde, cu un cuptor de 30 kg 
Petroncini, mi-am pus în valoare cunoştinţele anilor 
trecuţi, prăjind sub marca proprie „Caffe Mic”.

Patrik: Am preparat primele espresso pe când eram 
ajutor în restaurant şi barman în 1985, dar am devenit 
tehnician şi specialist în vânzări în 1988 şi am fondat 
prima companie de vânzări şi servicii de cafea în 1989.

Cât de mult s-a schimbat lumea 
cafelei verzi în ultimii 10 ani?

Mihai: Piaţa cafelei verzi a suferit (din păcate) o creştere 
a preţului nebunească, bursa cafelei în general, dacă ne 
referim la cafea robusta, respectiv cafea Arabica – Londra, 
New York. În schimb, importurile de cafea verde, cu 
precădere cafea Arabica, au ajuns la o gamă foarte mare, 
şi asta-i lăudabil. Personal, Leonard Caffe importă cca. 
25 de tipuri de cafea Arabica, cum ar fi Puerto Rico din 
plantaţia „Roberto Antienza” sau cunoscuta Jamaica 
Blue Mountain, precum şi alte cafele speciale, Panama 
Estrellas Special, India Monsooned Malabar, San Domingo 
Barahona, Santos Yellow Bourbon Fazenda Irmaos, etc.

Patrik: Destul de mult. Nu e ceva comun să întâlneşti 
fermieri care recunosc calitatea (în ceaşcă) şi care să se 
documenteze despre cultivare şi procesare aşa cum o fac 
acum, ei se educă în training senzorial şi experimentează 
noi metode de procesare pentru a îmbunătăţi calitatea 
cafelei. Cred, de asemenea, că Ace şi COE au făcut o treabă 
minunată în promovarea calităţii către fermieri şi îndemnarea 
la excelență. Acestea fiind spuse, acum există peste tot 
prăjitori care caută cafeaua specialty, aşa încât producţia de 
calitate este din ce în ce mai cerută şi mai greu de găsit.

Cât de mult s-a schimbat piaţa 
cafelei prăjite în ultimii 10 ani?

Mihai: Desigur, foarte mult, cu zece ani în urmă nu importam 
atâtea cafele arabice de origine, deci cafeaua prăjită Arabica 
devine o pasiune fără precedent în tradiţia românilor.

Patrik: Răspunsul este asemănător cu cel de mai sus. Singurul 
lucru care s-a schimbat de la fermier la prăjitor este faptul că 
educaţia prin SCAE şi SCAA este acum mai uşor de accesat 
şi majoritatea noilor prăjitori caută să se educe şi devin 
prăjitori excelenţi mai repede decât cei ce încearcă să înveţe să 
prăjească pe cont propriu. De asemenea, mulţi oameni care îşi 
doresc să devină prăjitori fac cursuri la IBCA şi alte academii 
despre Green Coffee, Sensory Skills, Brewing sau Barista.

florescu vs. o’malley
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Pentru a înţelege mai bine cafeaua pe care o prăjesc şi 
cum îşi pot îmbunătăţi abilităţile de prăjire cunoscând 
mai bine drumul pe care îl parcurge cafeaua de la 
fermă la prăjitor şi la ceaşcă, indiferent de amestec 
sau de ce metodă de brewing se foloseşte.

Cât de importantă este maşina de 
prăjire în procesul de prăjire?

Mihai: În anul ’91 eram singurul pe piaţa României 
care folosea prăjire cu flux de aer cald, moştenirea 
şi tradiţia balcanică în ale prăjitului cafelei era cu 
focul direct pe tambur, cafeaua era prăjită superficial, 
uneori arsă, neexistând posibilitatea de a controla 
temperatura în prăjire. Personal, consider că este foarte 
bine să se cumpere cuptoare profesionale (scumpe), 
în felul acesta vorbim de calitatea cafelei prăjite.

Patrik: Haha, acesta este un subiect sensibil!! În viziunea 
mea, luând toate lucrurile în considerare, un bun prăjitor 
(persoană) poate învăţa să prăjească bine folosind o 
maşină de calitate, confecţionată din materiale bune.  
Sunt acei oameni orientaţi către „brand” şi care vor 
cumpăra doar branduri particulare şi populare fără a fi 
prea informaţi când iau această decizie, bazându-se doar 
pe faptul că brandul respectiv este la modă şi cool şi pe 
mitul că „fără el nu se va putea prăji niciodată bine”. 
Nu respect o astfel de atitudine. Am văzut oameni cu 
mai mulţi bani decât inteligenţă, care cheltuie mult 
pe maşini de prăjit, ce nu au făcut niciodată cursuri 
SCAE, nu folosesc software de profil precum Cropster 
(iubesc această unealtă) şi nu pot să prăjească în mod 
constant o cafea bună şi echilibrată. Aşa că, pentru 
mine, totul se rezumă la pasiune, la a învăţa să foloseşti 
ceea ce ai şi îţi poţi permite, la relaţia interumană în 
manufacturare şi, desigur, educaţia SCAE, urmată 
de multă practică şi degustări, apoi de şi mai multe 
încercări până obţii un rezultat ce se potriveşte stilului 
tău şi pieţei. Nu vă opriţi din a învăţa şi din a evolua.

Care este opinia ta despre noile 
trenduri în prăjire şi cafea specialty?

Mihai: Salut ideea cafelelor de specialitate, mă 
abţin în ceea ce priveşte modul de prăjire. Eu 
fac parte din vechea „gardă” a torrefatorilor 
italieni, deci nu condivid moda nordică de a 
prăji, lait – („degustibus non disputandum”).

Patrik: Trendul de care îmi pasă şi de care sunt mândru 
este cel conform căruia mulţi prăjitori urmează cursurile 
SCAE şi învaţă şi se dezvoltă. Nu sunt un tip trendy 
în niciun fel şi nu îmi pasă de ce e la modă. Îmi place 
să experimentez pe cont propriu pentru binele meu. 
Mă face să devin un prăjitor mai bun. Îmi place să 
încerc lucruri noi şi să-mi urmez inima, nu ceea ce fac 
ceilalţi. Desigur, sunt deschis să încerc orice, dar nu 
îmi voi schimba modul de a face lucrurile doar pentru 
a fi la modă, nu este stilul meu şi nu mă reprezintă.
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Articol de 
Coffee  break team

Cât de greu ţi-a fost să schimbi 
mentalitatea oamenilor în 
ceea ce priveşte cumpărarea 
cafelei prăjite de calitate?

Mihai: A fost şi este greu, oricum fenomenul 
este îmbucurător şi se întinde pe zi ce trece 
precum „macchia mediterranea”. Hmm... 
când voi împlini 100 de ani, cu toţii 
vom bea Jamaica precum japonezii.

Patrik: Este ca şi cu băutorii de vin. Încep cu vin 
dulce şi, cu puţin noroc, îi poţi deschide către 
cafeaua de calitate, dar există încă mulţi care nu 
sunt dispuşi să încerce sau care sunt atât de setaţi 
pe cafeaua de calitate joasă, încât nu vor putea fi 
schimbaţi, dar poate avem o şansă cu copiii lor.

Cum poate trecutul să 
influenţeze viitorul cafelei?

Mihai: Trecutul cafelei a fost atât de sumbru, 
precum şi viaţa românilor, doar câţiva aveau acces 
la o cafea bună, cu condiţia să te „prostituezi”, 
acceptându-l pe băcanul şmecher şi corupt 
căruia trebuia să-i dai „ciubuc” să-ţi vândă o 
cafea mai bună – altfel zis, cafeaua de atunci 
hai s-o uităm, să-i uităm şi pe băcanii de atunci 
şi să privim înainte cu optimism în jurul unei 
cafele bune (eventual Leonard Caffe).

Patrik: Cred că învăţăm din trecut în ceea ce 
priveşte grija sporită pentru mediu; vom avea 
resurse pentru mai mult timp. A învăţa din trecut 
despre cât de prost erau trataţi fermierii şi a-i face 
să se implice în comunitatea de cafea, precum şi 
despre relaţiile pe care nu le aveau în trecut cu 
prăjitorii şi barista, toate acestea înseamnă un mare 
pas. Cred că prăjitorii, barista şi cultivatorii lucrează 
împreună aşa cum nu au mai făcut-o niciodată, iar 
acest lucru va schimba pentru totdeauna în bine 
felul în care cafeaua evoluează de la boabă la ceaşcă.
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De ce ai ales cafeaua? Spune-mi câte 
ceva despre istoria ta şi a cafelei.

Iubeam mirosul cafelei proaspete la ibric pe care o făceau părinţii 
mei şi mereu îmi doream să o gust, aşa cum îşi doreau toţi copiii! 
Dar nu de aceea am început să lucrez cu cafea, desigur. M-am 
angajat încă de la 14 ani în cafenele. Lucram după şcoală şi pe 
timpul verii. În final, m-am îndrăgostit de cafea, de măiestrie 
şi ambientul din cafenele. Aşadar, a devenit o carieră pe viaţă.

Povesteşte-mi despre proiectul tău cu 
prăjitoria. Cum a început totul?

Prăjitoria a fost o continuare „naturală” a pasiunii mele 
pentru cafea. Voiam să pot să controlez cât mai mult posibil 
din „lanţ”. Prăjirea a fost una din pasiunile mele secrete 
mult timp, până când m-am apucat în 2006! Şi a fost 
unul dintre cele mai mari ţeluri atinse din viaţa mea.

Cum este comunitatea de cafea şi barista în 
Suedia din punctul de vedere al unui grec?

E ok, dar am putea s-o îmbunătăţim! Trebuie 
să organizăm mai des evenimente, ca oamenii 
pasionaţi de cafea şi barista să se întâlnească.

coStaS
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www.althaustea.com

client@css24.ro

Calitatea la cel mai înalt nivel şi metode moderne de producţie întâlnesc compoziţii 
unice, surprinzătoare alături de un concept original îmbinat cu un design inovativ. 

Acesta este modul prin care Althaus a devenit ceea ce este astăzi – un ceai cu caracter!

Spune-mi despre proiectul tău de 
distribuire a cafelei. Cum ai început?

Cred că te referi la idr (inelul de dozare inteligent). L-am 
făcut pentru prima dată în 2006, la campionatul suedez 
de barista şi apoi l-am folosit la Berna, în acelaşi an, la 
finala World Latte Art. Încercam să inventez ceva care să 
mă ajute să dozez şi să distribui mai repede, mai curat şi 
cu mai multă acurateţe! Şi ideea aceasta mi-a venit. 

După acele competiţii, am continuat să îl folosesc în munca 
mea de zi cu zi şi, după câţiva ani, când am simţit că industria 
avea nevoie, am decis să încep să-l produc şi să îl vând.

Unde ai băut cel mai bun espresso din viaţa ta?

La Costas, în Umea, desigur! La mine acasă!

Dar sunt şi câţiva dintre clienţii noştri 
care fac o cafea foarte bună.

Povesteşte-mi cea mai frumoasă experienţă 
pe care ai trăit-o alături de cafea.

În anul 2006, am gustat prima oară „geisha” de la Haciende La 
Esmeralda! M-am îndrăgostit de acea cafea şi am cumpărat-o 
imediat, am prăjit-o şi am folosit-o la campionatul de 
barista din Suedia, 2007. Şi, desigur, am câştigat! A fost 
probabil prima dată când un barista a folosit geisha la o 
competiție! Încă îmi amintesc reacţia juraţilor!!! Hahaha!

Ce părere ai despre competiţiile de barista? 
Crezi că sunt folositoare industriei?

Da, sunt!

Din păcate, eu nu mai concurez, dar am făcut-o pentru 
patru ani la rând şi pot să vă spun că a fost una dintre cele 
mai bune si mulţumitoare experienţe din viaţa mea.

Ai alte noi proiecte în plan?

Da. Voi deschide o nouă cafenea în martie, în unul dintre 
cele mai centrale locuri din oraşul meu şi va fi una dintre 
cele mai tari locaţii! Vă promit! Aşadar, mă concentrez 
îndeosebi pe asta acum. Apoi, mai am o unealtă pentru 
barista pregătită, dar nu aceasta este prioritară acum.

La final, spune-ne câteva cuvinte de înţelepciune 
pentru comunitatea noastră de iubitori de cafea.

Noilor barista şi prăjitori vreau să le spun că au unul 
dintre cele mai faine joburi din lume şi că probabil 
nu se vor plictisi niciodată de el! Asta-i sigur!

Pe iubitorii de cafea aş vrea să îi încurajez să ajute şi 
să susţină afacerile ce aparţin de barista şi prăjitori 
locali, căci ei sunt singurii care pot face cele mai 
mari vise cu gust de cafea să devină realitate.

Articol de Silvia Constantin, coffee connoisseur
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Tucano Coffee este o rețea internațională de coffee shop-
uri, care promovează în lumea întreagă filosofia sa Love.
Peace.Coffee: dragostea (Love) ca sentiment, pacea (Peace) 
ca stare și cafeaua (Coffee) în calitate de băutură preferată.

Sloganul Love.Peace.Coffee ne ghidează toate acțiunile și 
întrunește în sine toate valorile în care credem cu adevărat.

Love – reprezintă dragostea și respectul pentru 
oaspeții coffee shop-ului, discuțiile interesante, 
schimbul de experiență, prietenia și înțelegerea.

Peace – se referă la ambianța caldă, plăcută, unică, care 
permite oricui să-și petreacă timpul citind o carte preferată, 
să lucreze pe laptop sau să se vadă cu prietenii.  
Tucano Coffee este, în același timp, un spațiu 
creativ perfect pentru realizarea ideilor, locul unde 
se desfășoară multiple seminarii, ateliere, proiecții 
de filme, expoziții și festivaluri de muzică.

Coffee – în inima Tucano Coffee trăiește dragostea 
pentru cafeaua gustoasă și de înaltă calitate, proaspăt 
prăjită și aromată, pentru țările exotice în care se cultivă 
cafeaua, pentru cultura bogată și tradițiile acestor țări. 

Tucano Coffee a fost creat din dragoste, cu scopul de a face 
viața mai interesantă, cu zile colorate în culori aprinse și 
arome bogate, cu weekend-uri intense și de neuitat. E un 
spațiu unde fiecare își poate găsi un refugiu în compania unei 
cărți și să simtă căldura celor din jur, sau, dimpotrivă, să-și 
petreacă timpul vesel și interesant împreună cu prietenii.  
 
E cafeneaua în inima căreia domnește Dragostea 
pentru cafeaua de înaltă calitate, proaspăt prăjită 
și aromată, pentru țările exotice cultivatoare de 
cafea, pentru tradițiile și cultura lor bogată.

Dar Tucano Coffee nu e doar un loc unde poți să servești 
o cafea în cercul prietenilor. Pentru noi, cei care au creat 
conceptul, e o întreagă filosofie.  
 
E autorealizare. E promovarea valorilor în care credem. 
E dorința de a crea o asemenea ambianță în care oaspeții 
să simtă armonia și voia bună a localului, să plece de 
la noi cu zâmbetul pe față și să revină cu plăcere.

Vrem ca oaspeții noștri, partenerii sau 
membrii echipei, să devină mai buni și mai 
aproape de sine, să trăiască în armonie.

Astfel, din dragoste pentru activitatea noastră, dar și 
pentru mediul în care conviețuim, pentru tot ce e frumos 
și sănătos, Tucano Coffee a devenit în timp un cunoscut 
promotor al valorilor familiei și al modului sănătos de viață. 

Vrem să reușim prin activitatea noastră să facem lumea mai 
bună. Iată de ce suntem pentru o ambianță sănătoasă care să 
ne înconjoare. Promovăm constant un stil de viață sănătos, 
o alimentație corectă și sănătoasă și, bineînțeles,  sportul. 
Totodată, nu uităm de gânduri luminate și sufletul curat.

Tocmai din aceste motive la noi nu se fumează. În 
cafenelele noastre nu e loc pentru fumat. Cafeaua 
ni se asociază cu aromele unei Specialty Arabica 
proaspăt prăjită, și nu cu mirosul de tutun.

E un principiu pe care l-am abordat de la bun început și 
pentru care am stăruit cu tot dinadinsul, deși deseori chiar 
am avut de pierdut din oaspeții fumători. De la deschidere 
am declarat că vom interzice sută la sută fumatul, deși mulţi 
nu îşi puteau imagina cum e să-ți bei cafeaua fără ţigară. 
Am demonstrat că acest lucru este posibil şi nu ne vom 
schimba opinia orice ar fi. Vizitatorii care ne avertizau că 
vom pierde mult dacă nu le permitem să fumeze, în scurt 
timp au înțeles că atunci când îşi beau cafeaua fără ţigară, 
simt cu adevărat aroma cafelei şi o găsesc mult mai bună şi 
gustoasă, decât consumată într-o ambianță plină de fum.

Ne respectăm oaspeții, printre care regăsim inclusiv 
copii însoțiți de părinții săi și vrem să le oferim 
posibilitatea de a-și petrece timpul într-un spațiu 
confortabil, în care să citească o carte, să lucreze 
sau, pur și simplu, să savureze o ceașcă de cafea.

Cunoaștem că tutunul este un produs care creează 
dependență, iar noi nu vrem să contribuim la acest fenomen.

Fumatul rămâne, în continuare, principala cauză de 
deces și îmbolnăvire care ar putea fi evitată, fiind cel mai 
cunoscut și acceptat viciu din societate. Nenumărate 
studii demonstrează efectele nefaste ale fumatului, dar și a 
expunerii la fumul de tutun la domiciliu, locul de muncă 
sau spații publice închise. Iar expunerea la fumul de tutun 
provoacă multiple boli asociate cu fumatul: bronşite, 
boli pulmonare, accident vascular cerebral, infarct, astm, 
cancer pulmonar, de pancreas, esofag, stomac ș.m.m.a. 

Noi susținem din tot sufletul campaniile și inițiativele 
antifumat și credem că într-o zi vom ajunge să 
trăim într-o lume mult mai curată și mai bună.

Oricine dorește să ne cunoască mai bine și să ne devină 
prieten, ne poate vizita în oricare dintre următoarele locații:  
 
Tucano Coffee Guatemala - Calea Dorobanților 18, București; 

Tucano Coffee El Salvador - Lipscani 79, București;  
 
Tucano Coffee Peru - Coresi Shopping Resort, Brașov.  
 
   Vă așteptăm cu mare drag!

tucano coffee
Susține
campaniile antifumat
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acceSSorieS Web: www.perfectespresso.ro

E-mail:vanzari@perfectespresso.ro

Telefon: 004.0723.268.586

detergent de curățare evo

 Borcan 1Kg: 85 Lei

 Borcan 500 gr: 57 Lei

decalcifiant organic

 Lichid 1L: 70 Lei

granule curățare 

grinder clean

Borcan 450 gr: 109 Lei

organic Milk

Spumantul Cleaner 1L: 85 Lei

decalcifiant restore

 Borcan 1Kg: 95 Lei

 Pliculețe 35 gr: 3.5 Lei

taBlete de curățare tevo

alBă/neagră/roșie/

verde/Portocalie

 TEvo Maxi: 150 tablete a 2.5 gr: 132 Lei

 TEvo Mini: 60 tablete a 1.5 gr: 62 Lei

ProduSele
bio marca

coffee lovers

contact@paulungureanu.ro
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Este singura şcoală din România unde se organizează 
cursuri exclusiv pentru prepararea cafelei. 
 

Suntem prima şcoală de barista din România care a început să 
pregătească cursanţi interesaţi de această meserie. 
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără: 
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie, 
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso, 
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper, 
sifon, aeropress, filtru, French press Cappuccino şi Latte Art şi 
multe altele. 
 
Echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,  
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu,  
Ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie. 
 
Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,  
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de 
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane 
şi maxim 12 persoane. 
 
Organizăm, de asemenea, sesiuni de cupping, seminarii pentru 
doritorii care vor să deprindă tainele cafelei la ibrick sau pregătirea 
unui cocktail cu cafea şi alcool, workshopuri legate de cafea la 
filtru sau cum să învăţăm să descoperim aromele fascinante ale 
cafelei. 
 
Vă aşteptam cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei  
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă 
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi 
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.

Cafeaua este ca o călătorie în jurul lumii 
plină de istorie, savoare şi poveşti.

curSuri de elită
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o’coffee
Istoria O’Coffee a început cu sosirea arhitectului 
Giuseppe Quercia în Brazilia împreună cu fiul său 
Vincent în 1890.

Azi, o parte din producție este destinată fermelor O’Coffee pentru 
marca Octavio Café, cafeaua de specialitate fiind vândută pe piața 
internă ca un produs finit, boabe întregi, prăjite sau măcinate.

Datorită îndrăznelii proiectului, într-un timp foarte scurt marca 
Octavio Café a câștigat recunoaștere pe piața internă. Numele de 
marcă Octavio Café deţine, de asemenea, magazinul emblematic, 
Octavio Café, cel mai mare magazin de cafea din America Latină, 
un loc special, ce este mult mai mult decât un magazin de cafea, 
în care mediul oferă oportunitatea de a experimenta o trăire unică. 

Prin originea cafelei, care denotă excelență și inovaţie 
pentru publicul său exigent, proiectul Octavio Café a 
devenit cunoscut ca o autoritate pe piața braziliană.
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For this edition of Coffee Break Magazine, I had the pleasure 
to interview my good friend, colleague and conational 
Hortensia Solis (lady in orange), who is currently the 
Climate Change Consultant for the International Coffee 
Organization. As a bonus, at the end of the interview, we 
have a very good article she wrote, about the agreement 
on reducing emissions reached at the COP21 conferences 
in Paris and how it will impact the coffee industry, I 
hope you all will enjoy reading it as much as I did.

Jose Ureña: Tell us a bit about how you got involved 
with coffee and how it changed your life.

Hortensia Solis: I have been around coffee all my life. You 
could say that coffee is my life. I was born to a coffee farmer in 
the valley of Dota, Tarrazu, Costa Rica. I grew up in the small 
town of Santa Maria de Dota. As a child, I helped my father 
pick coffee and look over the farm. Despite the tough times 
that the coffee industry went through in the 1980s and 1990s, 
it was a great childhood.  
 
I studied agriculture engineering at EARTH University in 
Costa Rica. During my summers, I interned in the local 
coffee cooperative, Coopedota. This coop is close to my 
heart, as my father was one of the founding members.  After 
graduation, I took a job there in sustainability projects. 

After a few years, I had enough projects and funding to have a 
small team of people working with me.  
 
We reduced the coop’s water and CO2 footprint. We tested 
innovative technologies in biogas and bio-ethanol. In 
2011, we certified the world’s first carbon neutral coffee. 

First, there are people who are beginning to travel to 
coffee regions to learn more about coffee production.  
This type of “origin trips” can have a positive impact 
on coffee communities because - if done properly 
- they provide additional income for farmers. 

Second, consumers can begin to educate themselves 
on the most important issues that the coffee industry 
faces, especially climate change. By advocating and 
supporting efforts to adapt coffee farms, they can 
help increase the resiliency of coffee farmers. 

Jose Ureña: What do you think are the changes 
we all should make in the coffee industry?

Hortensia Solis: First, it is important that you know that 50% 
of the CO2 emissions from the coffee sector come from the 
production side of the value chain (i.e., the farms).  The other 
50% comes from the consumption side of coffee (i.e., the 
preparation of coffee beverages). 
The coffee industry has begun working on actions to reduce 
its environmental footprint. The majority of these actions have 
been focused on the production phases of the value chain. 
Farmers are asked to meet environmental and social criteria 
in order to get their coffee beans certified to international 
standards like UTZ and Rainforest Alliance.  In addition, 
large coffee roasting companies have invested significant 
efforts to ensure farms are managed in a sustainable way.

I am not sure that the same can be said for the 
consumption side of the value chain. I don’t 
know of any major environmental certification 
scheme for roasters and coffee shops. 

Jose Ureña: Please tell us a bit about your work within 
ICO and your involvement with climate change.

Hortensia Solis: I started working with the ICO in 2013, 
while I was on a International Climate Fellowship with the 
Humboldt Foundation sponsored by the German government. 
I created scenarios on CO2 emissions associated with the 
global coffee sector. I also showed how the sector offered an 
opportunity to reduce CO2 emissions at a low cost to society. 
The actions I suggested had multiple co-benefits, including 
adaptation to climate impacts and improved productivity for 
the farms. In 2014, I began working with the ICO in order 
to educate its members on the latest climate science from the 
IPCC. I wrote a report (soon to be published) that showed 
how the sector was being impacted by climate change, how 
the sector was beginning to respond to the challenge, and how 
much more needed to be done.  The report helped the ICO 
frame the discussion around global climate change ahead of the 
COP21 meeting in Paris at the end of last year (2015).  
I helped coordinate ICO’s participation in the global climate 
change conference. We participated in several side events, 
met with senior officials, and presented at the high-level 
session of the UNFCCC meeting.  It was a first for the 
sector and ICO - and we are pleased with the outcome. 

Jose Ureña: What do you think the European coffee 
consumers could do to help the coffee producers?

Hortensia Solis: There are many ways that consumers can 
help producers. The simplest and oldest approach is to just buy 
fair trade and other certified coffee products. However, this is 
a very basic step and not really ground breaking. I can think 
of two new approaches that consumers can help producers.  

There is significant opportunity to reduce the CO2 emissions 
associated with this side of the value chain. I recently produced 
a bilingual video that speaks to this point. It’s an amateur 
video, but it highlights the key opportunities for reducing 
emissions from the consumption side.   
See the video here: https://vimeo.com/148005267 

Jose Ureña: Please tell us a few words for our 
specialty coffee lovers’ community.

Hortensia Solis: Over the past 3 years living in Europe, I have 
had the opportunity to visit 80+ different coffee shops in 20+ 
countries. I have visited historic coffee shops in places like 
Venice and Vienna.  I have also shared many wonderful filter 
coffees at ‘third wave’ shops in London, Amsterdam and Paris.  
The coffee culture in Europe is so rich. As an example, a 
country like the Netherlands can offer amazing history lessons 
on coffee. If you travel to Joure, in the north of the country, 
you can learn about coffee roasting and trading in the old days 
at the Douwe Egberts museum. You can learn about the roots 
of fair trade coffee at the Multatuli museum in Amsterdam.  
While in Amsterdam, you can go see the “mother” of all coffee 
plants in Latin America at the Amsterdam botanical garden. 

I would encourage folks to get to know more about the history 
of coffee and its roots. Get to know where coffee comes 
from: go to Ethiopia, go to Indonesia, go to Costa Rica, etc. 
But also, go to your local coffee shop and ask them what’s 
the latest coffee variety they are serving... then ask them 
“What are you doing to reduce your carbon footprint?”

 Interview by Jose Manuel Ureña aka “El Cafetalero” 
 editor@RevistaElCafetalero.com

How can we reduce 
the carbon footprint 
in the coffee industry?

Jose ureña
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The Paris Agreement has been hailed as “historic.” It is the 
first time that nearly every country commits to lowering 
greenhouse gas emissions to prevent climate change. 

The coffee sector was visible during the COP21 conference 
that led to the agreement. Here is my summary report:

Coffee sector delegation: Over 20 people from the coffee 
sector present at COP21, including representatives from 
inter-governmental organizations, NGOs, companies, national 
governments and academia. First time that an agriculture 
sector makes an organized showing at UNFCCC. Example: 
watch this session to see coffee sector discuss climate change.

Contributions by countries: Most coffee-producing countries 
submitted Nationally Determined Contributions (NDCs). 
Eight coffee producing countries (representing 32% of 
production) mentioned the coffee sector in NDCs. See chart 
below. Countries need to update NDCs by 2020. [Note: 
Costa Rica gets more funding for coffee sector action plan. 
Rumors that El Salvador is working on a coffee sector plan.

Temperature goal: Remains “well below 2°C”, but there is new 
intent “to pursue efforts to limit the temperature increase to 
1.5°C.” Good news for sector as scientific models indicates that 
1°C of temp. Increase reduces coffee yields by 137 Kg/ha.

New initiatives: Conservation International launched 
Sustainable Coffee Challenge to “make coffee the first 
sustainable agricultural product in the world.” More details 
at 4th World Coffee Conference next March in Ethiopia. 
(2.) Fairtrade International launched the Fairtrade Climate 
Standard to produce Fairtrade Carbon Credits from 
projects that deliver mitigation and adaptation benefits.

Value chain emissions: Long-term goals were set at: (1.) countries 
reaching peak emissions peak by 2050, and (2.) reaching a 
balance between man-made emissions and emissions sinks 
during 2050-2100 (a.k.a. net zero emissions). Such goals 
mean coffee sector will likely contribute to mitigation actions 
across its value chain. Companies like Lavazza looking at 
tech solutions in the end-use side of the chain. For COP21, I 
produced a short movie on the issue of consumer emissions.

I am very happy to have been part of this process over last 2 
years. I look forward to continued progress in the years ahead. 

 Article by Hortensia Solis 
 hortensiasolis@co2.cr 
 Climate Change Consultant for  
 the International Coffee Organization.

How the Paris agreement 
impacts the coffee sector

HorteNSia SoliS 
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W henever we think about The Netherlands, 
we usually end up uttering Amsterdam quite 
instantly. What I’m suggesting here, however, 

is that you turn your gaze upon another bright city, 
which is slowly but surely, gaining ground in the field 
of specialty coffee. That city’s name is Eindhoven.

CoffeeLab UC is a perfect example of this ascension. 
Open since November 2014, this café quickly 
became known as the go-to place downtown. 

It all started when the Eindhoven Info Kiosk thought about 
closing shop. Former 2003 Dutch Barista Champion, Jeroen 
Veldkamp teamed up with Horeca Developer Rob Borges and 
decided that strength lies in numbers thus CoffeeLab UC and 
Eindhoven VVV came into being: two businesses, one location.

Due to its closeness to both the train station and the Piazza, 
with all the shopping streets nearby, this café welcomes 
tourists and coffee aficionados alike. Here you can enjoy 
an early Red Eye (for those of you who party hard and 
need that extra caffeine kick) or a tasty mocaccino and 
banana bread during a cozy outing with friends. 

The menu is thought out to suit the most diverse of tastes. 
When it comes to the coffee they serve, I was fortunate 

enough to speak to the wonderful Milou Savelkoul, head-
barista (although she resents this title profusely) and 1st prize 
winner of the Dutch Barista Challenge in 2015 (Gothenburg, 
Sweden) for her Gin Soy Latte (no alcohol included). 

She mentioned it took a lot of time until they settled on their 
current espresso blend, made up from 75% Brazil Fazenda 
Rainha and 25% Ethiopia Moplaco Guji, making sure, 
this way, that customers would come back for more of that 
balanced, creamy, cherry tasting coffee. When it comes 
to their filter coffee, they use a washed Indonesian Flores 
Raja Komodo that has subtle notes of vanilla and honey. 

Worth mentioning is also the Spirit Triplette espresso 
machine (from the Kees Van der Westen family) that makes 
operating it feel similar to what, I assume, pilots feel when 
flying and the two grinders from Mazzer and Mahlköning. 

The Dutch Barista Coffee roastery in Bleek, Limburg was 
a very good choice, they told me. If this blend is here to 
stay, however, is not certain, as both Milou and Jeroen 
have underlined the fact that they’re constantly striving for 
greatness, hence the UC in the name -> Under Construction. 

If you’re not an espresso enthusiast, but like coffee nonetheless, 
you can rest assured: there are always options. Just go over to 

Where the magic happens
the counter and ask your barista about their newest addition, 
the Technivorm Moccamaster that makes a delicious filter 
coffee, or, if you’re extra lucky, like me, you might find yourself 
at the right time for a tonic cold drip. Moreover, if you have 
kiddies, don’t fret: bring them along and treat them to a special 
cappuccino made with Nutella and milk. This way you can 
be sure they’ll enjoy their drinks just as much as you will.

The good news for customers that love the ambiance but are 
not coffee fans per se is that CoffeeLab also serve fresh mint 
tea, which is delivered to your table in an ingenious Dutch 
tea dripper (Crusio), and a lot of homemade pastries. 

The concept of the café was thought out and has proven 
to be extremely people oriented. Most sweets they have 
for sale (the gluten free cheesecake for one) have either 
come as suggestions, or simply in a box, like the flower 
petal cookies I tried during my time there. Everybody 
pitches in and that’s the whole beauty behind this place. 

As Milou puts it: “When you share, you receive a lot of 
things in return!” – and she’s right. “There are baristas 
and baristas”, she explained, “but what is important to 
me is that I like to enjoy the people I serve”. And, let’s 
be honest, who doesn’t enjoy connecting with others?

Regarding the indoor nature feel of the café, Jeroen confessed 
that he wanted “a Retro, not vintage!” look, next to a lot of 
green. He therefore followed the vibe he got from his favorite 
hotel in Germany, the 25 hours Bikini Hotel Berlin and 
Studio Lime was just the right interior design company to 
pull it off.  The suspended plants, the Vermeer painting on a 
paper filter covered wall – it certainly makes an impression. 

To top it all off, small companies from The Netherlands 
sometimes turn to CoffeeLab in order to help them promote, 
or test, their products. This is why you’ll get to swing from 
side to side in a Sissy boy rocking chair hanging from the 
ceiling, or buy after trying the above mentioned tea dripper 
(by Kiona Malinka) for 22,50. Besides the Crusio you can 
also get a number of coffee accessories like a Chemex (45 
euros), a Cold Brewer (90 euros) or a V60kit for 23 euros. 
Their coffee is take-away too and comes in small, medium and 
big bags starting from a price of 7 euro 50 for 250grams. 

So, if you’re visiting, why not pop in and unwind? 
CoffeeLab UC might just as well be an oasis in a buzzing 
technologically packed city like Eindhoven. Apart from 
great coffee, you’ll also get to have interesting conversations 
and be surprised at the amount of exciting people you’ll 
find yourself saying Fijne Dag! (Good Day) to before 
you leave. I guarantee it will be worth your while. 

Article by ronița dragomir
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d acă întrebi pe cineva de George Vraca nr.7, sunt 
mari șanse să fii îndrumat greșit, ca pe mine. Însă 
dacă îți dorești cu adevărat să ajungi la cafeneaua 

lui Cosmin Mihailov și a Teodorei Pitiș,  vei ajunge, dacă 
nu din prima, măcar, din a treia încercare, ca mine.

Bloom Specialty Coffee și-a deschis oficial porțile în data de 
15 noiembrie 2015, avându-l ca invitat special pe australianul 
Matt Perger, care a obținut locul doi la campionatul WBC din 
2013. Și ce deschidere trebuie să fi fost… Dar, pentru că am 
ratat un astfel de eveniment, nu înseamnă decât că va trebui 
să-mi țin ochii deschiși la evoluția iminentă a coffeeshop-ului.

Pe timp de ploaie, la un cappuccino târziu, Cosmin mi-a 
destăinuit că acest spațiu (mult visat și urmărit vreme de trei 
ani) nu ar fi fost ceea ce este astăzi fără dedicația lui Andrei 
Rotariu, boy genius și partener la Coplanar Studio, București. 

Într-adevăr, peretele din spatele barului e numai bun de 
fotografiat, cât despre eficiența spațiului nu mai vorbim – ai 
putea jura că este vorba despre precizia olandeză și nimic mai 
puțin. Interesul lui Cosmin Mihailov față de pattern-urile 
comportamentale își face simțită prezența în toată încăperea: 
de la luminile accentuate deasupra workstation-ului ce scad 
în intensitate odată ce te îndepărtezi, cât și barul jos, mai 
lat decât cele pe care le-am tot văzut prin oraș, pentru a 

crea clientului impresia de apropiere. Există și câteva locuri 
special gândite pentru acei oameni care doresc sa se retragă 
cu o cafea și un laptop. Nimic nu a fost lăsat la întamplare.

Dar de unde Bloom Specialty Coffee? Cosmin recunoaște că 
ideea care a stat la baza conceptului îi aparține lui Maxwell 
Colonna-Dashwood (Colonna & Small’s, UK), prieten 
apropiat și finalist la campionatele mondiale din 2012, 2014 
și 2015. Asemeni lui Maxwell, Cosmin are o pasiune față de 
participarea la competiții (clasându-se pe locul 10 la Coffee 
Masters în 2015) și crede în importanța pe care o au atât 
diversitatea filtrării apei, cât și temperatura espressorului sau 
gradul de măcinătură când vine vorba despre balansul perfect.

Acesta este unul dintre motivele pentru care la 
cafeneaua Bloom băuturile cofeinizate sunt preparate 
la 6 bari, în loc de 9. Ține foarte mult ca indicațiile 
lui să fie respectate (temperatură, dozaj, timp) pentru 
a avea mereu certitudinea că, deși va lipsi din spatele 
barului, nicio cafea nu va ieși mai slabă ca alta.

Bineînțeles că grinder-ul Mahlköning K43 și espressorul 
Elektra au fost alese asemeni unor piese dintr-un puzzle; 
K43 obține măcinătura perfectă pentru o extracție cât 
mai precisă a tuturor boabelor de cafea, garantând astfel 
o uniformitate constantă și o pierdere de nici măcar 0,4.  

Pe lânga asta, acest Mahlköning îi dă posibilitatea de a 
folosi trei tipuri de single origin, fără a ocupa prea mult 
spațiu la bar cu râșnițe diferite. Veți vedea desenat pe el 
un smiley face, semn că face într-adevăr o treabă bună.

Nu e de mirare deci că și prăjitoriile preferate de Cosmin 
sunt cele care fac cupping pentru stilul Bloom de făcut 
cafea. Șase tipuri de single origin sunt schimbate o 
dată la patru zile, iar, deși își dorește să exploreze mai 
mult piața americană, prăjitoriile alese rămân tot cele 
din Europa ca, de exemplu, Five Elephant, Berlin. 

M-am bucurat așadar de special guest-ul săptămânii (Kenya 
Kii AA) sub forma unui cappuccino servit în mai puțin 
de două minute. Printre celelalte alternative amintesc aici 
Panama los Lajones, Colombia Finca Bolivia și Ethiopia 
Kochere, cea din urmă fiind exclusiv pentru filtru. 

Deși există posibilitatea de a bea un Clever Drip, V60 
sau Syphon, toate la același preț (14 Ron), metodele 
alternative de preparare a cafelei nu sunt de găsit pe meniu 
dintr-un singur motiv: clientul să nu fie influențat să-
și aleagă ceva ce s-ar putea să nu-i placă. „Scopul final”, 
mi-a spus, „este să-mi ghidez clienții în a-și alege cafeaua 
potrivită lor, minimalizând totodată timpii morți pe 
care-i capătă încercând să-i dea de cap meniului”.

Dacă, totuși, nu sunteți cafegii înrăiți, nu vă îngrijorați. 
Puteți servi o băutură carbogazoasă Fritz Kola (12 Ron), 
o bere Ground Zero (14 Ron) făcută în București, un 
cidru autohton Clarks (14 Ron), toate acestea alături, sau 
nu, de vreunul din produsele de patiserie La Farine.

Totul la Bloom Specialty Coffee a fost optimizat 
pentru voi, până la cele mai mici detalii. Nu 
rămâne decât să ne vedem acolo.

c’mon baby,
bloom my coffee!

Articol de ronița dragomir
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f rudisiac a apărut pe piața cafenelelor de specialitate 
aproape ca o nevoie. Spațiul din Dorobanți poate  
fi ușor comparabil cu o gură de aer proaspăt  

într-un oraș alert și ticsit de mașini. Este puțin probabil 
să mai găsești un loc ca acesta. Geamurile mari, înalte, 
fac încăperea să debordeze de lumină, pe lângă voia 
bună care se găsește acolo la orice oră din zi.

Inspirația scandinavă poate fi întâlnită până în cele mai mici 
detalii. Un bun exemplu ar fi masa lungă din lemn, poziționată 
în centrul încăperii, denumită de Gabriel Carol, barista loial 
încă de la începuturile cafenelei (ianuarie 2015), drept „masa 
prieteniei”. Există însă și posibilitatea de a vă savura cafeaua, 
ceaiul sau, de ce nu, prânzul, la una din mesele pentru două 
sau patru persoane, în timp ce studiați meniul ingenios afișat 
pe hârtie de copt, deasupra barului.Deoarece copilul magic 
al Oanei Lăpădat a crescut într-un an cât alții-n șapte, Gabi 
mi-a mărturisit că au fost câteva ocazii în care s-a văzut nevoit 
să refuze cererile de rezervări la cafenea. Deși poate suna ca o 
veste proastă, există și un avantaj: băuturile pot fi luate to-go.

Aerul scandinav nu se face simțit doar în ceea ce privește 
design-ul interior, ci și în produsele pe care Frudisiac le 
pune la dispoziția clienților săi: cafeaua vine de la prăjitoria 
Drop Coffee din Stockholm, ceaiurile organice Nu Te 
sunt din Danemarca, iar ciocolata caldă single origin din 
Österlen, Suedia. Da, ați înțeles bine: atât cafeaua cât și 
ciocolata sunt single origin. Ce v-ați putea dori mai mult?

Pentru aceia dintre voi care vor să se bucure de ambianța 
minunată a cafenelei, însă nu și de cafea, am doar patru 
cuvinte: fructe presate la rece. Variantele sunt cât se poate de 

apetisante, iar ghimbirul ocupă un loc fruntaș. Recomandarea 
casei vine sub forma unei infuzii homemade din lime, ghimbir 
și lemongrass. Cafegiii cu adevărat pasionați se vor bucura 
să afle că Frudisiac are mereu în stoc cafea single origin din 
patru regiuni. Pe lânga asta, espressorul cu trei grupuri La 
Marzocco Linea, alături de cele două grindere Mahlköning 
și Simonelli, reușesc să pună în valoare orice cafea aleasă 
de dumneavoastră. Cele încercate de mine au fost Kenya 
Mugaya și savuroasa Ethiopia Hunkute de care, recunosc, 
m-am îndrăgostit. În afară de cele menționate mai sus, 
puteți găsi Columbia El Triumfo și Guatemala al Limon.

Însă Frudisiac nu înseamnă doar licori magice sau apă 
aromatizată, ci și meniuri schimbate zilnic, cu produse 
bio. La mare căutare printre obișnuiții locului sunt toast-
urile cu pâinea de secară Smørrebrød și mâncarea israeliană 
Shakshouka (o caserolă picantă la cuptor ce conține roșii, 
năut, feta, ou, coriandru, muguri de pin și pâine campaio). 

Deși majoritatea dulciurilor de acolo vin de la minunata 
Rue du Pain, cel ce vă va da peste cap posibila dietă este, 
bineînțeles, desertul casei: clătite americane  cu ricotta 
și lămâie, cremă de miere și lavandă, cu fructe roșii.

Nu încerc să vă sperii, chiar dimpotrivă. Rețeta perfectă pentru 
o ieșire de succes la Frudisiac implică, pe lângă o gustare 
delicioasă, o cafea ce poate fi orice mai puțin clasică, având 
astfel de ales între espresso, V60, Kalita sau Cold Brew.

Așa că, dacă v-am convins că merită să treceți pe acolo și cumva 
vă nimeriți pe tura băiatului cu ochelari și zâmbetul până la 
urechi, salutați-l și din partea noastră; sigur îi veți face ziua!

alice în tara frudisiac

Articol de ronița dragomir

Boutique du Pain Junior este un nou concept marca "Boutique du Pain",  aflat în imediata 
vecinătate a mall-ului Afi Palace Cotroceni, mai exact Clădirea Afi Park 2. Boutique du 
Pain Junior este creat să vină în întâmpinarea celor care trăiesc în viteză, dar care își 
doresc produse proaspete și de calitate. Aici găsesti un mix între produse de patiserie, 
quiche-uri, salate, sandwich-uri și supe calde, preparate 'in house'. Așa cum bine știti 
unul din produsele cu care ne mândrim este cafeaua. Special pentru voi am adus 'de 
peste mări și tări' cea mai bună cafea de specialitate, 100% arabica. Cafeaua este 
proaspăt prăjită de către Rubens Gardelli, ocupantul locului 6 mondial la World Roasting 
Championship 2015 și preparată de pasionatii noștri bariști, pregătiti și instruiti de către 
Ecaterina Szasz vicecampioană mondială în arta preparării cafelei. 

Blvd. Vasile Milea, nr.4F - AfiPark 2 - 0040 799 84 60 00

#boutiquedupain
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Sweets ’n’ Coffee
              by Dana Toma

Tarte Tatin
Vorbim la timpul trecut de 
noaptea Anului Nou, au 
îmbătrânit şi rezoluţiile acestuia, 
se termină ianuarie şi ne găsim 
pe drumul cel drept creionat de 
doisprezece luni ce stau aşezate 
în faţa noastră ca pagini albe.

Vom fi mai buni? Vom duce la bun 
sfârşit cele planificate? Vom alege doar 
ce ne face bine sau nu, acest lucru 
rămâne de văzut. Mai curând, cred că 
ar trebui să ne urmăm planurile pas 
cu pas fără să ne gândim prea mult la 
„ce s-ar fi întâmplat dacă...?” sau „cum 
ar fi fost dacă nu aş fi greşit...?”.

Azi voi scrie despre o prăjitură care a 
cucerit lumea, însă, despre care puţini 
ştiu că s-a născut dintr-o greşeală.

Într-o zi supraaglomerată a hotelului 
Tatin, cândva prin 1880, Stephanie Tatin, 

uita câteva mere în caramelul pe care 
îl pregătise pentru o prăjitura clasică a 
bucătăriei sale.  
 
Fiind luată prin surprindere de mirosul 
de mere caramelizate, încearcă să repare 
„greşeala” adăugând unt şi pregătind 
alăturat un aluat de patiserie care 
ar fi trebuit să salveze prăjitura.

Tarta Tatin este cunoscută şi în zilele 
noastre ca o prăjitură atipică, cu fructele 
la bază şi pandişpanul deasupra, o 
prăjitură ce necesită multă îndemânare în 
vederea obţinerii unui rezultat perfect.  
 
În seara aceea întunecată a anului 1880, 
când oaspeţii nu pridideau să sosească, 
când bucătăria funcţiona cu viteză 
maximă, nu exista loc pentru greşeli. 
Şi totuşi, tarta a fost servită oaspeţilor 
cu toate riscurile unui eşec garantat (în 
opinia sa) pe care Stephanie şi le asumase.

Dar reacţia publicului a fost una istorică. 
Toţi oaspeţii au apreciat şi au considerat 
prăjitura o noutate absolută, gustoasă şi 
irezistibilă. Reţeta originală nu a fost dată 
publicităţii de Stephanie.  
 
De altfel, dacă pentru Stephanie a fost 
vorba de o greşeală transformată prin 
voia destinului într-un succes, literatura 
de specialitate aduce în lumină faptul 
că tarta ar fi fost inventată în 1841 de 
celebrul M.A. Careme şi menţionată în 
cartea sa „Maitre Patissier Parisien” sub 
denumirea de „prăjitură răsturnată”.

Istoria, însă, notează cu litere aurite 
reuşita lui Stephanie şi acestei prăjituri 
răsturnate îi rămâne numele de Tatin.

În zilele noastre, reţeta originală este 
dezvoltată şi reinterpretată continuu, 
iar de fiecare dată, reacţia publicului 
rămâne aceeaşi: DELICIOS!
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The Oxford Dictionary defines ‘feminism’ as ”the advocacy 
of women’s rights on the grounds of the equality of the 
sexes” and a ‘feminist’ as “a person who supports the feminist 
movement”. Of course, feminism comprises of a range of 
movements and ideologies that share the common goal of 
defining, establishing and achieving equal political, economic, 
cultural, personal and social rights for women. This pursuit of 
gender equity and equality includes areas such as education 
and employment. It may come as a surprise, but there are 
three waves of the feminist movements: the first one spans 
throughout the 19th and 20th centuries, focusing primarily 
on the promotion of equal rights on issues such as marriage, 
parenting, and political power and property rights. 

The second and third wave are closely linked together, 
focusing on the issue of gender equality, whether it’s ending 
discrimination or social conditioning. 
 
We do need to clarify one thing: a feminist is not a man 
or a woman. The feminist movement is not a fight against 
men, it’s a demand for gender equity and equality.

Although it may come as a surprise, at present, we still need to 
address issues such as gender discrimination, especially in the 
coffee value chains, from seed to cup. By ‘we’ I mean us, the 
community, as a whole. 
 
Could we imagine the coffee industry without women? 
What would happen if we would take women and their 
labor in coffee producing countries out of the equation? The 
Coffee Quality Institute’s Partnership for Gender Equality 
just published ‘The Way Forward – Accelerating Gender 
Equity in Coffee Value Chains’, as a first step towards 
women’s empowerment and gender equity at origin. 

Stage 1 of the project, consisting of Research & Discovery, was 
finalized, with stage 2, Strategy Development & Pilot Project, 
due to start soon. Based on their findings, though there are 
variations by region, women tend to contribute a majority of 
the labor in the early stages (plant care, harvesting, processing 
and sorting), while men capture and control income. Rocky 
Rhodes started a very interesting conversation on CoffeeTalk 
on imagining the coffee industry without women. 

The gender gap is a problem at both ends of the coffee 
industry. You will see very few female baristas competing or 
going for the spotlight. Though things are changing. Sonja 
Zweidick, a female barista, is the master mind behind the 
first Barista Connect 15, an event that aims to bring together 
female baristas and encourage them to engage and network 
more in the coffee community. The event will host a series of 
workshops and talks on education, career opportunities, trends, 
competitions and industry developments. 
 
The IWCA (International Women in Coffee Alliance) is an 
international organization working on raising awareness for 
women in coffee, whether at origin or in consumer countries. 

Their most recent event, the 4th IWCA Convention, held last 
week in Bogota, Colombia, also hosted the first ever WCE 
Female All Stars event, and was designed to celebrate women 
baristas from both producing and consuming nations. Two 
European WCE champions – Charlotte Malaval, France, 2015 
World Barista Championship finalists and Chiara Bergonzi, 
Italy, 2014 World Latte Art Championship finalist, were in 

charge of two teams of five IWCA chapter baristas. Many of 
the participating baristas had never previously left their home 
countries, and the mix of languages spoken (often with no 
common tongue) made for some great cultural exploration 
and sharing between the women. As Sabine Parish, WCE 
Communication Coordinator, reports, “day 1 was a café 
challenge where each team was tasked with providing the 
best café experience to attendees. Audience members were 
given slips of paper with surprise orders written on them, 
and the barista teams were scored by the audience on taste, 
presentation, and customer service. Day 2 was a latte art 
showdown (with lattés being auctioned off to audience 
members to raise funds for IWCA), and a really inspirational 
public discussion about what it means to be a woman working 
in specialty coffee.” 
 
Things are changing. Much to our surprise, we still have a 
lot of catching up to do, both in producing and consuming 
countries, but we will get there in the end. Just bear in 
mind you need to be the change you want to see in the 
world, so never stop inspiring excellence in coffee.

ARE YOU A  
(COFFEE) FEMINIST?
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Located in the Neptun Square, in the heart of the 
city, across from the Batumi Theatre, Coffeetopia 
Batumi is the first coffee shop that serves specialty 
coffee made by SCAE certified baristas in Georgia. 

The coffee shop awaits its customers in a historical building, 
with an interior that was made more than a half century ago. 

The customers’ reviews on Foursquare are excellent, 
proving that Coffeetopia Batumi is a place where 
you will find the best coffee served by skilled and 
friendly baristas. You can find out more about this 
cafe by visiting the site www.coffeetopia.com.tr

They were so nice and agreed to share with our coffee 
community one of the recipes they use in their coffee shop: 
 
Aeropress Recipe Served at Coffeetopia Batumi: 
 
In Inverted position; 
• 17 grams Coffee (EK43 grind at 7); 
• 200 grams   7,2 ph - 120 ppm water;  
• 50 gr at 85 degree Celsius, bloom for 30 seconds, stir well; 
• 150 gr at 88 degree Celsius, wait for  
 30 seconds and slowly press for 45 seconds.

coffeetopia
- batumi -
Georgia
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Importator EDEN GEOCOM SRL. 
Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

https://www.facebook.com/MONIN.OFFICIAL
https://www.youtube.com/MONIN1912
https://www.monin.com

coffee festivals around the world
În acest număr, ne-am propus să vorbim despre câteva dintre festivalurile de cafea din lume.
De ce ar trebui să nu rataţi un astfel de eveniment? Festivalurile sunt locul unde se întâlnesc cei mai talentaţi 
cafegii şi profesionişti din industria de cafea. Prăjitorii, campionii, barista şi iubitorii de cafea se reunesc alături 
de tot ce are mai bun această industrie de oferit. Tot la festivalurile de cafea puteţi afla ultimele noutăţi 
şi vedea la expoziţii cele mai noi apăriţii în materie de tehnologie alături de cele mai iubite amestecuri de 
cafea din lume. Timp de câteva zile au loc workshopuri, conferinţe, demonstraţii live, competiţii şi degustări.  
În acest număr visăm la...

• MONIN • MONIN • MONIN • MONIN • MONIN • MONIN • MONIN • MONIN • MONIN •

AmSterdAm coffee feStivAl

La trei ani după organizarea festivalului de cafea în Londra, s-a născut  
Festivalul de Cafea din Amsterdam. Toţi iubitorii de cafea se adună în Olanda  
pentru a face schimb de cunoştinţe şi a descoperi ultimele tendinţe într-un festival 
ce se transformă într-o mare petrecere. 

La acest festival participă de obicei peste 100 de prăjitori, unii dintre cei mai buni 
barista europeni ce găzduiesc workshopuri şi sesiuni de cupping, iar totul se 
împleteşte cu muzică live şi artă. Anul acesta, festivalul va avea loc între  
18 şi 20 martie, iar pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul:
www.amsterdamcoffeefestival.com

london coffee feStivAl

Allegra Events iubeşte să sărbătorească. Aşadar, cu 6 ani în urmă,  
când Londra devenea un punct central pe harta mondială a cafelei s-a născut 
London Coffee Festival. 

Cu peste 7.000 de vizitatori şi 100 de expozanţi în primul an, festivalul a oferit 
comunităţii de cafea ceea ce îşi dorea, un eveniment pe care scena cafelei  
specialty londoneze îl merită. Anul acesta, în aprilie, se pregătesc demonstraţii live 
ţinute de barista de top, seminarii interactive, muzica live şi dj, expoziţii de artă 
şi modă.

new York coffee feStivAl

Festivalul de cafea de la New York este unul emblematic, o sărbătoare a cafelei 
specialty în oraşul care nu doarme. Organizatorii se mândresc cu faptul că toate 
lucrurile mari se nasc acolo. 

La a doua ediţie, festivalul găzduieşte peste 70 de profesionişti din industria 
de cafea şi promit vizitatorilor degustări nesfârşite, workshopuri interactive, 
demonstraţii ale barista de talie mondială, cocktailuri ameţitoare pe bază de cafea 
şi muzica live. 

La acest festival sunt aşteptaţi peste 12.000 de vizitatori. O caracteristică demnă 
de menţionat a acestui festival este latura lui socială. 

Cu prilejul festivalului, se va lansa proiectul caritabil Coffee Week NYC™, iar 50% 
din veniturile obţinute din vânzarea biletelor vor fi donate pentru a sprijini proiecte 
ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii apei în zonele unde se cultivă cafea. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul:  www.charitywater.org

IndIa Coffee fest

India Coffee fest 2016 va fi un festival care isi doreste 
sa conecteze intreaga industrie de cafea printr-o 
serie de evenimente despre educatie, de business 
si networking cu cele mai recente oportunitati din 
lumea cafelei. sunt asteptati numerosi experti din  
industrie care vor delibera asupra evolutiei  
tehnologiei din ultimii 2 ani.

Pe parcursul celor 5 zile de festival, se vor tine 
workshopuri, se vor decerna premii, se vor lansa 
produse noi, iar evenimentul va fi o ocazie speciala 
pentru ca prajitorii, cultivatorii de cafea, vanzatorii 
de echipamente, cercetatorii si antreprenorii sa se 
intalneasca. Peste 60 de companii isi vor expune 
produsele, 600 de delegati vor participa la conferinte 
si, pentru prima oara, cafelele cele mai bune din India 
vor fi votate pe Internet pentru a fi premiate.
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C appuccino-ul este o băutură tradiţională 
italiană ce se prepară cu espresso, lapte fierbinte 
şi spumă de lapte. Se poate folosi frişcă în 

loc de lapte şi adesea se presară deasupra scorţişoară. 
De obicei, este mai mic ca volum decât un latte.

Consumul de cafea în Europa a fost iniţial bazat pe reţeta 
de preparare otomană, prin care se fierbea o mixtură de 
cafea cu apă, la care se adăuga câteodată zahăr. Se pare 
că britanicii au fost cei care au filtrat prima dată cafeaua 
în a doua jumătate a secolului 17, iar francezii şi restul 
europenilor i-au urmat. Deja în secolul 19 cafeaua se 
prepara în felurite moduri, folosindu-se aparate făcute atât 
pentru cafenele, cât şi pentru a fi folosite acasă.În italiană, 
cappuccino înseamnă băscuţă, ceea ce descrie perfect felul 
în care lucioasa spumă de lapte acoperă baza de espresso. 

O altă inspiraţie pentru acest nume este de natură 
religioasă, şi anume acesta provenind de la călugării 
Capucini, cu vestitele veşminte cu glugă de culoarea cafelei, 
haine imbrăcate din respect pentru călugării Benedictini 
ce le-au oferit adăpost pe timpul persecuţiilor.

Numele vienez „Kapuziner” a apărut în secolul  
al XIII-lea şi definea o băutură ce conţinea frişcă 
şi mirodenii de origine necunoscută. 

Cappuccino-ul italian nu a fost cunoscut până în anii ’30 şi acesta 
probabil că a fost inspirat din cafenelele în stil vienez din Trieste.

Cappuccino-ul a fost prima oară menţionat în nordul Italiei 
în anii ’30, iar fotografiile din acea perioadă dezvăluie o 
băutură ce seamănă cu cea vieneză, o cafea acoperită cu frişcă 
şi presărată cu scorţişoară sau ciocolată. „Kapuziner” din 
cafenelele vieneze ale anilor 1700, apărea în meniurile de pe tot 
teritoriul imperiului Austro-Ungar, iar în 1805 apare descris 
în Wörterbuch (dicţionar) ca o băutură cu zahăr şi frişcă.

Cappuccino-ul italian a evoluat şi, deşi cafeaua era preparată 
diferit pe teritoriul Europei de după WW2, în Italia, espressoarele 
s-au răspândit în anii ’50, iar cappuccino-ul a fost redefinit 
odată cu avansul tehnologic. „Kapuziner” a rămas neschimbat în 
meniurile austriece şi al celorlalte ţări unde imperiul şi-a exercitat 
influența. În ultimele trei decenii, maşini automate de cafea 
din Statele Unite şi alte ţări au servit o băutură numită generic 
„cappuccino”. Preparate adesea din cafea instant şi pudră de 
lapte, acestea nu au o adevărată legătură cu băutura originală. 

Recent, europenii şi-au schimbat percepţia asupra 
cappuccino-ului. În special în UK, Olanda, Germania, 
Belgia şi Franţa, cappuccino-ul însoţeşte iubitorii de cafea 
pe tot parcursul zilei, nu numai dimineaţa. A devenit 
un obicei să fie servit după-amiaza sau după cină.

Cappuccino
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Cu o reputaţie ca cea a fermei Elida şi a 
proprietarului ei, Wilford Lamastus, este imposibil 
să rămână pe raft cafeaua. Aceasta este rezervată 
de către prăjitori în avans, la începutul sezonului de 
cules.

Familia Lamastus este descrisă de cei ce au cunoscut-o ca 
fiind o combinație perfectă de ambiţie şi viziune. Wilford 
reprezintă a treia generaţie de producători şi se recomandă ca 
fiind fermier înnăscut. Îşi aminteşte cu plăcere de copilăria 
în care se juca pe plantaţia de cafea cu cei patru fraţi ai săi. 

Cafeaua i-a fost şi îi este chemare, iar păstrând 
tradiţia, fiul său învaţă acum despre afacerea familiei, 
urmând să devină şi el un producător de cafea.

Ce diferenţiază afacerea familiei Lamastus de altele este viziunea 
de nişă pe care o au asupra cafelei high-end specialty. După 
cum spunea Wilford într-un interviu, „industria de cafea 
super-specialty este dinamică, provocatoare, competitivă, iar 

întotdeauna intră pe piaţă jucători noi împreună cu fermele 
lor de cafea ce îşi doresc să aducă un plus de calitate”. Aşadar, 
în fiecare an, Lamastus caută să progreseze pentru a rămâne 
la conducere şi investește mult în cercetarea tehnicilor de 
procesare, mai ales în ceea ce priveşte metodele de uscare. 
Cum industria de cafea din Panama nu subvenţionează un 
program de cercetare aşa cum se întâmplă în alte ţări, familia 
Lamastus împreună cu vecinii şi colegii săi, toţi membri ai SCAP 
(Specialty Coffee Association of Panama) căută să se întâlnească 
pe cât de des posibil pentru a dezbate metode şi noi proiecte.

Pe lângă cercetare, Elida face parte dintr-un plan foarte ambiţios, 
ce va dura 6 ani, în care plantaţiile vor fi înlocuite în totalitate 
cu soiul geisha. În acest moment, acolo se cultivă 80% catuai, 
15% geisha şi 5% typical. Desigur, Wilford nu încetează să 
experimenteze şi să deguste, asigurându-se că se întrunesc toate 
cerinţele de calitate.  
De asemenea, ferma este în proces de dezvoltare din punct 
de vedere social. Locuinţele cultivatorilor sunt refăcute, 
iar copiii lor vor putea să studieze într-o clasă special 
amenajată pentru ei pe parcursul sezonului de cules.

Wilford lamaStuS

Ferma Elida

Etiopia se 
modernizează

În ceea ce priveşte acest sezon de cules, 
lipsa ploii din acest moment se aşteaptă să 
determine una dintre cele mai mari secete din 
Etiopia. Unii se tem că va fi chiar mai rea decât 
cea care a afectat țara în 1980.

Din cauza faptului că ploaia a întârziat să apară, fructele 
de cafea s-au copt mai greu și culesul a început doar acum 
câteva săptămâni, dar calitatea acestora nu a fost afectată.

Preţurile oferite până acum pentru producţia din Etiopia 
sunt la un nivel mediu şi în uşoară creştere pentru 
anumite regiuni, în special în regiunea Yirgachefe, aşa 
cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi. În ceea ce priveşte 
licitaţiile de cafea, se doreşte implementarea unui nou 
sistem de etichetare electronică, astfel încât fiecare sac 
vândut va avea un cod de bare ce va dezvălui traseul 
parcurs de la sursă. Se speră că acest nou sistem va face 
cumpărarea mai accesibilă. În ultimii opt ani, doar uniunile 
şi cooperativele au putut să ofere informaţiile acestea 
cumpărătorilor internaţionali, în timp ce mulţi amatori de 
cafea din Etiopia nu se bucurau de aceeaşi transparență.

Cafeaua, ca şi produs, a trecut din jurisdicţia 
Ministerului de Comerţ şi se supune reglementărilor 
făcute de Autoritatea pentru Cafea şi Ceai de sub 
egida Ministerului Agriculturii. Această schimbare 
înseamnă că, de acum, cafeaua va fi subiectul unei 
singure autorităţi semnificative, contrar a ceea ce 
se petrecea în anii trecuţi când numeroase instituţii 
supravegheau sectorul cafelei, fapt ce a dus la apariţia 
multor conflicte şi la întârzierea procesului de export.

Se plănuieşte, de asemenea, implementarea 
unui sistem de cumpărare online. 
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Scae oriGiN field triPS
SCAE organizează Origin Field Trips de obicei de două ori pe an. Între excursiile organizate de SCAE până 
acum se număra vizite în Papua Noua Guinee, Tanzania şi Columbia, despre care participanţii afirmă că s-au 
dovedit a fi incredibil de educative. Aceste excursii vă oferă oportunitatea de a gusta din culturile locale şi 
viaţa de zi cu zi a ţărilor din care provine cafeaua specialty. Excursiile sunt programate în locuri cu climat 
optim şi condiţii excelente pentru creşterea cafelei, unde această industrie înfloreşte spre deliciul nostru, al 
iubitorilor de cafea. Sunt ocazii unice pentru a degusta unele dintre cele mai bune cafele şi a învăţa despre 
complexitatea profilelor de arome. Deşi excursiile sunt diferite, SCAE promite că fiecare include tururi ale 
zonelor de cultivare a cafelei, vizite la mici cultivatori şi ferme, la fabricile de procesare şi exportatori, la 
centre de cercetare şi laboratoare, întâlniri cu comunitatea locală în care aceasta îşi va dezvălui cultura, 
toate acestea într-un cadru cu peisaje de vis şi vreme prielnică, locul perfect unde se pot lega noi prietenii 
în comunitatea de cafea. Urmăriţi site-ul www.scae.com pentru a fi la curent cu următoarele excursii.

medellin coffee fArm tour

Oricine ajunge în Columbia îşi doreşte să cunoască mai multe despre cafeaua 
faimoasă cultivată acolo. În Medellin, unde se produce una dintre cele mai bune 
cafele din regiune, vizitatorii sunt invitaţi să exploreze fermele de cafea.

La Medellin Coffee Farm Tour aveţi oportunitatea de a vizita o fermă autentică de 
cafea, iar peisajul minunat va face o astfel de excursie una memorabilă. Gazdele vă 
vor purta prin întreg procesul de producţie al cafelei, de la plantaţii la ceaşcă şi vă 
vor arăta cum decurge o zi din viaţa lucrătorilor la cooperative columbiene într-un 
mod tradiţional. 

Ferma de cafea ce se vizitează este una din multele afaceri mici de familie tipice 
din Columbia care produce cafea exclusivistă, ce ajunge în cele mai la modă 
cafenele din lume. După plimbările pe plantaţii, unde managerii povestesc despre 
originile cafelei, tot ei vă vor dezvălui secretele prăjirii cafelei verzi. După toate 
aceste experienţe, nu veţi mai privi niciodată cafeaua la fel cum o făceaţi înainte.

konA coffee fArm tourS
lA fermele Greenwell

Odată ajunşi pe marea insula hawaiiană, nu ar trebui să rataţi minunatul tur al 
fermelor Greenwell.

Greenwell Coffee Farm Tours oferă posibilitatea plimbărilor pe plantaţiile de cafea 
și vizitarea locurilor unde aceasta se procesează în Hawaii. Ei îşi aşteaptă vizitatorii 
cu degustări ale variatelor produse de cafea şi vor să le arate cum se desfăşoară 
fiecare stadiu prin care trece cafeaua Kona în producţie.

În fiecare joi, Kona Historical Society pregăteşte o seară tradiţională în care invită 
doritorii să afle cum se coace pâinea portugheză, iar oamenii din comunitate şi 
angajaţii se adună laolaltă în jurul focului. Mai multe informaţii puteţi afla accesând 
site-ul: http://www.greenwellfarms.com/coffee-tour

coffee farm tourS
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     Beauty  
      in a Cup

by Mirela Păduraru @ www.mirelapaduraru.ro 
Consilier în estetică / Trainer Cosmetică & Machiaj Profesional

ANTIRID VERSUS ANTIAGING

Dacă ai nevoie de un sfat cu privire la cremele tale,  
scrie-mi la adresa contact@mirelapaduraru.ro, 
menţionând codul CB0116. Voi fi bucuroasă să te ajut! :)
       
                    Cu drag, Mirela Păduraru

Când vrei să îţi cumperi o cremă şi intri într-un magazin 
de specialitate sau într-o farmacie, prima impresie este că te 
pierzi în mulţimea de creme, fiecare cu denumiri savante, 
care mai de care mai complicate. Pare că toţi zeii frumuseţii 
şi tinereţii veşnice complotează să rămâi într-o confuzie 
totală. Oare ce să îţi cumperi?! Hidratantă, matifiantă, de 
luminozitate, antiaging sau antiwrinkle (antirid)? Dacă 
la primele 3 alegerea e oarecum mai simplă, ce te faci 
atunci când vrei să alegi între antirid sau antiaging?

Pentru a face diferenţa între noţiunile de „antirid” şi 
„antiaging” să începem... cu începutul: anti + rid = împotriva 
ridurilor şi anti + aging = împotriva îmbătrânirii. 

Cremele antirid, în general, au în compoziţie agenţi de 
hidratare, vitamine, precum şi substanţe care împiedică 
pierderile de apă ale tenului. Pot avea în compoziţia lor acid 
hialuronic – o mucopolizaharidă care se găseşte în mod natural 
în organismul nostru, care captează şi reţine apă. Cu alte 
cuvinte, o moleculă de acid hialuronic poate atrage chiar o 
mie de molecule de apă şi astfel ridul „se umple” din interior. 
Dar, dacă nu bei apă aproape deloc, nu te aştepta la minuni...

Când vorbim de riduri, de obicei ne gândim la riduri „de 
expresie” sau la cele care apar în urma fenomenului de 
îmbătrânire, când „ni se lasă fața”. Dar ridurile pot fi cauzate 
şi de o deshidratare accentuată a pielii şi... surpriză: pot apărea 
chiar şi la 20 de ani. Dacă ţi se pare greu de crezut, gândeşte-te: 
care este diferenţa între o stafidă şi o boabă de strugure? Apa!

Cremele/serurile antirid destinate ridurilor de expresie 
apărute în urma contracţiilor repetate ale anumitor muşchi 
ai feţei, conţin ingrediente specifice decontractante: 
de exemplu, molecule cu efect asemănător veninului 

de viperă sau toxinei botulinice, ce au rolul de a relaxa 
musculatura şi a împiedica adâncirea ridului. Acest gen 
de creme, seruri, în funcţie de producător, se pot aplica 
pe toată faţa sau strict pe ridul respectiv. Dacă aplici doar 
pe riduri, pe restul feţei şi pe gât aplică o altă crema.

Crema antiaging nu înseamnă doar acţiune de prevenire 
a ridurilor. Haideţi să ne gândim cum arată o piele 
îmbătrânită: lipsită de luminozitate, chiar cenuşie la fumători, 
deshidratată, ridată, flască, fără tonus şi vitalitate. 

Prin urmare, cremele antiaging vor avea şi acţiune de prevenire 
a ridurilor sau de combatere a celor instalate, dar şi substanţe 
benefice pentru reţeaua de colagen şi elastină din derm, 
pentru a conferi pielii fermitate, elasticitate şi vitalitate. 

Dacă ai tenul obosit, devitalizat, alege-ţi o cremă 
antiaging cu un conţinut ridicat de vitamina C şi extract 
de ceai verde. În funcţie de producător, este posibili 
să găseşti în compoziţia cremei şi alţi antioxidanţi, cu 
efect de combatere a radicalilor liberi, dar şi filtre solare, 
care să te protejeze de radiaţiile UVA şi UVB.

Alege-ţi crema în funcţie de nevoile tenului, de 
anotimp, dar şi de textură. Optează pentru texturi 
uşoare, fine, care să se absoarbă rapid şi să nu 
rămână la suprafaţa pielii ca o peliculă grasă.

SÃNÃtate Si frumuSete la caSa Jad, ,

cASA JAd Boutique 

Health&Wellness

(Zona unirii - Budapesta), 

str. leon voda, nr. 24, 

parter, sector 4

Program: l-v: 10:00 - 20:00; 

s: 10:00 - 16:00;

Astăzi misiunea de a trăi sănătos a devenit o adevarată 
provocare. Deși avem la dispoziție o mulțime de 
informații despre alimentație, sport, sănătate, ne este 
din ce in ce mai greu să facem cea mai bună alegere.

Cu fiecare zi ce trece suntem din ce în ce mai stresați, 
grabiți și uităm să ascultăm ceea ce ne spune corpul. 
Alergăm dupa bani, gadget–uri, haine și ne îngijim din 
ce în ce mai puțin de corpul și de mintea noastră.

Te provoc să te întorci la natură și să-ți petreci mai mult 
timp cu Tine, să-ți încarci „rezervorul” numai cu ingrediente 
naturale și să-ți îngrijești natural sănatatea și frumusețea.

Fă o schimbare în viața ta și primește cu deschidere 
masajul automatizat 100% natural și extrem de eficient 
cu pietre de JAD încălzite – Terapia prin Răsfaț!

Piatra de JAD, una dintre cele mai mari daruri ale naturii, 
piatra regală, așa cum o numesc chinezii de mai bine de  
6000 de ani, împreună cu pietrele de trumalină, agate și 
razele infraroșii fac minuni pentru corpul și mintea noastră. 

Iată o listă scurtă de beneficii ale Terapiei 
prin Rasfaț la CASA JAD: 

- eliminarea durerilor de orice fel: dureri de spate, de cap, 
 menstruale, crampe musculare, etc. 
- elongația coloanei la cald (corectare scolioză, spondiloză 
 cervicală, hernie de disc, etc); 
- detoxifiere (elimină toxinele și reziduurile acumulate); 
- accelerarea metabolismului (te ajută să slăbești); 
- oxigenarea organismului; 
- încetinirea procesului de îmbătrânire; 
- stimularea circulației sanguine; 
- întărirea sistemului imunitar;  
- combaterea stresului, oboselii cronice, insomniei; 
- eliminarea stărilor de depresie, anxietate, 
 atacuri de panică, etc; 
- deconectare și relaxare;

CASA JAD este o oază de liniște și relaxare în 
tumultul bucureștean, unde vei experimenta cel 
mai placut masaj pe care l-ai încercat vreodată, cu 
efecte terapeutice vizibile de la prima ședință! 

dacă iți dorești să faci o schimbare sau daca pur și simplu îți dorești să fugi cu mintea
la mii de kilometri departare de cotidian, te invităm să ne vizitezi la centrele noastre din București.

Pentru mai multe informatii acceseaza:   www.casajadboutique.ro   www.casajadexclusive.ro   www.casajad.ro
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Cafeaua nu este atât de ecologică pe cât ne 
place să credem. De fiecare dată când folosim 
un filtru de hârtie, facem un mic rău planetei. 
Înspăimântător, nu? Şi asta fără să ţinem cont de 
emisiile provenite din producţia acestor filtre.

Totuşi, nu trebuie neapărat să fie aşa. Filtrul de hârtie este 
un instrument convenţional al erei moderne, dar în trecut se 
foloseau filtrele textile, pe care le găsiţi şi azi în Costa Rica. 

Prin utilizarea acestor filtre, micşorăm cantitatea de deşeuri 
pe care o producem şi încetinim procesul de despădurire.

The Coffee Sock, este un filtru organic, gândit să poată fi folosit 
în variate metode de preparare a cafelei. Acesta este confecţionat 
din bumbac organic netratat. Cum bumbacul este 90% 
celuloză, un compus lipsit de gust sau miros ce este insolubil 
în apă, acesta nu are niciun efect asupra gustului cafelei.

Cum se foloseşte? Instrucţiunile sunt uşor de urmat, aşa 
că nu vă vor complica rutina zilnică. Înainte de prima 
folosire, fierbeţi filtrul pentru 10 minute şi clătiţi-l bine 
după fiecare utilizare, pentru a-l curăța de orice uleiuri. 

Acest filtru poate fi folosit chiar şi până la un an.

Coffee Sock a fost testat în mai multe 
metode de preparare a cafelei:

Chemex şi V60: Aceste două metode au dat rezultate 
pozitive similare. Deşi apa a curs mai repede decât la un 
filtru de hârtie, cafeaua rezultată în final a fost curată şi 
cu aciditate perfectă, în conformitate cu originea ei.

AeroPress: Cu aceasta, metoda inversă a fost puţin mai dificilă, 
dar atunci când filtrul textil a fost folosit normal, totul a decurs 
fără probleme. Rezultatul a fost o cafea curată, iar comparând-o 
cu cea obţinută prin filtrul de hârtie, a fost mai dulce.

Verdictul

Deşi unii utilizatori de AeroPress afirmă că trebuie să depună 
mai mult efort, prin Coffee Sock se obţine o cafea superioară şi 
aceasta ajută la protejarea planetei.  
 
În concluzie, este o alternativă minunată.

FILTRE
hârtiE

vs.

tExtil
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ECatErina sZasZ 
viCECamPioană mondială athEna2015 
Pentru demonstrații de ibrick  
sau workshop-uri o puteți contacta la adresa: 
ecaterina.szasz@yahoo.com

 În această ediţie, vorbim despre una dintre cele mai vechi metode de preparare a cafelei: cafeaua 

la ibric. Este metoda cel mai frecvent folosită, mai ales atunci când o pregătim acasă. Pentru a prepara 

corect o cafea la ibric avem nevoie de un ibric, de preferinţă din cupru, pentru o distribuţie uniformă a 

căldurii, de cafea proaspăt prăjită cu gradul de prăjire light, de o râşniţă pentru a măcina cafeaua cu puţin 

timp înainte de preparare, vom obţine astfel o băutură mult mai aromată şi mai gustoasă. Mai avem nevoie 

şi de un cântar (raţia recomandată este de 10 gr. de cafea la 100 ml apă, desigur aceasta se poate modifica 

în funcţie de preferinţe şi de tipul cafelei) şi ,bineînţeles, de o linguriţă. Deşi pare uşor de pregătit, există 

anumite trucuri de care trebuie să ţineţi cont pentru a obţine cea mai bună cafea. 

 Iată şi paşii de execuţie: se pun apa şi cafeaua proaspăt măcinată în ibric, după care se omogenizează şi 

se pune ibricul pe sursa de căldură (flacără, plită sau nisip). Timpul de preparare nu trebuie să depăşească 

3-4 minute, cu cât cafeaua va sta mai mult în contact cu apa, se va supraextrage şi va deveni amară. 

 Când ştim că este gata cafeaua? În momentul în care îşi măreşte volumul şi formează caimac la 

suprafaţă este gata şi se toarnă imediat în ceaşcă. Se lasă aproximativ un minut să se aşeze după care se 

poate servi. Pentru mine, metoda de preparare a cafelei la ibric este un adevărat ritual.



01/15-17 india international tea & coffee expo kolkata, india www.teacoffeeexpo.in

01/19-23 india international coffee festival Mumbai, india www.iicf.in 

01/30 coffeecon  los angeles, ca www.coffee-con.com 

02/2-5 us coffee championships Qualifier kansas city, Mo uscoffeechampionships.org 

02/3-5 14th african fine coffee conference tanzania www.afca.coffee/conference 

02/26 uk coffee leader summit london, uk www.allegra-events.com 

then & now

coffee industrY calendar




