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C ălătorie spre Est
Shanghai este ultima staţie din cea mai lungă cursă până la câştigarea
primului campionat mondial de barista de către un barista din Romania Alexandru Niculae.

DTP & Graphics

Densitatea perfectă

A.O.N.
facebook.com/octavian78

Alex a câştigat în Shanghai campionatul mondial de prăjit cafea!!!
Iubitorii de cafea de bună calitate, care sigur citesc şi revista noastră, înţeleg cu
siguranţă importanța cafelei prăjite bine, foarte bine, excelent, extraordinar.
În 2008 a fost prima dată când am asistat pe viu la câştigarea unui campionat
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Cremă perfectă

Dana Toma
dulcebydana@gmail.com

mondial de către un barista din Grecia, care ulterior a devenit un prieten bun şi care
m-a împins de la spate să organizez şi eu competiţii.
De atunci şi până acum nu am avut în cap decât idea ca şi noi putem fi numărul
1 în lume, iar după ce anul trecut am câştigat un loc 2 mondial la campionatul mondial de ibric prin Ecaterina Szasz şi locul 3 mondial la campionatul mondial de cafea
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Temperatură perfectă

Bogdan Danielescu
bogdan.danielescu@yahoo.com

cu alcool prin Paul C. Ungureanu, aşteptam un astfel de rezultat, dar nu ştiam când
va veni, dacă anul acesta sau dacă mai trebuie să aşteptăm.
Ce implică toate aceste premii, pe lângă mândria de a sta lângă țări mai mari
consumatoare de cafea, mai potente financiar? Implică schimbare în piaţa de cafea,
mai mult respect pentru oamenii care muncesc în cafenele, salarii mai bune, oameni

... până la ultima picătură!

Alexandru Niculae
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mai bine pregătiţi, dezvoltarea segmentului, vânzare de cafea proaspăt prăjită, toate
acestea în timp, dar nu atât de departe cum am fost atunci când am început.
Nu găsesc suficiente cuvinte să descriu energia, bucuria extraordinară pe care
am simţit-o şi pot să spun doar: Bravo, Alex!!! Iar oamenilor care au visuri nu pot
decât să le spun să nu renunţe la visul lor, să lupte pentru el, asta ne facem speciali!
Vă doresc o primăvară minunată!
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coffee stage

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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Konstantinos Komninakis
este Campionul World Cezve/Ibrik 2016
După trei zile intense de competiție, cei
6 finalişti şi-au demonstrat abilităţile
în finală, impresionând publicul
şi juriul, din care a făcut parte şi
Davide Berti, campion în 2015.

Cel de-al 9-lea Campionat Mondial de
Ibrik s-a desfăşurat anul acesta la Gulfood,
Dubai. După 4 zile de competiție între
19 concurenţi internaţionali, juraţii l-au
desemnat pe Konstantinos Komninakis,
din Grecia, campion mondial.
Pe locul al 2-lea s-a clasat Hazal
Atesoglu, din Turcia, Karthikeyan
Rajendran a ocupat locul 3, iar Ecaterina
Szasz, din România, a obţinut locul
4. Locurile 5 şi 6 au fost adjudecate
de Jerome Jumawan (Filipine) şi de
Sara Al-Ali (Arabia Saudită).

Porphyras
„A fost înfiinţat în 2011 - iniţial ca
prim boutique online în România cu
obiecte din porţelan pictate manual.

După ce a fost desemnat câştigător al
competiţiei, Konstantinos a declarat
că „a concurat pentru prima oară la
campionatul naţional din Grecia, iar
câştigarea acestui titlu mondial îl onorează
şi îl face să se simtă minunat”. El a
mulţumit echipei sale, Antonis Kargiotis,
George Bournelis, Graciano Cruz şi sursei
sale de inspiraţie, Stavros Lamprindis.
Organizat de SCAE şi sponsorizat de
Gulfood şi Loumidis, Campionatul
Mondial de Ibrik este un eveniment anual
ce sărbătoreşte cea mai tradiţională metodă
de preparare a cafelei într-un format de
competiţie. Anul acesta, campionatul a
căpătat un aer de festival prin seminariile
ţinute de Morten Munchow, Panos
Konstantinopoulos și Michael McCauley
şi mulţumită apariţiei SCAE Brew Bar
şi a spectacolelor de dans tradiţional.

Anii au trecut şi, după expuneri în cadrul
a opt evenimente majore de profil, târguri
internaţionale precum Maison et ObjetParis, Ambiente- Frankfurt, TableTop New
York, dar şi târguri bine alese în Bucureşti,
după colaborări cu clienţi persoane
fizice şi corporate, şi multe realizări
profesionale, pot afirma că încă mai e mult
de lucru pentru atingerea obiectivului
suprem: educarea publicului în sensul
alegerii frumosului şi savorii în viaţă.
Am creat acest brand deoarece dorim să
readucem utilitatea şi frumuseţea împreună,
pe locul binemeritat dintotdeauna.
Ce poate fi mai minunat decât să te
înconjori de obiecte folositoare, care îţi
stârnesc în acelaşi timp simţul estetic?
Ce bucurie să deţii piese delicate şi
originale, în orice încăpere a casei, care
să îţi reamintească de plăcerile simple
ale vieţii! Şi ce satisfacţie să dăruieşti un
obiect plin de eleganţă şi prestanţă unei
persoane deosebite!”- Alina Ana Alecu
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
site-ul şi pagina de Facebook Porphyras:
www.porphyras.ro
http://www.facebook.com/Porphyras.ro
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True Artisan Café,
un festival al cafelei
Pentru cei mai mulți dintre noi, cafeaua este un ritual de care
suntem îndrăgostiți și de care nu avem cum să ne plictisim.
Pentru că fiecare ceașcă de cafea îți aduce o experiență nouă,
un gust delicat sau, din contră, puternic, o senzație proaspătă.
Și toate acestea, laolaltă, te pun în mișcare și te fac dornic
să ajungi la următoarea întâlnire cu licoarea perfectă.

Imaginați-vă o piesă de teatru unde espressorul și râșnița de cafea La
Marzocco reprezintă scena, iar cafeaua și barista sunt protagoniştii!
O reprezentație unică, în care cei mai buni îşi vor dovedi măiestria
și vor dezvălui publicului și juriului prezent secretele unei cafele,
plecând de la alegerea soiului, prăjirea boabelor, mașina de
cafea și, nu în ultimul rând, priceperea celui care o prepară.

Dacă îți dorești să faci parte din comunitatea pasionaților de
cafea, îți dăm întâlnire la True Artisan Café, pe 23 aprilie, la The
Ark. True Artisan Café este un eveniment marca La Marzocco,
un Ferrari al espressoarelor, care adună laolaltă cei mai buni
barista din țară. Și, pentru prima dată în istoria Aeropress (o
tehnică simplă, dar care oferă cea mai pură și grozavă cafea)
la București va avea loc selecția celui mai bun barista român,
care va intra în competiție cu ceilalți 46 de concurenți la
Campionatul Mondial de la Dublin din luna iunie.

Evenimentul, un concept original de coffee-shop marca
La Marzocco, adună în același loc micro-prăjitorii,
cafenele locale, profesioniști care își vor promova
specialitățile și vor face demonstrații live publicului.
Pe toată durata zilei de 23 aprilie, la True Artisan Café
vor avea loc degustări, demonstrații, workshopuri
și seminarii interactive, expoziții, petreceri și, foarte
important, Campionatul Național de Aeropress.

True Artisan
Cafe
ROMANIAN
AEROPRESS
CHAMPIONSHIP

Exhibition/Competition/Workshops

Bucharest, April 23rd 2016,“The Ark” (150, Uranus St.)
REGISTRATION:
ARTISAN COFFEE

studiomeka.ro
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Jeffrey Sachs
avertizează asupra încălzirii globale

După două decenii de încercări nereuşite, lumea a ajuns
în sfârşit la un acord care reglementează limite pentru
emisiile de gaze cu efect de seră, în încercarea de a
controla impactul nostru asupra schimbărilor climatice.
Acordul semnat de aproape 200 de ţări va intra în vigoare în
2020 şi are ca ţintă menţinerea creşterii temperaturii globale
la sub 2 grade peste nivelul preindustrial până în 2100.
Totuşi, această ţintă nu garantează că
industria cafelei nu va fi afectată.
Jeffrey Sachs, conducătorul Institutului pentru
Pământ de la Universitatea Columbia, avertizează că
şi o creștere de 2 grade a temperaturii poate afecta
până la 50% din locurile unde se cultivă cafeaua.
Încălzirea globală va fi cea mai mare ameninţare
pentru cultivatorii de cafea. Aceasta va pricinui o
scădere a producţiei. Anul 2015 a fost cel mai cald
an din 1879 până acum, iar Jeffrey Sachs a lansat un
apel pentru o strângere de date în masă pentru a ajuta
sectorul industriei de cafea să controleze pierderile.
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World Coffee Events anunţă campionatele World
Latte Art, Cup Tasters, Coffee Roasting şi
Coffee in Good Spirits de la Shanghai

Re:co

Simpozionul
cafelei specialty

Re: co (Regarding: coffee), este un eveniment unic
creat pentru discuţii la nivel înalt despre inovaţiile
şi dezvoltarea strategică între oameni pasionaţi şi
influenţi din lumea cafelei specialty.
Prin experienţele interactive, oportunităţile de
dezbatere şi vorbitorii invitaţi, Re: co va analiza piaţa
cafelei specialty, provocările pe care le întâmpinăm şi
soluţiile existente, precum şi oportunităţi de creştere
şi dezvoltare şi cum pot fi acestea accesate.

Simpozionul Re: co va avea loc în Atlanta,
între 13-14 aprilie, chiar înainte de expoziţia SCAA.
Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul evenimentului:
www.recosymposium.org/reco-atlanta

Între 29 martie şi 1 aprilie se vor desfăşura la Shanghai, în China, campionatele
World Latte Art, Cup Tasters, Coffee Roasting şi Coffee in Good Spirits.
Evenimentul se va desfăşura într-un spaţiu de 1.200 de metri pătraţi şi
sunt aşteptaţi să participe peste 90.000 de invitaţi.
Echipamentele pentru campionate au fost riguros testate, urmând, de exemplu, ca
cele de Latte Art şi Coffee In Good Spirits să folosească espressoare Astoria
Plus4You, iar Cafetto va sponsoriza toate competiţiile cu produse de curăţare.
La Experience Barul de la campionatul de Latte Art, participanţii vor putea
urmări demonstraţii de latte art de la mai mult de 30 de campioni. La Art Barul
de la Coffee In Good Spirits, spectatorii vor degusta cocktailuri cu cafea
preparate de campioni naţionali. La Campionatul Mondial de Roasting, vizitatorii
vor avea ocazia să bea cafelele preparate folosind echipamentul BUNN, iar la
World Cup Tasters Championship vor fi reprezentate mai mult de 30 de ţări.
Competiţia se va încheia cu un afterparty găzduit de CMA
Astoria, Dazheng şi HOTELEX, în Shanghai.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul World Coffee Events.
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MATT & KIM

De ce aţi ales cafeaua? Povestiţi-ne câte ceva
despre istoria voastră cu aromă de cafea.

Why did you choose coffee? Tell us
something about your history with coffee?

Kim: Am condus o cafenea în Dubai şi aveam probleme în
a găsi o cafea decentă. Pe măsură ce oraşul creştea, au avut
nevoie de terenul pe care era cafeneaua, căci era într-o zonă
foarte bună pentru dezvoltare, aşa că atunci când cafeneaua a
fost demolată, eu deja identificasem o lipsă pe piaţă şi voiam
să deschid o mică prăjitorie, aveam timp şi eram destul de
naivă încât să nu îmi dau seama ce presupunea. Nu aveam
experienţă, doar iubeam cafeaua şi aveam buni prieteni în Noua
Zeelandă care prăjeau cafea şi mă încurajau să învăţ pe parcurs.

Kim: I had been running a café here in Dubai and had issues
finding any decent coffee. As the city grew, they needed the
land the café was located on as it was prime real estate and
zoned for development, so when the café was demolished
I had already identified a gap in the market and wanted to
open a small roastery, I had the time and was bravely naïve
enough not to realize how much was involved with it. I
had no previous experience other than loving a good coffee
and having good friends in New Zealand that were roasting
and were encouraging me to learn as I went along.

Matt: În Noua Zeelandă, cafeaua e pe locul al treilea, după
rugby și bere care sunt deja o religie. De la biroul meu,
obişnuiam să trec pe lângă 6 cafenele de 4 ori pe zi pentru a
bea un espresso preparat de barista care îmi plăcea. Timp de
15 ani am avut un espressor Rocket şi o râşniţă Mazzer acasă,
cafea proaspătă livrată de la o prăjitorie unde mă opream
adesea. Am urmat cursurile obişnuite de barista pentru acasă
şi mă consideram destul de bun la prepararea cafelei.
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Matt: In New Zealand, coffee is in 3rd place to Rugby and Beer
as our primary religion. I would walk past 6 cafes from my office
4 times a day to have espresso made by the barista I liked. For
15 years I had a Rocket espresso machine and Mazzer grinder
at home, fresh coffee delivered weekly from a roastery that I
would often stop in and hangout at. I did the usual home barista
courses and thought I was pretty good at pulling a shot or two.

Cum a început totul?

How did all start?

Kim: Privind în urmă, nu îmi vine să cred că m-am gândit să
deschid o prăjitorie, nu ştiam nimic. Am fost norocoşi pentru
că, încă de la început, ne-am dat seama că vrem să facem parte
din segmentul de nişă de bună calitate de pe piaţă. Aşadar, am
cumpărat boabe verzi de calitate şi am investit în ce credeam noi
a fi cel mai bun prăjitor de mici dimensiuni. Am învăţat enorm
şi nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Matt nu ni
s-ar fi alăturat în această călătorie. Nu este uşor să le faci pe toate
într-o prăjitorie; să fii şi practic și dur cu cei care nu plătesc,
organizat, lider de echipă, cu abilităţi tehnice pentru repararea şi
mentenanţa echipamentului, administrator, bun trainer... Toate
aceste lucruri sunt mai puţin amuzante ca excursiile la fermele
de origini sau partea de prăjire şi senzorială a afacerii, iar să le
faci pe toate fără să ai pe cineva cu care să împărtăşeşti ideile şi
fără să ai timp liber din când în când, ar fi aproape imposibil.

Kim: Looking back, I am incredulous that I even thought I could
start a roastery, I knew nothing. But the one thing we were lucky
we had right from the beginning was that we had identified
that we wanted to play in the niche good quality segment of
the market. So, from the beginning we purchased good quality
green beans and we invested in what we believed at the time
was the best little roaster. I learnt a lot and I can’t imagine what
would have happened if Matt hadn’t joined us on the journey. It
is not easy for one person to be everything in a viable roastery;
practical, hands on, tough for the non-payers, organized, a good
team leader, technical for repairing and maintaining equipment,
all the admin, a good trainer…. All these things are far less fun
than the origin trips and the roasting and sensory side of the
business, and to do it without someone to bounce ideas off and
to occasionally have time off, would be almost impossible.

Cum este comunitatea de cafea şi
barista din Noua Zeelandă comparativ
cu oraşul în care v-aţi mutat?

How is the coffee and barista
community in New Zeeland compared
to the city where you moved?

Kim: Am spune că Dubai (Emiratele Arabe Unite) este cu
vreo cinci ani în urmă faţă de comunitatea de cafea din Noua
Zeelandă. Este interesant că în EAU populaţia ajunge la aproape
9.2 milioane, dar putem lua în considerare ca şi clienţi mai puţin
de 1 milion, pentru că sunt mulţi oameni de diferite naţionalităţi
care au viză de lucru şi nu ar fi interesaţi să cumpere o ceaşcă
de cafea, fie că ar fi o franciză, specialty, tradiţională sau din al
treilea val. Întâmpinăm provocări şi ca furnizor comercial pentru
că mulţi oameni care lucrează aici, au ajuns doar cu avionul şi
au fost desemnaţi să muncească în diferite părţi ale industriei
de ospitalitate, printre care şi cafeaua. Adesea, nu există un
interes real sau pasiune pentru cafea şi câteodată ei nici nu o
beau, aşa că întâmpinăm multe provocări la training. Ne-ar
plăcea să vedem că profesia de barista este recunoscută aici.

Kim: We would say that Dubai / the UAE is about five years
behind the coffee community in New Zealand. What is interesting
is that the UAE population sits at about 9.2million, but the reality
is that there is probably less than 1million of the right demographic
we can look at as potential customers, as there are large numbers
of nationalities working on employment visas that would not
be interested in buying a cup of any coffee, whether franchise,
specialty, traditional or third wave. We also face challenges as
a commercial supplier as many of the people working here in
the coffee industry, arrived here on a plane and were then put
into different hospitality fields, coffee being one. So there is
often no real interest or passion for coffee, and sometimes they
do not even drink it, so there are huge challenges with training.
We would love to see the barista profession recognized here.
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Tell me about your project for
distributing coffee. How did you start?
Matt: I arrived in Dubai with my Rocket, 4kgs of my
favorite coffee from New Zealand, a chance to take
stock and do something new professionally. To my
horror, I realized that quality coffee was nonexistent.
I started thinking that my next move would be to
partner with the guys at the roastery in New Zeeland
that I knew and loved and start something here. Then,
I heard a rumor that some crazy kiwi lady was roasting
in Dubai. I started buying coffee and was the typical
customer offering suggestions about roast levels.

Tell us about the best coffee
experience you’ve had until now.
Kim: I took my youngest daughter to the Harrar
region of Ethiopia for a camping holiday, she was just
starting university and was interested in media, film and
photography. It was hands down my best ever coffee
experience. We hired a translator and a four-wheel
drive and just wandered around with no agenda other
than to get a real feel of the people and their daily lives,
and having a younger adult with me, meant families
and women who may not have spoken with me, felt
more comfortable to invite us into their homes to share
coffee… I took up with me some of their own beans that
we had roasted lightly for brewing, a hario grinder and a
V60; it created a lot of discussion and face pulling, with
polite passing around of the cup and concerned looks.

Povestiţi-ne despre proiectul de
distribuţie de cafea. Cum aţi început?
Matt: Am ajuns în Dubai cu al meu Rocket, 4 kilograme din
cafeaua mea favorită din Noua Zeelandă, o şansă să fac un
bilanţ şi ceva nou profesional. M-am îngrozit când am văzut
că nu există cafea de calitate. Am început să mă gândesc că
următoarea mişcare ar fi să închei un parteneriat cu cei de la
prăjitoria din Noua Zeelandă pe care îi ştiam şi îi iubeam şi
să începem ceva aici. Apoi, am auzit un zvon că o doamnă
excentrică prăjea cafea în Dubai. Am început să cumpăr cafea şi
eram clientul tipic, oferind sugestii despre nivelele de prăjire.

Povestiţi-ne cea mai frumoasă experienţă
pe care aţi avut-o alături de cafea.
Kim: Mi-am luat fata cea mică în Etiopia, regiunea Harrar, într-o
excursie cu cortul, ea tocmai începea facultatea şi era interesată
de film, fotografie şi media. A fost cea mai frumoasă experienţă.
Am angajat un translator şi am închiriat o maşină şi ne-am
plimbat fără să avem un program, doar pentru a simţi cum trăiesc
oamenii, iar pentru că am avut-o alături pe fiica mea, familiile
şi femeile care nu ar fi vorbit cu mine, ne-au invitat în casele lor
să bem împreună cafea... Am luat cu mine ceva din boabele lor
prăjite light, un grinder hario şi un v60; s-au iscat multe discuţii
în timp ce dădeam ceaşca de la unii la alţii şi ne priveam atent.
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Matt: Este greu să spun, dar probabil este vorba despre oamenii
pe care i-am întâlnit. Fermierii de la origini, barista şi juraţii de
la competiţiile WBC şi WCE, producătorul râşnitei noastre şi al
echipamentului pe care îl folosim. Împărtăşind iubirea pentru
aceasta industrie, întâlnindu-ne peste tot în lume şi dându-ne
seama că suntem pe un drum similar, având acelaşi scop.

În final, spuneţi-ne câteva cuvinte
de înţelepciune pentru comunitatea
noastră de iubitori de cafea.
Kim: Cum am spus mai devreme, nu pot să cred că am avut
curaj să intru în industria de cafea, asta s-a întâmplat doar
pentru nu ştiam ce presupune. Acum, după 9 ani, îmi place
să cred că totul este despre oamenii pe care i-am întâlnit
prin lume, pe care acum îi numesc prieteni, despre toate
lucrurile rămase de învăţat şi despre cafeaua minunată. Ca
prăjitor, sper că ştiu îndeajuns încât să pot capta potenţialul
cafelei pentru a-l pasa către barista, ca aceştia să închidă
lanţul... atât de multe mâini şi variabile de controlat.
Matt: Ignoraţi răutăţile, concentraţi-vă pe cafea. Ignoraţi
politica şi criticile; concentraţi-vă pe învăţat, pe a face
totul pentru a înţelege cafeaua şi procesele. Dacă nu
sunteţi buni la un aspect al afacerii, angajaţi pe cineva
care este mai bun şi daţi-i putere. Şi distraţi-vă!

Matt: That’s a hard one to say, but probably it’s the
people I have met. The farmers at origin, the baristas
and judges at the WBC and WCE competitions, our
roaster manufacturer, guys that make the espresso
equipment we use. Sharing a common love of an
industry, meeting up all over the world and realizing
we are on a similar trajectory, with similar goals.

In the end, tell us some wisdom words
Kim: I mentioned earlier, I can’t believe I had the kahuna’s
to even start in the coffee industry, but that was ignorance
about how much was involved. Now, I like to think, 9 years
into it, about all the people I have met around the world,
who I now call friends, about all the things still to learn and
about all that amazing coffee out there. As a roaster, I am
forever hoping we know enough, to be able to capture the
most potential out of our coffee to be able to hand it on to
our baristas and that they in turn are able to complete that
chain, so many hands and so many variables to control.
Matt: Ignore the haters, put your head down and focus on
the coffee. Ignore the politics and the critics; concentrate
on learning, doing everything you can to understand
your coffee and the processes. If you are not good at
one element of the business, employ someone who is
better than you and empower them. And have fun!
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De ce ai ales cafeaua? Care a fost
momentul când ai decis că vrei să
lucrezi cu cafea şi să concurezi?
Nu am fost un consumator pasionat de cafea până
când nu am avut propriul restaurant. Din dorinţa de a
oferi clienţilor mei o cafea de calitate, am început să mă
documentez şi am realizat cât de puţine lucruri ştiam
despre cafea, despre acest aliment benefic, despre arta
preparării acesteia. Tot atunci am decis să fac nişte cursuri.
Călătoria la Miami mi-a schimbat total viziunea asupra
cafelei. Aici am mers zilnic la o cafenea unde am fost
încântat de gustul cafelei băute. M-am împrietenit cu
managerul cafenelei, o fostă concurentă la campionatele
americane de barista. Tot atunci am degustat mai
multe sortimente de cafea de specialitate, din diferite
zone de cultivare şi am fost foarte impresionat.
Acela a fost momentul când am ştiu că trebuie
să concurez şi eu. Am ştiut atunci că acesta
e domeniul în care vreau să lucrez.

Why did you choose coffee? When
did you decide that you want to
work with coffee and compete?
I was not a passionate coffee consumer until I had my own
restaurant. Wishing to offer my customers quality coffee,
I started doing research and I realized how little I knew
about coffee, about this benefic product, about the art of
preparing it. At that time I decided to attend some courses.
The trip to Miami totally changed my vision about
coffee. Here, I used to go daily to a cafe where I was
delighted by the taste of coffee. I became friends with the
manager of the cafe, a former competitor at US barista
championships. Back then I tasted several specialty coffees
from different growing areas and I was very impressed.
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That was the moment when I knew that I have to compete.
I knew then that this is the field I want to work in.

WORLD COFFEE
ROASTING CHAMPION

2016
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Este câştigarea acestui titlu cea mai
importantă experienţă din viaţa de barista?
Evident că da. Am câştigat cel mai înalt titlu mondial.
Sunt primul roman care a reuşit o asemenea performanţă!
Este un sentiment unic, pe care nu îl pot descrie în
cuvinte. Dar în spatele acestui succes se află foarte
multă muncă, instruire, perfecţionare continuă.

Ce sfaturi ai pentru orice barista care
concurează şi vrea să ajungă campion mondial?
Ce am spus deja mai sus: foarte multă muncă, instruire,
perfecţionare. Aş mai adăuga pasiune şi talent.

Cum crezi că-ţi va schimba viaţa acest rezultat?
Cred eu că în bine! Primul vis mi s-a împlinit – acela
de a deveni campion mondial. Urmează cel de-al
doilea: să-mi deschid propria cafenea şi prăjitorie.

Is winning this title the most important
experience of a barista’s life?
Obviously, yes. I won the highest world title. I am the first
Romanian who managed such a performance! It’s a unique
feeling, which I cannot describe in words. But behind this
success is a lot of work, training, continuous improvement.

What advice do you have for any
barista who competes and wants
to become world champion?
What I have already said above: a lot of work, training,
improvement. I would add passion and talent.

How do you think this achievement
will change your life?
I think it’s for the better! My first dream was fulfilled
- to become world champion. Now follows the
second: to open my own café and roastery.
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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!

Ce ai vrea să le transmiți cititorilor revistei?
Iubiţi cafeaua. Doar cea de cea mai bună calitate,
de specialitate, numai proaspăt prăjită, preparată
corect de către profesionişti în domeniu.

What would you like to tell our readers?
Love coffee. Only the highest quality one, specialty, only
freshly roasted, properly prepared by professionals.

www.althaustea.com
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BAZZARA DODICI
GRAN CRU BLEND
When we speak of Gourmet coffee, we always
think of niche coffee, those small production
batches scattered throughout the world and
harvested in terrestrial paradises; coffees like the
mythical Yemen Mocha, forefather of all coffee,
with intense aroma and liqueur-like acidity, or
the Harrar of neighboring Ethiopia with its fruity
overtones, marked acidity and good body that
make it a coffee for the privileged few.
Then there is the famous Jamaica Blue Mountain,
a full-bodied variety with a strong, intense aroma,
well-balanced flavor and fruity aftertaste with
notes of citrus.

Among the rarities, the most original product is Kopi Luwak.
This Indonesian product originated in the interaction between
the luwak, the coffee plant and man. The luwak is a civet,
a meek weasel-like animal typical of Indonesia; it lives in
proximity of coffee plantations and eats the most flavorful,
ripest coffee cherries. After gathering the coffee beans passed
by the animals and washing and processing them like normal
coffee, the Indonesian farmers found that the metabolic fluids
of the luwak’s digestive tract enhanced the aroma in the cup,
giving the coffee greater body and enriching the flavor. Given
the rarity of this “product”, the cost is truly exorbitant.
The concept of “Specialty” coffee is relatively recent. In
1974, Erna Knutsen, one of the greatest brokers in the United
States, was the first to use the term “Specialty” — in an
interview for the Tea & Coffee Trade Journal — to describe
a high-end coffee produced in a particular microclimate
able to fully release its aroma. The term was then taken
up by the S.C.A.A. — the Specialty Coffee Association of
America. Founded in 1982, this organization recognizes as
“Specialty” coffee of any origin and quality that achieves a
cup score ranging between 80 and 100. The concept was
picked up in the Old World when the S.C.A.E. — Speciality
Coffee Association of Europe — was established in 1998.
The concept of “Specialty” developed in the 1990s as a
response to the deleterious effects low quality and falling
market prices were having on consumption. The producers
realized that the only way to stem the tide was to produce
superb quality products that would gain greater rewards
and draw consumers, thus boosting consumption.
By carefully following the growth, favoring biologically
sustainable cultivation and exerting strict controls
over processing and preparation, it is possible to
produce high quality coffee nearly anywhere as long
as the soil is fertile and the climate adequate.
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Bazzara’s Dodici GranCru blend is a
unique example of these values.
An espresso blend made of 12 finest Gran Cru origins,
Twelve of the best “Coffee Arabica Gran Cru” in
the world, blended with style and slow roasted,
according to the Italian artisan roasting tradition.
A symphony of flavours and scents coming from far,
far away, skilfully blended and gathered in a small
cup. A unique experience, whenever you want.
From the book
“Coffee tasting” by Franco and Mauro Bazzara

coffee lovers

Coffee
Accessories

Web: www.perfectespresso.ro
E-mail:vanzari@perfectespresso.ro

Telefon: 004.0723.268.586

Produsele
BIO marca

Detergent de curățare EVO

Granule curățare

Decalcifiant Restore

Borcan 1Kg: 85 Lei

Grinder Clean

Borcan 1Kg: 95 Lei

Borcan 500 gr: 57 Lei

Borcan 450 gr: 109 Lei

Pliculețe 35 gr: 3.5 Lei

Tablete de curățare TEvo
Albă/Neagră/Roșie/
Verde/Portocalie
Decalcifiant organic

TEvo Maxi: 150 tablete a 2.5 gr: 132 Lei

Organic Milk

Lichid 1L: 70 Lei

TEvo Mini: 60 tablete a 1.5 gr: 62 Lei

Spumantul Cleaner 1L: 85 Lei
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Echipa de traineri este formată din:

cursuri de elită

Este singura şcoală din România unde se
organizează cursuri exclusiv pentru prepararea
cafelei.

sau pregătirea unui cocktail cu cafea şi alcool, workshopuri
legate de cafea la filtru sau cum să învăţăm să descoperim
aromele fascinante ale cafelei.

Suntem prima şcoală de barista din România care a început
să pregătească cursanţi interesaţi de această meserie.

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.

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.
Organizăm, de asemenea, sesiuni de cupping, seminarii
pentru doritorii care vor să deprindă tainele cafelei la ibrick
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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.
Cafeaua este ca o călătorie în jurul lumii
plină de istorie, savoare şi poveşti.
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Ronald
Segura
Expo Cafe Latam

F

or this issue of Coffee Break Magazine, I had the pleasure
to interview my good friend and conational Ronald
Segura, which currently is organizing Expo Café Latam.

Tell us a bit about how you got involved with
coffee and how has it changed your life.
Ronald Segura: Coffee has been present all throughout the
history of Costa Rica. It has played a crucial role in our
historical development since the colonial period. Since I
was a child, my grandfather has shared with me his passion
for coffee. He spent his entire life working on the coffee
plantations and I had the fortunate opportunity to join him
and live on first hand all the activities involved in growing
this wonderful crop, starting from the seed, all the way to
the mature bush harvest. To say I am a coffee consumer
would be an understatement, in reality I am a coffee
enthusiast, a true coffee lover and I have deep admiration
for this crop, which has not just provided many benefits to
me but to thousands of other Costa Rican families as well,
we can easily say this country has been built on coffee.

Please tell us a bit about how you came up with
the idea of a coffee event and how do you think
it will help the Central American coffee industry.

Ronald Segura

Ronald Segura: My associate Jose Quesada and I are
entrepreneurs, one of our desires is to contribute to the
Costa Rican and Latin America’s development in general,
by proactively searching for an industry that both me
and my associate show mutual interest in. We identified
an opportunity to develop a Latin American event in
our country, taking into account that Costa Rican coffee
is prized as one of the world’s best and that we have the
capability to organize an expo, besides we have the support
of recognized coffee exponents and academic institutions.
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Since we started the project, we have received the support
of coffee industry, because there was an urgent need to
develop bigger events and Expo Café Latam will be a
special occasion for training, networking and business.
The expositors are going to have the opportunity to
negotiate the best conditions for their golden bean with
international buyers from USA, Europe and Asia.

Jose Ureña: Tell us why European
coffee lovers and professionals should
visit Costa Rica? What, in your opinion,
makes Costa Rican coffee special?
Ronald Segura: Costa Rica is not only statistically the
happiest country in the world, but it is as well one of the
most important touristic destinations, with 5% of the
world biodiversity and the capability to offer excellent
security and adequate logistic conditions. There are many
things to enjoy in Costa Rica, among them the wonders of
nature which will surely captivate anyone willing to visit.
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Costa Rica is renowned for its volcanoes, beaches and immense
biodiversity. Costa Rica also offers an array of coffee flavors,
each unique and distinctive from our eight productive regions
of the Arabica variety.
There is much to learn about production and collecting
techniques that are both ecological and efficient. These
elements have made our Golden Bean famous for its great
quality. Academic institutions such as Universidad Nacional,
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa
Rica and EARTH, are working together on a daily basis, with
the National Cooperative sector and the coffee producers to
achieve unprecedented quality and overall improvement in all
elements of production.
One example is Coopedota R.L. Cooperativa de Caficultores
del Cantón de Dota, it is the first coffee cooperative with
an International Carbon Neutral Certification. Of course,
Coopedota will be part of the Expo Café Latam expositors
as well. Expo Café Latam is a valuable opportunity to reach
out and hear many success testimonials, as well as gain
valuable information on the coffee technology innovations.

Jose Ureña: What do you think the European
coffee consumers could do to help the Central
American coffee production sustainability?

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

Ronald Segura: All European coffee consumers would enjoy
great benefits from our coffee. Our coffee is produced under
the highest quality standards. It is imperative to consider
our agro-biological production and its particular benefits
in relation to coffee. It is also important to understand
that the reduction of carbon impact is an essential issue
in Costa Rica. Demanding consumers are linked to high
standards and thus, usually more eco friendly. The coffee
plantations are home to a large variety of birds and other
fauna species. To be a consumer of Costa Rican coffee is to
be a crucial part in the protection of our environment, while
being as well part of a family of Costa Rican coffee lovers,
who add value to an exceptional product, which finally is
shipped everywhere around the world. Nowadays, the coffee
sector in Costa Rica is primarily divided into many small
producers, all of which are focused on providing quality
for a demanding market, such as the European market.

Ronald Segura: Our message is focused on all our European
friends and especially coffee lovers, we want to invite you to
visit Costa Rica, the happiest country in the world, you will
be welcomed with a smile and a cup of the world’s best coffee,
produced by thousands of small growers who invest passion
and care in producing the highest quality.
In Costa Rica you will be treated as family, with hospitality
and in an overall friendly atmosphere. Besides, it is an
opportunity for being part of the best Latin American
event, in a friendly environment; the Expo Café Latam
team will be waiting for you in Pedregal, Costa Rica, from
8-10th of July, 2016. You are welcome to be our guests!

Interview by Jose Manuel Ureña aka “El Cafetalero”
Email: editor@RevistaElCafetalero.com
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One more for the road
P

oate nu ați aflat deja, dar Ted’s Coffee Co a mai deschis
o cafenea în noiembrie 2015, pe lângă locațiile din
Pipera, Băneasa și Afi. Noul spațiu poate fi găsit de data
aceasta în Dorobanți, la doi pași de restaurantul Perla. Chiar
dacă veți zice că seamănă cu o franciză destul de populară
pe piața românească, permiteți-mi să vă contrazic. Monica
Băcanu, managerul cafenelei, a ținut să precizeze că deși sunt
în același stil cu Starbucks, „nu concurează, ci completează”.
Deși conceptul inițial al companiei a fost unul de to-go,
apărând pentru prima oară în cantinele din București,
acum puteți poposi nestingheriți la adresa mai sus
menționată cu condiția, bineînțeles, să găsiți loc.
Aveți grijă, mulți dintre clienții Ted’s au început prin a intra
val-vârtej să cumpere o cafea pentru birou și-au sfârșit prin
a deveni obişnuiţi ai casei. În momentul de față, unii dintre
aceștia chiar îi țin „condica” Monicăi, cum ea însăși mi-a spus
amuzată: „Un domn m-a întrebat unde am fost sâmbăta trecută
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că a trecut să-și ia cafeaua și eu nu eram”. Am râs împreună
pentru ca mai apoi să continue: „Asta cred că-i tot farmecul,
suntem toți o mare familie”. Despre asta e vorba de fapt.

Brazilia, Etiopia, India și Fazenda Samambaya Brasil. Pe lângă
băuturile clasice de tip espresso, cappuccino, Americano,
Ted’s ridică ștafeta pentru cafele pe bază de lapte și siropuri.

Locația din Dorobanți se diferențiază totuși de restul Ted’s
Coffee Co prin design, fiind singura cafenea pentru care
au fost chemați doi arhitecți români ce stau în spatele, deja
cunoscutei, firme Lama. Cum spaţiul fusese ocupat înainte de
o bancă, cea mai complicată parte a acestui proces s-a dovedit
a fi înlăturarea plăcuțelor de gresie și faianță de pe pereți. A
durat așadar trei luni până ca ușile cafenelei să fie deschise. S-a
păstrat unul dintre acei pereți nefinisați, fiind mai apoi înrămat
de un geam. O idee inedită și inspirată. Piesa de rezistență
totuși o reprezintă paharele-lumini cu becuri led, ce trebuie
schimbate anual. Acest șirag de lumină este poate una dintre
cele mai fotografiate din toată capitala, la momentul actual.

Cu denumiri care mai de care mai atrăgătoare (mure, orhidee,
biscuiți de ciocolată, etc.), te poți bucura de o varietate
incredibilă de siropuri marca 1883 Maison Routin (80 de feluri
la vânzare) și deci și de cele mai reușite combinații pe bază de
cofeină: Tiramisu Dolce Latte și French Nouga sunt doar două
exemple pentru a vă stârni curiozitatea.
Paharul Venti este numai 12Ron. Ce-ar mai
putea lipsi? Aș zice să dați o șansă checului de
portocale adus de la Bakery Street (4,5 Ron).

Cafeaua de care vă puteți bucura aici este un blend propriu,
100% Arabica, din șase regiuni: El Salvador, Guatemala,

Ted’s Coffee Co se mândrește nu numai cu o cafea bună, ci
și cu o colecție mare de ceaiuri Althaus. Pe vremea de afară
vă recomand să vă încălziți cu niște boboci de trandafir pe
care îi puteți cumpăra și pentru acasă: French Rose (186
grame, 46Ron), Green Himalayan sau Red Fruit Fresh.

În ceea ce privește sucurile bio, această companie aduce o gamă
surprinzător de variată pe piața românească. Pe lângă băuturile
marca Fritz Kola, Mellow, San Pelegrino și Sloop puteți (și-ar
trebui!) încerca Polara (Chinotto, Cedrata, Arancia Rossa –
7Ron) și Vegan Shot-urile. Green Brunch (15 Ron) poate intra
cu siguranță în categoria unui mic dejun consistent: mere,
kale, banană, kiwi, castraveți, spanac, țelină, nuci, broccoli,
muguri de pin, semințe chia, susan, lime, nucșoară și fenicul.
Ce e de menționat este că Vasi Andreică, omul din spatele Ted’s
Coffee Co, este și unicul importator Moak din țară așa că veți
găsi mereu de unde să vă aprovizionați.
Primele căni biodegradabile din lume pot fi găsite tot pe
Dorobanți nr.102-110: celebrele Keep Cup (Australia).
Așa că nu mai stați pe gânduri! Odată ajunși la
Ted’s Coffee Co va fi imposibil să plecați fără
o cafea aburindă și un zâmbet pe buze.
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Leonard caffe bistrita
,
P

așii grăbiți ai unui copil gonesc pe străzile
bistrițene, înșiruiți rapid pe piatra cubică,
de parcă se iau la întrecere cu apele Bistriței,
îl duceau pe tânărul purtător de ghiozdan, după
școală, poate la joacă, poate spre o aventură...
În cazul lui Marius Moldovan, căci el este protagonistul
poveștii noastre, îl duceau spre o lume magică și aromată,
care era și joaca și aventura sa zilnică, și urma să devină
peste ani și ani, pasiunea sa și afacerea sa de suflet.
Pe atunci, el își ajuta tatăl, care prăjea și
vindea cafea, spre delectarea bistrițenilor.
Marius a trecut rapid de la deschiderea timidă
a primului sac de cafea, la însușirea dibace și
minuțioasă a secretelor Leonard Caffe – căci rețetele
pline de poezie și măiestrie ale domnului Mihail
Florescu erau cele adoptate în mica prăjitorie.
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Timpul a trecut atât de repede, s-au adunat atâtea
povești, atâtea aventuri, o lume întreagă își îmbină
mireasma cafelelor în magazinașul de cafea, acolo unde
Marius a crescut mare, și ca om și ca meșter cafegiu,
iar orologiul, iată bate acum o oră absolut specială: ora
deschiderii propriului său Atelier de Cafea Leonard Caffe.
Copilul ajuns la maturitate, crescut în pasiunea
pentru cafea, avându-i maeștrii pe tatăl său și pe
însuși domnul Mihail Florescu, astăzi, înfăptuiește
într-o clădire splendidă Atelier de Cafea Leonard
Caffe de la Bistrița, o autentică oază de cafea
adevărată, cafea cu istorie, cafea de poveste.
Str.Gheorghe Sincai, Nr.26, Bistrița
Mobil: 0742 363 276
https://facebook.com/AtelieruldeCafea.ro
http://atelieruldecafea.ro
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Pascucci, per favore!

M

ilan had been long overdue in introducing its
inhabitants to a noteworthy café that embraced the
Third Wave Movement. This is why, Caffè Pascucci
Milano, on Corso Europa, must not get overlooked!
With a long history in roasting and selling coffee worldwide,
the Pascucci family was among the firsts Italians who fell in
love with the magical beans and started commercializing it
from the 1880s. The first Pascucci bottega opens in Monte
Cerignone in 1935 because of Mario, but we probably owe
the biggest thank you to Dino Pascucci (Mario’s brother),
who decided to install the first espresso machine at his
caffè, after the Second World War. And what a great idea it
turned out to be! Nowadays the Italian Caffè turned into a
successful chain of coffee houses all over the world; you can
even find a Pascucci in Bucharest, Romania (Dorobanti area)
for those who can’t afford to travel all the way to Milan for
a Confuse - an intriguing caffeinated drink with confuso
cream, an espresso shot and chocolate powder. Yum!
Their main focus is on biological products, this is why their
variety of teas, as well as juices and beers are all carefully
selected (Juta la Cotta). When it comes to coffee however,
apart from their standard bio kind they also introduce
their customers to other different single origin types on a
weekly basis, such as: Costa Rica, Honduras or Burundi.
Besides an espresso from the Ferrari of espresso machines (La
Marzocco), you can enjoy any alternative brewing method you
can think of: Cold Brew, V60, Chemex, Aeropress, Syphon,
French Press, Turkish and Moka Napoletana. The prices are
more than affordable and start at 1,50 euros for an espresso.
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C

offee shop-ul nostru este unul foarte micuț,
are numai 18mp, este situat pe strada Regele
Ferdinand nr. 30, vizavi de Poșta Centrală.

Let’s Coffee este locul perfect unde cafeaua
de specialitate și TU, vă dați întâlnire.

I was lucky enough to be there for their one year birthday
party (7.03.2015) which we celebrated by roasting some
Honduras Farm el Espejo and Rwanda Caferwa Gafunzo/
Gishugi CWS with Luana. The coffee shop designed by
famous architect Marco Lucchi is usually packed with locals
and tourists alike; on the bright side, you’ll probably always
find a place to sit seeing how the café has two stories.
		

So when in Milan..Pascucci, prego!

La noi în shop găsești origini prăjite doar de
micro-prăjitorii din țară, noi sprijinim foarte mult
producția locală. Printre prăjitori putem să amintim:
Yume Coffee Roaster, Origo, Olivo, Pressco.
În fiecare săptămână aducem cafele de origini
diferite, recunoscute pentru gustul unic, care nu
trebuie alterate cu zahăr, scorțișoară, sirop, etc.
Sigur te-am făcut curios de ce se întâmplă la Let’s Coffee,
așadar te așteptăm cu o ceașcă de cafea delicioasă!
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Don’t be shy; they’re dying to meet you!
Tot ziens!

Sweets ’n’ Coffee
Raspberry Cream Cheese Coffee Cake
Dragi coffee lovers, în acest număr
v-am pregătit o reţetă care merge
de minune cu o cafea delicioasă!
Pentru umplutură:
250gr. cremă de brânză
¼ cană de zahăr
1 ou
1 cană zmeură spălată și scursă bine
Pentru tort:
1 ½ căni făină
½ linguriță praf de copt
½ linguriţă bicarbonat de sodiu
¼ linguriță de sare
5.5 linguri unt
½ cană de zahăr
1 ou
1 gălbenuș de ou
1 linguriță extract de vanilie
¾ ceaşcă smântână
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Pentru topping:
⅓ cană de zahăr
½ cană de faină
3 linguri de unt
Instrucțiuni:
Se încălzeşte cuptorul la 65 ºC. Tapetaţi
o formă de tort cu hârtie de copt.
Pentru a face umplutura: Se amestecă
împreună crema de brânză și zahărul la
viteză medie până obţineţi o cremă, apoi
adăugaţi albuşul şi puneţi deoparte.
Pentru a face aluatul: Amestecaţi
într-un bol făina, praful de copt,
bicarbonatul de sodiu și sarea.
Cu un mixer electric amestecaţi împreună
untul și zahărul la viteză medie. Adăugați
oul şi gălbenuşul de ou şi vanilia.

Mixaţi încet cu amestecul de faină şi
smântâna. Se transferă aluatul în forma
pregătită. Se întinde crema de brânză pe
deasupra. La final, se ornează cu zmeură.
Pentru a face toppingul: Se amestecă
bine zahărul, făina și untul într-un bol.
Se adaugă toppingul peste stratul de
zmeură şi se introduce în cuptor timp
de 40-45 minute. Când este gata, se lasă
la răcorit şi se depozitează în frigider.
Enjoy your coffee break!

Snow White
				 and its little Coffee Addicts
I
t’s been two years now (March 9th, 2014) since
White Label Coffee opened its welcoming
arms to caffeine lovers everywhere.

With more than 5 years of experience in roasting, Elmer
Oomkens teamed up with Francesco Grassotti and opened
a café in the buzzing city of Amsterdam, The Netherlands.
But what’s in a name? Elmer candidly told me that WLC
stands for having “an open attitude towards coffee and people
in general”. They had been already providing most Amsterdam
cafés with coffee for some time, so they decided to set up
camp and serve it themselves. This is how the location in
Jan Evertsenstraat 136 came into being. The coffee place
was designed by a local architect and embodies the fortunate
mixture between the old and the new. The counter placed on
higher ground separates the two very distinct areas assigned
to customers. This way you can choose whether you want to
socialize with others and take a seat at the high wooden tables,
or simply lie down on fluffy pillows and chill while sipping
your drink. Make sure that when you order you also get to
check out their tasty, homemade treats such as the oh-sopopular appeltaart or nuts and fig bread.
For those of you that suffer from gluten allergies or simply
watching your figure, there’s good news: you haven’t been
forgotten. Everything is made by the working bees behind
the bar, with the exception of the croissants, mind you.
Similar to most cafés in the Netherlands, their espresso
machine of choice is a Kees van der Westen three
group Spirit that works particularly well with a
Mahlköning (filter) and a Mazzer (espresso) grinder.

I’ve been informed that the best time to visit White Label
Coffee is during summer time because that’s when you’ll
be able to enjoy a cold drip on top of everything else.
What I really want to tell you about, though, is their coffee!
This Side Up is their trader of choice, also based
in buzzing Amsterdam. Elmer confessed that they
couldn’t be happier with their choice. However, the
types of coffee never stay unchanged for long.
When I visited their café I had to decide between two washed
espresso coffees and another five (washed/ natural) for filter:
Kenya Rianjabi, Ethiopia Chelbessa, Rwanda Coko, Brazil
Topázio, Guatemala la Democracia, Colombia Argote and
Ethiopia Rocko Mountain. Even if you aren’t infatuated with
filter coffee, I recommend you give it a try here, especially since
they won the Dutch Aeropress Championship in 2015.
Even though I’m an espresso-kind-of-girl, I must admit that
between the Rwanda V60 and the Ethiopian flat white, the
filtered elixir was the one that truly warmed my heart.
Prices vary between 2 euros 50, for an espresso, 3 euros
for a cappuccino/ flat white, and 3/5 euros for the filtered
coffee - depending on whether or not it’s for one or two
persons! If you’re still not sold on this place, for those
tech enthusiasts out there, please allow me to mention
that they’re the first coffee shop I encountered that
accepts Bitcoin payments. So the future must be here!
You can, of course, purchase their roasted coffees or
other brewing accessories for home use. They have a
wide range of Hario products, Keep Cups, etc.
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COFFEE MONSTERS

Tell us a little something about yourself. Who
is the artist behind the Coffee Monsters?
I’m a copywriter from Hamburg, Germany and I’ve
studied communication design. I really dig coffee and
I love to draw little creatures and comic characters.

place. At weekends it feels like I’m a cook and really need
to seize the smell and the making of it. Making coffee
with a mocca can is such a nice thing. Tastes absolutely
delicious and you really need to know what you’re doing.

I can see you have quite a lot fans on Facebook.
How did people react to this kind of art?

How did you start this project?
The inspiration came from a simple coffee spill that landed
on my desk one day. It looked like it had eyes. Because
of that I didn’t throw it away, but let it dry. I just needed
to draw some simple lines to make a monster out of it
and since then, I have been doing it on a regular basis
to stay creative while doing not so creative tasks.

Please describe your relationship with coffee,
since we’re all coffee lovers around here.
I drink it for taste, not for being awake. Ok, sometimes
also for that, but most of the time, I love a good coffee.
Or at least the best that you can get around the working
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People react in a great way. Most of them love the monsters
for their sweetness, some for the stories I write for them and
some people love the drawing style. I can’t say for sure, but
it’s been a ride since boredpanda.com put the article about
the monsters on their front-page in the summer of 2015.

4. Who supported you in this marvelous idea?
I would say my friends supported me in keep doing it. It was
a challenge at times. There are always moments when you
want to stop making it, because you’re not interested in it
anymore, but then some friends come along, cheer you up and
say: “Well, now go on.” And on some day, it just took off.

I also found out about your kickstarter
project. How is it going so far and what are
your plans if you receive the funding?
The kickstarter is going so well! It is already funded
and it is still going for 10 more days and towards some
stretch goals. That is such an amazing thing! I just
love the people who reach out to me and tell me how
much they love the idea and I am really happy.

Please, tell us a few wisdom words for our
coffee lovers’ Romanian community.
Hmm...Just keep doing what you like and something
good will happen. And if you do it on a regular
basis, perhaps something even greater will happen.
Hope that’s some kind of wise thought.
facebook.com/coffeemonsters
instagram.com/thecoffeemonsters
thecoffeemonsters.com
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Kopi Luwak

The world’s most expensive coffee.
This very expensive coffee is loved by journalists
around the world. They have probably never
tasted it, but it is a fascinating and strange story
behind why it is so expensive. The story sure
looks good on paper, but if a story sounds too
good to be true, that is probably exactly what it is:
not true.
This unique coffee originated from Sumatra and in the
beginning its fermenting method surely was unique. Coffee
cherries in the plantations were eaten by a small cat-like
mammal, a Luwak. Definitely a vegetarian, as one of its
favourite meals was coffee cherries. The fruit that is, not the
beans. The beans simply passed through the cat’s digestive
system and came out in the other end partly fermented, ready
to be cleaned, roasted, grinded and brewed. It was said that,
as the workers on the plantations were not allowed to use the
coffee they harvested, they simply took the droppings from
the Luwak. They liked the taste and the show was on. It took
some patience to collect these droppings and when this story
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was presented to journalists of the coffee world, they were told
there were only 50 kilos available on the world market. This
was when the basic economical law of supply and demand
kicked in. Since it was unique, the price just went up…to US
$ 100 for a kilo, probably not because it was so good, but it
sure was scarce. When something like that shows up, there
is always someone willing to pay for it. Personally, I’ve tasted
it in downtown Moscow some years ago. There, the coffee
bars were open 24 hours a day, cars were big, wallets were fat
and cleavages deep. When you literally own all this and still
want to flash your wealth, the ultimate answer is to offer a
$ 50 cup of coffee to the party. How could I say “NO”?
And soon, Kopi Luwak was to be found in some similar
places around the world. Quite a few actually.
The idea of the 50 kilos on the world market sure triggered
some labour intensive activities is Sumatra. Initially, more
farmers started collecting even more cherries consumed by
Luwak on the plantations and in the surrounding jungle, and

as the press driven demands remained high some were tempted
to take some shortcuts in order to increase volumes. As the
bulk of the buyers did not notice differences, the easiest thing
to do was to blend Luwak coffee with regular coffee. Soon, the
market was flooded with Luwak coffee and simple mathematics
showed that up to a million Luwaks must have been eating
coffee full time just to meet what was available on the market.
When someone started to suspect this fraud, the next step
was to catch Luwaks, put them in cages and force feed
them with coffee cherries and issue guaranties for that to be
100% clean and unblended Luwak coffee. Well, clean may
not be the right word, but the demand was still there and
also other areas in Indonesia started to breed Luwaks. The
figures on the price lists remained the same, but now the
Indonesian had really discovered social media marketing
and within a few days, I had 20 new Luwak friends on
Facebook offering me a “special price for you my friend”. This
was hard evidence that the economical law of price setting
based on supply and demand really worked in practise.

The volume was now said to be closer to 50 tons
than 50 kilos. But as there were places on the planet without
Luwaks, but with people that wanted to get rich fast, new
coffees were launched and monkeys and birds were said to
do the dirty job. Without success though. The story does not
end here and the Kopi Luwak business is now under fierce
and continues attack. Not from the coffee business, but from
organizations against animal cruelty around the world. They
feel sorry for the Indonesian Luwaks that are kept in small
cages and force-fed with coffee cherries. Now, the pictures
of happy Luwak families strolling around on plantation is
replaced by suferering force-fed Luwaks in tiny cages.
There is now a new wave of certificates stating that this coffee
comes solely from wild Luwaks, but the mathematics in this
still does not add up.
This remains the most expensive coffee in the world.
				
			
Article by Alf Kramer
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Puteţi afla secretul florii din ceai şi fără invocarea formulei
magice „Sesam deschide-te!”. E suficient să fie cufundată în apă
fierbinte şi aceasta va începe să vă spună, la momentul potrivit,
uimitoarea sa poveste de primăvară. Artizanii din Yunnan
consideră că aceste flori create din frunze de ceai simbolizează nu
numai bucuria primăverii, ci şi dragostea profundă şi sinceră.

Aşadar, nu ne rămâne decât să încheiem aici călătoria
dorindu-vă o primăvară cât mai frumoasă, cu speranţa că veţi
descoperi numai împreună cu cei dragi spectaculoasa înflorire
a ceştilor ce ceai, un real răsfăţ pentru gusturile şi inimile fine.

Mod de preparare: La degustarea realizată în urmă cu o
săptămână (vezi fotografiile), am utilizat o floare de tipul
„China Lily-Jasmin”, disponibilă şi în magazinele specializate
din Bucureşti, Cluj sau Viena. Se foloseşte un vas din sticlă
termorezistentă cu diametrul de cca 7-10 cm. Temperatura apei:
cca 80C. Volumul de apă necesar: 2 ceşti
(cca 400 ml). Timp de infuzie: 4-5 min. Bobocul compact
va pluti iniţial la suprafaţă. Pe măsură ce timpul se va scurge,
frunzele de ceai vor începe să interacţioneze cu apa fierbinte,
„bobocul“ va coborî pe fundul vasului, iar în scurt timp se
va declanşa spectaculoasa „înflorire”. Infuzia va purta sugestii
discrete de flori de salcâm, trandafir alb şi piersici. Infuziile
multiple sunt posibile. Ca şi curiozitate culinară, alături
de această delicioasă infuzie se pot servi ouă de prepeliţă
fierte în ceai negru, asortate cu mici cuburi de tofu.

Notă: Reproducerea sau transmiterea integral sau parţial, în orice formă
sau prin orice mijloc, a conţinutului acestui articol publicat în revista
Coffee Break, se poate face numai cu acordul scris al autorului.

Pe curând, şi... Coffee Break: Take your Tea Time!
Text & foto: Bogdan Danielescu Tea shop specialist
& Consultant bogdan.danielescu@yahoo.com

Şi pentru că ne aflam încă în luna Martie, am să dezvălui
un detaliu cât se poate de potrivit: delicioasa floare înfloreşte
exact atât cât este suficient pentru două ceşti de ceai!

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

„Sesam, deschide-te!”

sau o poveste de primăvară despre cum
pot înflori până şi vechile ceşti de ceai...

Prima escală o vom face în provincia Yunnan, situată în
sud-vestul muntos al Chinei, unde cultivarea ceaiului (denumit
botanic camellia sinensis) a fost atestată documentar încă din
secolul al III-lea. Astăzi, în pădurile sălbatice ale acestor munţi,
pot fi încă descoperiţi preţioşii Gu- Cha-Shu (arbori de ceai
seculari), ce ajung în mod frecvent la peste 200 de ani vechime.
Localnicii susţin că mai există câţiva arbori, pe care îi consideră
sacri, ce ar putea depăşi chiar şi vârsta de 1000 de ani.
Ceaiul produs în Yunnan este special nu numai pentru
faptul că de aici a pornit cândva fascinanta istorie a
miraculoasei licori numită Cha, ci şi pentru că şi astăzi
aici se obţin cele mai gustoase selecţii de ceaiuri chinezeşti,
mai ales când vorbim despre cele din categoria high end &
gourmet, atât de dorite de tea-connoiseurii europeni.
Dintre toate tipurile, ceaiuri albe din Yunnan sunt
adevărata bijuterie a coroanei, dacă putem spune aşa.
Delicate şi pline de viaţă în adevăratul sens al cuvântului,
se obţin prin culegere manuală, culegătoarele alegând
numai primele două frunzuliţe, ce încă nu s-au deschis
complet, împreună cu mugurele aflat în vârful ramurii.
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Tinerele frunze poartă încă un puf foarte fin (foto 1), ce
conferă infuziilor proprietăţi antioxidante excepţionale şi o
personalitate gustativă cu totul aparte, inconfundabilă.
Pentru a-şi păstra calităţile pe termen cât mai lung,
una din metodele tradiţionale de conservare a
frunzelor prelucrate este presarea, formându-se blocuri
compacte de diverse forme şi dimensiuni.
Tehnica presării frunzelor de ceai este la fel de veche în
Yunnan ca şi cultivarea sistematică în grădini de ceai.
Din generaţie în generaţie, meticulozitatea şi măiestria
chinezească au devenit o artă ce continuă să uimească şi
astăzi simţurile celor ce aparţin altor continente culturale.
Artizanii chinezi au „inventat”, cu mult timp în urmă,
spre deliciul celor mai rafinate gusturi formate în
ambianţa curţii imperiale, „ceaiul-floare” sau „ceaiul
care înfloreşte”, reuşind să reproducă în mod simbolic
spectacolul sosirii primăverii la scara unui mic ceainic.
Maeştrii modelării acestor flori din ceai aleg cele mai delicate
flori de iasomie şi petale de galbenele sau crin, le aburesc şi
le usucă pentru a nu-şi pierde flexibilitatea şi esenţa, iar apoi,
prin procedee numai de ei cunoscute, le cos manual, formând
cu multă răbdare o uimitoare floare „secretă” pe care o ascund
privirii asemenea comorii lui Ali Baba din basmul „O mie şi una
de nopţi”, îmbrăcând-o în frunze tinere de ceai alb-argintiu.
Mica opera de artă e presată cu răbdare şi pricepere până când se
obţine o sferă compactă de culoare alb-verzui, având mărimea unei
nuci ce nu te lasă să intuieşti marea surpriză ascunsă de interior.

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
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Caffè corretto este o băutură
italiană, ce conţine un shot
de espresso şi o cantitate mică
de lichior, de obicei grappa şi
câteodată sambuca sau brandy.
Reţetele variază în funcţie de
imaginaţie, singurul element
esenţial este un espresso gustos.
„Corectarea” face mai dulce
experiența cafelei, iar digestivul
ajută la procesarea alimentelor.

În Spania, o băutură similară
este cunoscută sub numele
de „carajillo”, iar în Suedia şi
Norvegia ca şi „kaffekask”.

Cuvântul italian „corretto”
corespunde cuvântului „corectat”,
băutura aceasta fiind cunoscută
şi în afara Italiei sub denumirea
de „espresso corretto”.

Ingrediente:
- 7 grame de cafea
proaspăt râşnită;
- O linguriţă de grappa/
sambuca/ brandy;
- 30 ml apă;
- Zahăr.

Aromele naturale ale espressoului
sunt completate perfect de alcool.
Tradiţia aceasta a început undeva
în anii 1800, pe când cafeaua
devenise o obişnuinţă în Napoli,
mulţumită cafenelelor ambulante.
Comercianţii obişnuiau să-şi
strige clienţii la orele dimineţii şi
aranjau măsuţele pe stradă, unde
serveau cafea alături de alcool.

Astăzi, vă puteţi bucura
oricând de savoarea unui
corretto la sfârşitul unei mese
sau în zilele mai răcoroase.
Reţetă:

Alegeţi boabe de cafea prăjite
dark şi râșniți-le fin. Amestecaţi
alcoolul cu zahărul în ceaşcă,
până când acesta se topeşte.
Preparaţi espressoul şi
turnaţi-l peste amestec.

Coffee Diploma System
Industria cafelei oferă multe oportunităţi de carieră. Coffee Diploma System permite
pasionaţilor de cafea alegerea educaţiei adecvate nevoilor lor. Există şase module în
diferite discipline, fiecare având 3 nivele de calificare, Foundation, Intermediate
şi Professional (în afară de Introduction to Coffee care are doar un nivel).
Pentru fiecare modul se acumulează puncte pentru nivelul de calificare obţinut,
iar la 100 de puncte se acordă diploma. Alegerea modulelor cu scopul obţinerii
celor 100 de puncte rămâne la latitudinea fiecăruia.

Modulul Introduction to Coffee
Acesta este ideal pentru oricine este nou în industrie. El descrie călătoria cafelei de
la originea ei etiopiană până la statutul său de astăzi. De la plantaţii, uscare, prăjire,
amestec, până la consum, acest modul descrie procesele prin care trece cafeaua. El
include şi o sesiune de cupping unde se degustă variatele arome ale cafelei.
Modulul GREEN COFFEE
Modulul Green Coffee acoperă conceptele cheie despre cafeaua verde, de la creşterea plantei, la
procesare, transport, depozitare şi livrare la prăjitorie. Include principiile cultivării cafelei, ale
procesării şi gradării ei, precum şi contractarea şi managementul din acest sector de activitate.
Modulul SENSORY SKILLS
Modulul Sensory Skills cuprinde lucrurile esenţiale din evaluarea senzorială într-o modalitate
practică şi interactivă. În acest modul se dezvăluie cum percepem ceea ce gustăm şi cum se pot
evalua caracteristicile naturale ale cafelei. De asemenea, acest modul cuprinde cunoştinţe despre
identificarea calităţilor cafelei specialty şi recomandări pentru implementarea lor în afaceri.
Modulul ROASTING
Modulul Roasting oferă posibilitatea înţelegerii procesului de prăjire, inclusiv al ciclului de
prăjire şi al controlului aspectelor senzoriale ale cafelei prin prăjirea dark sau light. Tot în
cadrul acestui modul se învaţă despre defectele de prăjire, schimbările fizice prin care trec
boabele de cafea în procesul de prăjire, precum şi administrarea locului de muncă.
Modulul Brewing
Studierea modulului Brewing vă va prezenta diferite moduri de preparare a cafelei, de la chemex şi siphon,
până la clever dripper şi french press. Acest modul vă permite să învăţaţi să analizaţi profilul de râşnire şi să
îl ajustaţi conform metodei de preparare, cât şi despre măsurarea ştiinţifică a tăriei cafelei şi despre extracţie.
Modulul BARISTA SKILLS
Modulul Barista Skills se potriveşte oamenilor ce se concentrează pe abilităţile cheie în vederea setării
râşnitei şi a procesului de preparare al espressoului şi a spumei de lapte. Modulul permite o înţelegere mai
bună a cafelei în sine şi dezvoltarea abilitaţilor practice în latte art, precum şi pentru lucrul cu clienţii.
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Etiopia

prin ochii lui Drew Dennehy
De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

Din curiozitate. Ajungi să întâlneşti şi să lucrezi cu oameni
care te provoacă să afli mai multe despre ceea ce faci şi despre
produsul cu care lucrezi. Cafeaua te enervează, te face să stai
treaz noaptea gândindu-te la ea. În acel moment, probabil că
deja ai băut prea mult espresso. Cafeaua îţi trezeşte curiozitatea
şi te înnebuneşte puţin. Te ţine pe jar. Este coşmarul
unui contabil. Nu o poţi traduce într-o formulă (oricât ar
încerca oamenii). Cred că îmi place cafeaua pentru că nu
te plictiseşti niciodată. În plus, oamenii din industrie sunt
puţin nebuni. Îmi place asta, te menţine pe linia de plutire.

Out of curiosity. You get to meet and work with people who
challenge you to know more about what you’re doing and
the product you’re working with. Coffee angers you, makes
you stay awake at night wondering about its nature. You’ve
probably had too many espressos at this point. Coffee drives the
curiosity in you and drives you a bit mental. It keeps you on
your toes. It is an accountant’s worst nightmare. You can’t peg
it down, box it in or put it into a formula (as much as people
try). I think I like coffee because you never get bored. Plus,
coffee people are a bit mental. I like that, it keeps you sane.

Cum se simte un barista când vizitează
prima oară o fermă şi cum te-a
schimbat călătoria în Etiopia?

How does a barista feel when first
visiting a farm and how has your
trip to Ethiopia changed you?

Pe mine m-a făcut să mă simt umil. Joc multe roluri în munca
mea, unul principal fiind cel de trainer. Sunt şi AST pentru
SCAE şi organizez multe programe de training. La început,
asta era captivant; puteam să împărtăşesc cunoştinţele pe care
le consideram originale şi urma să îmbunătăţesc industria
într-un fel. Totuşi, după o vreme m-am simţit un impostor.
Cunoştinţele pe care le credeam imparţiale nu erau mai mult
decât nişte dogme. Călătoria în Etiopia mi-a deschis ochii
şi m-a făcut să văd lucrurile de care vorbeam la training.

For me it was humbling. In my job I wear many hats with
training being one of the largest ones. I am also an AST for
the SCAE so run many of their training programs. In the
beginning, training people was exciting; I was able to pass on
“knowledge” that I felt was genuine and was going to improve
our industry in some way. However, after a while I felt like a
fraud. The knowledge I felt I was imparting was no more than
dogma. Going to Ethiopia was eye opening and allowed to me
to see the things I had been talking about in my trainings.
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Am văzut unde greşeam şi lucruri noi pe care le
puteam introduce în structura cursurilor.

I saw where I had been going wrong and also new things
I could incorporate into our training structure.

O întrebare pe care mi-o puneam când degustam era: De ce
nu pot oamenii aceştia să cultive cafeaua corect? Cât de greu
este să îngrijeşti arborii, să alegi doar fructele coapte şi să le
procesezi cum trebuie? Dacă observaţi boabe cu defecte în
procesul de uscare, aruncaţi-le! Eu nu le vreau.
Uitându-mă în urmă, aceste gânduri mă fac să îmi
pară puţin rău. Mulţi oameni din industria de cafea
specialty împărtăşesc aceste gânduri. Nu pentru că
sunt ignoranți, ci pentru că nu au avut norocul să
călătorească în locurile de unde provine cafeaua.

One question that always played on my mind when I have
been cupping is: Why can’t these people just grow the coffee
correctly? How hard is it to prune your trees, pick only ripe
cherries and process it properly? If defective beans get onto
the drying beds, just throw them away! I don’t want them.
Looking back now I cringe a little bit at thoughts like this.
Many people in the specialty coffee industry share these
thoughts, however. Not because they’re genuinely ignorant but
because they haven’t been lucky enough to travel to origin.

Este foarte uşor să te pierzi când lucrezi în această industrie (în
ţările dezvoltate). Mare parte din oamenii care prăjesc şi extrag
din industrie este complet separată de cea din partea cafelei
verzi.
Realităţile de la origine sunt foarte diferite de aşteptări.
Oamenii cultivă cafea în curtea din spate. Ei nu fac asta
pentru a obţine o cafea bună, ci pentru a-şi hrăni copiii.
Acesta este un adevăr care te face să devii umil şi
poate fi înţeles doar când ajungi acolo. Simplul cules
al cafelei este obositor atât fizic, cât şi mental. Cred
că cei ce culeg ar înnebuni dacă Etiopia ar introduce
standardele drastice pe care cei care prăjesc le cer.

It’s very easy working in the coffee industry (in 1st world
countries) to become lost. Much of “Brown Side” (people
who roast and extract) of the coffee industry is completely
divorced from the Green Side. The realities of coffee at origin
are so different from what you expect. People literally grow
coffee in their back yard. And they don’t do this to produce
a coffee that cups well. They do it to feed their children.
This is a truth that is humbling and can only be
understood when you get there. The simple act of
picking coffee cherries off a tree is physically and
mentally exhausting. I think harvesters would literally go
mental were Ethiopia to enforce such strict harvesting
standards as we demand on the Brown Side.
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Partea amuzantă a călătoriei mele este că nu văd cafeaua ca
fiind mai valoroasă ca înainte. Oamenii spun adesea că ar
trebui să încerci să nu risipeşti boabele. Să respecţi cafeaua.
Unui fermier i-a luat ore nenumărate să o cultive şi să o
dea spre prăjire. Eu nu sunt de acord. După Etiopia, cred
că majoritatea fermierilor nu „cultivă” cafeaua, ci mai mult
o urmăresc cum creşte. Cafeaua este o cultură bănoasă ce
întreţine o perspectivă pecuniară. Să depui cât mai puţin
efort posibil pentru a obţine un profit cât mai mare. Cu cât
folosim mai multă cafea, cu atât fermierii sunt mai fericiţi.

The funny thing about my trip is that I see coffee as no
more valuable than I did before. People often say that you
should try not to waste coffee beans. Respect the bean. It
took a famer countless hours to grow that bean, harvest it
and give it to you as a roaster. I disagree. After Ethiopia,
I’m guessing most farmers world-wide don’t really “farm”
but more observe their trees grow. Coffee is a cash crop
that entertains a cost benefit mindset. Put as little effort
in a possible for as much return as possible. The more
coffee we use the more farmers at origin are happy.

Care a fost cel mai important lucru
pe care l-ai învăţat despre cafea?

What was the most important thing
you learnt about coffee?

Cel mai important lucru pe care l-am învăţat a fost că
ea este un produs ce hrăneşte oamenii. Nu prea poţi să
înţelegi această frază până nu vezi cafeaua la origine.
Acest tip de informație cred că este cel mai de preţ
pentru barista, traineri şi oameni din industrie.

The single most valuable thing I learnt is that coffee is
a commodity that feeds people. You really can’t digest
this sentence until you see coffee at origin. This is the
kind of information that I think is the most valuable for
baristas, trainers and coffee people to understand.

Unde va fi următoarea ta călătorie?

The next plan to go for a new coffee experience?

Vreau să merg în Columbia. Am auzit
că este o ţară foarte frumoasă.

I want to go to Colombia! I’ve heard that
it is a very beautiful country.
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Ce sfaturi ai pentru barista care
vor să viziteze o fermă?

What advice do you have for
baristas when visiting a farm?

Am făcut o listă de lucruri pe care barista
să le ia cu ei pentru a fi pregătiţi:

I’ve made a list of things for baristas to take
with them so that they are prepared:

1. Baloane, să le dea copiilor de la staţiile
de procesare.
2. Un jurnal
3. Lumânări
4. Chibrituri
5. Spray pentru ţânţari
6. Pastile de stomac
7. O carte, pentru momentele când cafeaua te copleşeşte
8. Un pachet de cărţi de joc
9. Un adaptor universal
10. Cretă. Copiii adoră să deseneze! În plus, puteţi juca şotron
oriunde
11. Şerveţele umede (multe)
12. Cremă de protecţie solară
13. Bomboane
14. Creioane şi hârtie pentru a le dărui copiilor
15. O lingură pentru cupping
16. Muzică
17. Cadouri simbolice din ţara ta pentru a
le dărui oamenilor din maşină 4x4

1. Balloons, to give them to the children in the
processing stations
2. A diary
3. Candles
4. Matches
5. Mosquito spray
6. Stomach tablets
7. A book, for the times when coffee becomes too much
8. A deck of cards
9. An universal adapter
10. Chalk. Kids love drawing! Plus, you can set up hopscotch
anywhere
11. Sanitary wipes (lots of them)
12. Sunscreen
13. Candy
14. Pens and paper to give to children
15. A cupping spoon
16. Music
17. Token gifts from your country to give
the other people in your 4x4
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Beauty
in a Cup

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;

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

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ
SĂNĂTATEA PIELII
În articolul de astăzi, surprinzător, nu îţi voi vorbi de creme
şi produse de îngrijire a pielii, ci de cât de important este
să ai o piele sănătoasă. Pielea este un organ, cel mai mare
organ al corpului! Are ceva important în comun cu sistemul
nervos: în viaţa embrionară, ambele s-au dezvoltat dintr-o
structură comună numită ectoblast şi ambele elaborează
substanţe şi neuromediatori care acţionează fie la nivelul
receptorilor senzoriali cutanaţi, fie la nivelul creierului.
Din anii de experienţă în cosmetică şi cazuistică,
am constatat că cei mai importanţi factori
care influenţează sănătatea pielii sunt:
Apa – conţinutul de apă din derm, epiderm, în special
din stratul cornos al pielii, influenţează funcţia de
bariera a pielii între mediul exterior şi cel interior. Dacă
vorbim strict din punct de vedere estetic, s-a constatat că
persoanele care beau puţină apă sunt predispuse la riduri.
Experţii spun că o cantitate optimă de apă este de 35ml/
kg corp. Dacă bei cafea, atunci bea apă alcalină cu un PH
mai mare de 8 şi cu o cantitate minimă de reziduuri.
Somnul – se pare că cel mai odihnitor somn este cel de
la ora 22:00 sau chiar 21:30. Noi avem o glandă numită
glanda pineală, supranumită şi „glanda tinereţii”. Ca
această glandă să funcţioneze corect, este necesar să dormi
la ora 22.00. La 45 de minute de somn normal, vei avea
15 minute de somn profund în care va funcţiona această
glandă. Deci, până la 12 noaptea, ai şansa a două astfel de
cicluri de regenerare. Vestea bună este că, datorită acţiunii
acestei glande, nu doar pielea, ci întreg organismul este
revitalizat. Cu alte cuvinte... somnul înseamnă sănătate!
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Vitaminele şi antioxidanţii – încearcă să
ai mereu în dieta ta alimente cu un conţinut ridicat
de vitamina C şi antioxidanţi. Poţi căuta pe „google”
care sunt acestea. Mă voi rezuma să spun doar că îţi
poţi „îngheţa” vârsta dacă ai în alimentaţie acestea, dar
şi că vei avea o stare de sănătate mult mai bună!
Stresul – este demonstrat ştiinţific că oamenii stresaţi
au o piele care nu are un aspect sănătos. Stresul influenţează
negativ activitatea tuturor organelor din corpul tău. Dacă bei
cafea multă, atunci acordă atenţie tuturor aspectelor enumerate
mai sus şi adaugă pe lista ta de cumpărături suplimente cu
magneziu şi B6. Dacă îţi place masajul, este o idee foarte bună
să îţi programezi săptămânal o şedinţă de masaj care contribuie
semnificativ la reducerea stresului. În ziua masajului, evită să
bei multă cafea, bea multă apă şi încearcă să dormi devreme.
Protecţia solară – s-au auzit atâtea despre protecţia
solară, încât probabil deja te-ai săturat. Doar un lucru îţi
spun: între ora 10:00 şi ora 16:00 nu te expune la soare deloc.
Cremele cu factor de protecţie solară te protejează atât cât
scrie în prospect, apoi trebuie reaplicate. Dacă îţi bei cafeaua
în aer liber ai nevoie de protecţie solară? Da! Categoric.
Dacă iei în considerare cele scrise mai sus, am două
veşti bune pentru tine: nu doar pielea va arăta mai
bine, ci starea ta de sănătate se va îmbunătăţi!

SÃnÃtate si, frumusete
, la casa jad
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.

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

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!

- 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;

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.

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!

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.

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

Vrei să ştii mai multe despre acest subiect?
Scrie-mi un mail la contact@mirelapaduraru.ro
şi te voi ţine la curent despre când şi unde voi organiza
următorul Seminar de consiliere estetică şi piele sănătoasă.
							
		
Cu drag, Mirela Păduraru
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sfaturi pentru dezvoltarea unei
afaceri de prăjire a cafelei

Comunitatea de cafea are câteva sfaturi pentru
oamenii care sunt la început de drum în industria
cafelei şi vor o afacere în roasting.

Fiţi oneşti.

Educaţia în domeniu e foarte importantă.

Transparenţa produselor voastre este foarte importantă. La
fel şi când vine vorba despre greşeli. Desigur, admiterea unei
greşeli vă va costa, dar pe termen lung este o strategie benefică,
întrucât încrederea clienţilor este foarte greu de câştigat.

Prăjirea cafelei este un procedeu complex.
Aşadar, educaţia de specialitate va face diferenţa.

Feriţi-vă de datorii.

Fie că prăjiţi cafea specialty sau Robusta, stăpânirea
cunoştinţelor despre roasting vă va oferi controlul
complet asupra boabelor, lucru esenţial pentru afacere.

Puteţi începe o afacere mică, care să nu implice împrumuturi
sau investitori. Sigur că începutul va fi un moment dificil,
iar creşterea afacerii nu va fi spectaculoasă în primul an, dar
aceasta este o strategie mai sigură şi utilă pe termen lung.

Articol de
Coffee break team

Fiţi siguri de alegerea pe care o
faceţi deschizând o prăjitorie.
Roastingul este amuzant şi interesant.
Mulţi prăjitori din SUA au început afacerile acasă.
Trebuie să ţineţi cont de faptul că, deşi lucrul cu cafeaua
este minunat, trebuie să vă concentraţi pe aspectele mai
puţin plăcute ale afacerii.
Mulţi prăjitori nu conştientizează că nu e suficient să
creeze un produs. Într-o afacere sunt implicate multe
negocieri, tehnici de vânzări şi marketing şi birocraţie.
Toate acestea vă vor ocupa mult timp, aşa că
asiguraţi-vă că vreţi să faceţi acest pas.

Nu începeţi afacerea făcând compromisuri.
Învăţaţi să degustaţi cafeaua.
Setaţi-vă obiectivele şi cumpăraţi echipamentul necesar
atingerii acestora.
Înainte de deschiderea prăjitoriei, asiguraţi-vă că aveţi
câteva cafenele unde vă puteţi vinde marfa şi, de ce nu,
un magazin online prin care să vă măriţi portofoliul de
clienţi. Creaţi-vă un profil unic pentru a ieşi în evidenţă!
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Fie că vă gândiţi să începeţi o afacere cu cafea specialty
sau instant, trebuie să fiţi în măsură să vă evaluaţi
produsul. De asemenea, trebuie să o cunoaşteţi
îndeajuns de bine pentru a-i face reclamă şi asta se va
întâmpla numai dobândind cunoştinţe de cupping.

Cercetaţi piaţa pe care vreţi să intraţi.
Identificaţi-vă concurenţii.
Pentru a putea fi diferit, trebuie să ştiţi ce există pe piaţă
şi să vă gândiţi cum puteţi să îmbunătăţiţi ceea ce este deja
disponibil.
O cercetare de piaţă va fi un punct bun de plecare.
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Filtrul BUNN Trifecta este unul făcut pentru un barista ce
preţuieşte fiecare ceaşcă de cafea prin tehnologia de înaltă clasă.

Această fază asigură o extracţie uniformă şi o băutură
complexă ce va mulţumi orice iubitor de cafea.

Acest filtru se diferenţiază prin controlul asupra celor trei faze ale
preparării cafelei. Fiecare reţetă îl lasă pe barista să se joace cu 11
variabile. După stabilirea modului de râşnire şi dozare, barista
pot să introducă variabilele de brewing în panoul de control.

Puteţi selecta durata extracţiei, de la 25-250 secunde, ciclurile
de infuzie a aerului pot fi reglate, iar forţa lor poate fi de
asemenea modificată în funcţie de caracterul fiecărei cafele.

În primul stadiu, cel de wetting, saturaţia iniţială a cafelei poate
fi controlată pentru a obţine procentul de apă dorit. Iniţial,
se recomandă setarea volumului de apă între 59-473 ml, apoi
introducerea cantităţii de apă ce se doreşte a fi folosită pentru
preinfuzie și setarea duratei de preinfuzie şi a temperaturii apei.
În a doua fază de preparare, extraction, aerul controlat este
injectat pentru a pune cafeaua în mişcare exact la timpul potrivit.
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În ultima fază a brewingului, hidroliza, se separă în mod controlat
cafeaua preparată de zaţ prin folosirea presiunii aerului pentru a
împinge băutura printr-un filtru metalic care păstrează uleiurile
şi savoarea cafelei. Puteţi regla presiunea aerului în funcţie
de caracteristicile cafelei folosite şi seta timpul de filtrare.
Filtrul Trifecta permite oricărui barista să descătuşeze nuanţele
cafelei prin procesul single cup cu infuzie de aer şi scoate în
evidenţă aromele ei pentru o experienţă unică de degustare.
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Sanremo, producătorul italian de espressoare, a uimit la
HOST 2015 din Milano printr-un stand strălucitor, la
care barista premiaţi au făcut spectacol preparând cafea.
John Gordon de la Framework Coffee şi echipa lui de
profesionişti, din care fac parte Saşa Sestic din Australia,
Giacomo Vannelli din Italy, Ben Stephens din Australia,
Maxwell Colonna-Dashwood şi Sang Ho Park din
UK, Eden-Marie Abramowicz şi Patrick O’Malley
din Statele Unite, a prezentat inovaţiile Sanremo.
Café Racer este un espressor ce poate fi personalizat și
se va lansa anul acesta în partea de nord a Americii. Are

şapte boilere eficiente din punct de vedere energetic,
un boiler de abur şi boilere preîncălzite. De asemenea,
computerul inteligent poate programa lucrurile pe care
le doreşte orice barista în 2016: volume şi temperatura.
Gordon afirma că „volumele pot fi măsurate de zece ori
mai eficient decât standardele din industrie”. Café Racer
permite clienţilor personalizarea culorilor şi afişajelor şi are
tava de scurgere reglabilă, iar Patrick O’Malley a apreciat
„stabilitatea hidraulică şi termală” a acestui espressor.
Primul Racer va ajunge pe tărâm american la
Infusion Coffee + Tea, cafeneaua ce şi-a deschis
porţile în Tempe, Arizona, în aprilie 2015.
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now

03/01-03 Coffee and Tea Industry Event

03/11-13

Moscow, Russia

Coffee Fest New York	New York, NY

03/18-20	Amsterdam Coffee Fest	Amsterdam, Nth

www.unitedcoffeetea.ru

www.coffeefest.com

www.amsterdamcoffeefestival.com

04/07-10	The London Coffee Festival	London, UK	

www.londoncoffeefestival.com

04/13-14	Re:co Symposium		Atlanta, GA	

www.recosymposium.org

04/14-17	The SCAA Event		Atlanta, GA	

www.scaaevent.org

