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Densitatea perfectă

Cremă perfectă

... până la ultima picătură!

2016 a fost un an greu, dar frumos, cu primul campion mondial în domeniul cafelei
pentru România – Alexandru Niculae care este World Roasting Champion 2016.
Acest rezultat vine după o muncă de ani, după speranţă, zbatere, ambiţie, nebunia de
a demonstra, curajul de a visa, asta înseamnă acest rezultat şi pentru mine, dar mai ales
pentru ALEX, care s-a născut luptător şi a vrut să fie primul şi a reuşit.

facebook.com/octavian78

Felicitări lui Alex! El a demonstrat că se poate să munceşti, să lupţi, să înveţi, iar să
munceşti şi mai ales să crezi în visul tău!

Associated Editors

Şi anul acesta s-au deschis multe coffee shopuri, mici roasterii, oamenii se
instruiesc tot mai mult, totul evoluează în direcţia corectă şi sunt mândră de oamenii
din industria aceasta, cum se ridică să demonstreze, să înveţe, să aducă cele mai bune
produse pentru voi, iubitorii de cafea bună.

Dana Toma
dulcebydana@gmail.com
Mirela Păduraru
contact@mirelapaduraru.ro

Temperatură perfectă

L a final de an!

Bogdan Danielescu
bogdan.danielescu@yahoo.com
Alexandru Niculae
carcov_rocks@yahoo.com
Victor Arsene
Vic.arsene@gmail.com
Avasîlcăi Adrian-Gabriel
adiii1103@gmail.com

Aşa cum v-am obişnuit şi în acest număr veţi călători cu noi şi poveştile oamenilor
din toată lumea sau de la noi, care lucrează în industria cafelei, veţi vizita cafenele, veţi
citi articole scrise de oameni pasionaţi, veţi descoperi noutăţi, evenimente şi sperăm că
munca mea şi a echipei mele vă va face ziua mai frumoasă, citind acest număr de revistă.
Acum, la final, când se fac bilanţuri, vreau să le mulţumesc public, oamenilor care
mă ajută lună de lună să realizăm acest proiect de suflet, să le mulţumesc colegilor mei
de la şcoala de barista, care mă provoacă să evoluez, să mulţumesc tuturor oamenilor
frumoşi pe care-i întâlnesc aici sau oriunde, pe care-i leagă aceeaşi pasiune ca şi a mea,
să le mulţumesc tuturor celor care muncesc în România în industria de cafea şi o fac din
ce în ce mai bine şi care mă fac să mă simt mândră că aparţin acestui popor frumos şi să
le urez tuturor un an nou extraordinar, aşa cum l-au visat.
Speranţa, iubirea şi pasiunile ne fac speciali, de aceea vă doresc să nu încetaţi să
speraţi, să iubiţi şi să căutaţi ceea ce va face să zâmbiţi şi atunci când e greu.
La mulţi ani, să ne revedem sănătoşi în 2017!

Jose Ureña – COSTA RICA
editor@revistaelcafetalero.com
ALF KRAMER – NORWAY
alfkramer@remarc.no

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

Ronita Dragomir
ronita.dragomir@yahoo.com

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.
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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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ASTORIA
INTRODUCE
NEW CORE 600
De pe 6 până pe 10 noiembrie, echipa
Astoria va fi în Paris, la EquipHotel, pentru
a prezenta unele dintre cele mai inovatoare
echipamente de cafea. Expoziţia, ce are loc
de peste 50 de ani, se numără printre cele
din istoria sectorului Ho.re.ca.

Core600, primul model din linia Core, este o maşină
ce se remarcă prin designul funcţional, în care
liniile simple şi moderne se îmbină cu inovaţia userfriendly. Printre elementele reinventate se numără
Sensitive Touch Buttons, noua tastatură senzitivă
şi un cup warmer ce poate fi personalizat.
Pe lângă Core600, la standul Astoria vor putea fi admirate
şi Plus 4 You TS, modalitatea perfectă de combinare
a performanţei şi economiei de energie, HYbrid,
ce uneşte maşinile espresso tradiţionale şi modelele
super-automate, Sabrina cu liniile ei vintage şi Greta,
maşina de cafea compactă perfectă pentru birouri.

6
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Erna Knutsen se retrage
şi lasă în urmă o moştenire
incredibilă în lumea cafelei speciality
Erna Knutsen, cea care a
inventat sintagma „cafea
speciality” acum patru decenii,
şi-a anunţat retragerea. Erna
lasă în urmă o moştenire
incredibilă pentru lumea
cafelei de specialitate, de
la compania de cafea verde
pe care a fondat-o acum
aproape 30 de ani şi eforturile
susţinute în organizaţiile pentru
comercializarea cafelei, până la
deschiderea drumului pentru
femei în această industrie ce era
dominată de bărbaţi.
Născută în Norvegia, Erna a intrat în
lumea cafelei după ce a lucrat ca model
în New York. A lucrat apoi având un rol
administrativ într-o afacere ce se ocupa
de cafea şi mirodenii, unde şi-a cultivat
interesul pentru cafea. Într-o zi a întâlnit
un broker care i-a spus că are o pungă
mică de cafea verde „specialty”. Şeful ei
i-a zis că o pot cumpăra dacă ea reuşeşte
să o vândă. Pentru că brokerul nu i-a
permis să folosească facilităţile standului
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pentru a prăji cafeaua, a prăjit-o cu
ajutorul colegilor. „Toată lumea a fost
înnebunită după ea, am cumpărat
300 de pungi”, povesteşte Erna. Aşa
a început drumul ei în lumea cafelei.
„Nicio femeie nu depăşise aceasta barieră,
să treacă de la secretariat la vânzări.
Mie mi-a plăcut la nebunie şi iubesc
oamenii, dar bărbaţii m-au făcut să
trec prin câteva momente grele. Nu
prea le plăcea ideea ca o femeie să
înceapă să activeze în domeniu”.
Erna Knutzen şi-a lansat în 1985
propria companie de import al cafelei
specialty, a devenit membră SCAA şi fost
prima persoană care a primit din partea
organizaţiei premiul pentru întreaga
activitate de susţinere a industriei.
Într-o scrisoare adresată prietenilor
ei din comunitatea de cafea,
Erna Knutsen spunea:
„A fost o cursă minunată, dar e timpul
să ne strângem bagajele şi să plecăm în

călătorie în jurul lumii. Ne-au bucurat
anii în industria cafelei specialty şi
nu puteam să-mi aleg o carieră mai
bună. Căutarea şi importarea celor
mai bune cafele din lume pentru
prietenii noştri din sectorul prăjitorilor
a fost o experienţă extraordinară, iar
eforturile pe care le-am făcut împreună
cu SCAA pentru a promova calitatea
cafelei în ţările producătoare şi
consumatoare de cafea m-au împlinit.”

CONTACT
Telefon: 0756 077 399
Email: office@caffea.ro
http://www.caffea.ro
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WORLD OF COFFEE 2017 ÎN BUDAPESTA

Au început pregătirile pentru World
of Coffee 2017. Evenimentul va avea
loc în Budapesta, între 13-15 iunie.
World of Coffee a avut prima oară loc
în Monte Carlo, în anul 2000, iar de
17 ani continua să crească împreună
cu industria cafelei şi are loc în diferite
oraşe europene, în care se participanţii
se întâlnesc cu expozanţii pentru a
celebra băutura noastră favorită. Dacă
în 2017 evenimentul se va desfăşura la
Budapesta, în 2018 acesta va fi organizat
în Amsterdam, iar în 2019 în Berlin.
World of Coffee este o ocazie specială
care reuneşte peste 200 din furnizorii cei
mai inovatori din industria mondială de
cafea pe durata a trei zile de competiţii,
seminarii, sesiuni de comunicare şi
simpozioane, evenimente distractive
şi workshopuri educaţionale. Este locul
unde vizitatorii se lasă inspiraţi de cele
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mai noi echipamente şi servicii şi degustă
ultimele apariţii de pe piaţa de cafea.
Printre expozanţii deja confirmaţi se
numără La Marzocco, Java Republic,
Marco Beverage Systems, Ahlstrom,
ASCASO, Casino Mocca, Libamba,
Coffee Desk, Hario, La Boheme Café,
Loveramics, OCR Commodities,
Ozturkbay Roasters, Phuisinh
Corporation, Roastmax Tor şi mulţi alţii.
David Veal, director executiv al SCAE,
explică alegerea locaţiei din Budapesta:
„Cu o cultură impresionantă a cafelei
şi cu o reputaţie de a se număra
printre cele mai impresionante oraşe
din Europa, Budapesta ava fi un loc
grozav pentru World of Coffee.
După succesul din Dublin, suntem foarte
entuziasmaţi de evenimentul din 2017.
Vom continua să dăm tonul inovaţiei şi
trendurilor în această industrie vibrantă.”

La World of Coffee 2017 vor avea loc
competiţiile mondiale din industria
cafelei: World Latte Art Championship,
World Brewers Cup, World Coffee în
Good Spirits Championship, World
Ibrik Championship, World Cup
Tasters Championship. Pe parcursul
acestor competiţii, participanţii vor putea
să urmărească live utilizarea diferitelor
metode de filtrare, reţete inedite de
preparare a cafelei, munca fantastică pe
care barista o depun, ultimele invenţii
din domeniu şi vor putea cunoaşte
concurenţii, cei mai buni profesionişti din
domeniu, la scena World Coffee Events.
Pentru mai multe informaţii despre acces
şi program, urmăriţi site-ul
www.worldofcoffee-budapest.com
Noi deja abia aşteptăm vara
anului 2017 pentru a ne întâlni cu
iubitorii de cafea! Ne vedem acolo!

coffee stage

PREMIILE EUROPEAN
COFFEE TRIP 2016

coffee stage

BEST EUROPEAN CAFE
Kawiarnia Coffeedesk | Kołobrzeg,
Poland Bugan Coffee Lab | Bergamo, Italy |
Crooked Nose & Coffee Stories
| Vilnius, Lithuania |
Bonanza Coffee | Berlin, Germany |
Bloom Specialty Coffee | Bucharest, Romania |
BEST EUROPEAN ROASTER
Gardelli Specialty Coffee | Italy |
Koppi | Sweden |
The Barn | Germany |
Double B | Russia |
Bugan Coffee Lab | Italy |
BEST EUROPEAN COFFEE PACKAGING
La Cabra | Denmark |
Drop Coffee | Sweden |
Five Elephant | Germany |
Playground Coffee | Germany |
Double B | Russia |
BEST EUROPEAN CAFE DESIGN
Bonanza Coffee | Germany |
Kawiarnia Coffeedesk | Poland |
Bugan Coffee Lab | Italy |
Oheim Frankfurt | Germany |
Crooked Nose & Coffee Stories | Lithuania |
BEST EUROPEAN
INSTAGRAM – BUSINESS
CoffeedeskPL | Poland |
Bonanza Coffee | Germany |
Double B | Russia |
Kofeina Opole | Poland |
Koppi | Sweden |
BEST EUROPEAN
INSTAGRAM – CONSUMER
bosch | Germany |
kbarabosz | Poland |
coffeeteatrip | Poland |
koppianne | Sweden |
lastguest_hh | Germany |

În septembrie, peste 1000 de oameni au participat la nominalizarea profesioniștilor
şi afacerilor ce influenţează pozitiv comunitatea europeană de cafea. Cei de la ECT au
căutat să afle şi să răsplătească eforturile acestora în 7 categorii. Votarea s-a încheiat
pe 10 noiembrie, iar nouă ne face plăcere să vă prezentăm finaliştii şi câştigătorii:
14

BEST EUROPEAN NEW COFFEE PRODUCT
Comandante Nitro Blade | Germany |
Stempels’ Slowbrew | Germany |
Push tamper | United Kingdom |
BRO by CROOKED NOSE & COFFEE
STORIES | Lithuania |
The Apron | Czech Republic |
15
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SCAE
Origin Trip în Mexic
15- 25 ianuarie 2017
Următoarea călătorie organizată de SCAE va avea ca
destinaţie fermele producătoare de cafea din regiunile
Chiapas şi Veracruz din Mexic. Participanţii se vor întâlni
într-un hotel din Veracruz pe 15 ianuarie 2017.
PROGRAMUL:
Luni, 16 ianuarie:
- Întâlnire pentru micul dejun şi vizitarea portului Veracruz,
pentru a înţelege cum se fac importurile şi exporturile.
- Prânzul la depozitul de cafea Exporter
- Plecare la Coatepec, un oraş al cafelei, pentru a
petrece noaptea acolo.
Marţi, 17 ianuarie:
- Micul dejun în Coatepec
- Vizitarea unei ferme şi a unei mori de cafea în Xalapa,
apoi vizitarea Agritech, un laborator unde se dezvoltă
o plantă care este rezistentă la Rugina Frunzelor.
Miercuri, 18 ianuarie:
- Vizită la Tajin.
- Plecare spre Cordoba şi prânz în Huatusco.
- Cină în Cordoba.
Joi, 19 ianuarie:
- Vizită la plantele decaf Descamex şi Catoex.
- Vizită şi prânz prelungit la fabrica de bere.
Vineri, 20 ianuarie:
- Călătorie la Chiapas unde vom sta 2 zile din 3
şi putem vizita San Cristobal şi fermierii din zonă.
Costul excursiei este de 975€ şi include:
- Toate cazările (16 ianuarie-25 ianuarie)
- Transfer la aeroport
- Toate mesele
- Transport intern
- Toate taxele hoteliere
- Toate taxele de servicii
- Vizitele la ferme şi închirierea de facilităţi pentru conferinţe
Costul excursiei nu include:
- Transportul tur/retur către Veracruz
- Băuturile alcoolice
- Cheltuielile personale
- Documente de călătorie şi asigurări
Vă rugăm să luaţi în considerare că toți participanţii
sunt responsabili să ajungă în Veracruz nu mai târziu
de 6 pm, pe 16 ianuarie 2017.
Este necesar un avans de 200 €/persoană până pe 30 noiembrie
2016, iar plata integrală se va face pană pe 16 ianuarie 2017.
Pentru înscrieri şi informaţii, contactaţi organizatorii la adresa de
email: colin.smith@smithscoffee.co.uk
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Cum a fost la
Barista Camp 2016?

Barista Guild of Europe a adus
laolaltă anul acesta, în Estonia,
125 de barista din peste 26 de ţări.
Evenimentul a avut loc pe coasta
Estoniei, în micul oraş Pärnu.
Barista Camp s-a desfăşurat pe parcursul
a 4 zile intense de învăţare. Participanţii
au putut alege unul din cele 7 module
educaţionale de la SCAE. În afara
modulelor au avut loc conferinţe
susţinute de profesionişti din industrie.
În fiecare dimineaţă, după micul dejun
delicios şi o sesiune de yoga, începeau
cursurile SCAE, iar după prânz, barista se
reîntâlneau pentru a fi inspiraţi în sesiuni
de comunicare. Anul acesta, prezentările
au fost diferite şi s-au concentrat pe
branding, dezvoltarea carierei şi economie
comportamentală, iar barista au avut ocazia
să îşi dezvolte cunoştinţele în legătură cu
variate aspecte ale industriei de cafea.
Aşadar, Barista Camp 2016 a fost o
experienţă intensă, ce a unit comunitatea
europeană a cafelei, de la care profesioniştii
de pe întregul continent au plecat mai
bogaţi în cunoştinţe şi cu prieteni noi.
Ne vedem la anul!

coffee brands

BAZZARA ÎN TRIESTE,
CAPITALA ITALIANÃ A
BÃUTURII ESPRESSO
O simplă băutură sau un loc de întâlnire?
Tradiţie sau cercetare inovatoare? Cafeaua în Trieste
este toate acestea la un loc. Cafeaua de azi are o
interpretare modernă a istoriei ce datează din
secolul XVIII, când oamenii din Trieste au început
să proceseze, să prăjească şi să deguste cafeaua în
mediul elegant al cafenelelor istorice.
Trieste este încă un loc de refugiu al cafelei verzi în Italia şi un loc
special pentru inovaţie şi cercetare atât pentru noi, cât şi pentru
clienţii noştri. Acest port este o rută privilegiată datorită marii
concentraţii de companii specializate în importurile, manipularea
şi procesarea cafelei, iar aceasta înseamnă că noi putem selecta
şi oferi cele mai bune boabe de cafea din cele mai bune loturi.
O poveste cu aromă de cafea ce a fost atât de fascinantă încât
l-a determinat pe Dionisio Bazzara ca, în anii ’80, să cumpere
compania „La Brasiliana - Industria Triestina del Caffè”. Din
acea zi, familia Bazzara selectează cu dragoste calităţile cafelelor
Arabica şi Robusta, pentru a vă oferi un gust rafinat al stilului
de viaţă italian. Amestecurile sunt mereu create printr-un proces
de prăjire lentă, mulţumită experienţei prăjitorilor noştri. Acest
proces asigură ca boabele selectate şi prăjite cu grijă, să treacă
prin schimbările chimice necesare pentru a elibera cele mai
fine arome, care sporesc calităţile organoleptice ale fiecărui
amestec şi dau fiecărui bob culoarea maronie unică denumită
şi „tunică de călugăr”. Boabele verzi sunt prăjite cu grijă şi
urmând reţetele şi procedurile tradiţionale ale familiei noastre,

18

dar povestea fiecărei ceşti începe de la plantaţiile de pe patru
continente, ce se continuă prin călătoriile în jurul lumii şi se
încheie la Trieste, capitala mondială a băuturii Espresso.
Aici ne cultivăm iubirea pentru cafea şi aici produsele
Espresso Bazzara se întâlnesc. O simfonie de arome
în fiecare înghiţitură ce te va purta spre tărâmuri
îndepărtate pentru a descoperi senzaţii exotice.
Anul trecut a fost inaugurată Academia Bazzara: 250 m2 chiar în
inima oraşului Trieste, cufundată într-un mediu Art Nouveau,
înconjurată de clădiri concepute de Giuseppe Sommaruga şi
cafenele istorice unde obişnuiau să se întâlnească Joyce şi Svevo.
Academia de cafea Bazzara ia naştere din nevoia personalizării
formării individuale şi de a o face plăcută şi incitantă.
Fiecare curs este un amestec perfect compus din trei
ingrediente: tradiţie, cultură şi profesionalism. Cursurile
sunt structurate pe mai multe niveluri şi se adresează
atât profesioniştilor, cât şi iubitorilor de cafea.

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

COFFEE
ACCESSORIES
CEZVE - TURKISH COFFEE POT
SOY C3 - (SERVES 3)
95.00 USD

http://www.soy.com.tr

CEZVE - TURKISH COFFEE POT
SOY C2 - (SERVES 2)
85.00 USD
CEZVE - TURKISH COFFEE POT
SOY C4 - (SERVES 4 TO 5)

CEZVE / TURKISH COFFEE POT

105.00 USD

614.00 USD

SOY GC-CLASS

CEZVE - TURKISH COFFEE POT

PURE SOLID SILVER (999%)

SOY C1 - (SERVES 1)
75.00 USD
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Adresa: Str. Matei Voievod nr. 102, E-mail: silvia@kiruna.ro

coffee lovers

coffee lovers

coffee lovers

Articol de
COFFEE BREAK TEAM

Coffee Planet
Roastmaster
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De ce ai ales cafeaua? Spune-ne ceva
despre istoria ta şi a cafelei.

Why did you choose coffee? Tell us something
about your history with coffee, how did it all start?

Am început să lucrez în 2005 cu cafeaua, pe când deţineam
şi conduceam o cafenea în Brazilia şi am început să antrenez
personal o echipă de barista. În acest timp, am făcut un
parteneriat cu un ONG– Beehive Institution Young
Service – şi am oferit oportunităţi de training tinerilor care
nu îşi permiteau să participe la cursuri profesioniste.

I first started working with coffee in 2005, when I owned
and operated a coffee shop in Brazil and began to personally
train a team of baristas. During this time, I also partnered
with an NGO – Beehive Institution Young Service – and
provided training opportunities for young people who
could not afford to participate in the professional courses.

Pasiunea mea pentru cafea a crescut tot mai puternic
şi m-am alăturat Asociaţiei Braziliene pentru Cafea şi
Barista, unde am fost în funcţia de Director între 20082012. Aveam responsabilitatea jurizării unei sumedenii de
competiţii de cafea, instruiam barista şi îmi îmbunătăţeam
cunoştinţele ca degustător de top al cafelei. Acum sunt
Q-Grader certificat şi un membru activ în „IWCA”
(Alianţa Internaţională a Femeilor din Cafea).

My passion for coffee grew from strength to strength
and I joined the Brazilian Association of Coffee &
Baristas, where I held the position as Director from
2008 – 2012. I was responsible for judging a variety
of coffee competitions, lecturing baristas and building
upon my own knowledge as a quality coffee taster. I am
now a certified Q-Grader and an active member of the
‘IWCA’ (International Women’s Coffee Alliance).

Povesteşte-ne despre Coffee Planet.

Tell us about Coffee Planet?

La Coffee Planet ne mândrim mult cu cafeaua noastră.
Vrem ca toţi clienţii noştri să simtă bucuria unei căni
de cafea fabuloase de fiecare dată când ne aleg.

At Coffee Planet we take great pride in our coffee.
We want all our customers to experience the joy of a
fabulous cup of coffee every time they choose us.

Producţia de cafea de calitate este prioritatea noastră
numărul unu, de aceea avem relaţii excelente cu cei mai
buni producători de cafea ai lumii. Ne prăjim cafeaua
în prăjitoria noastră UAE şi ne creăm boabele, modul
de măcinare şi cafeaua la capsule. Din 2005 suntem
furnizori pentru clienţi din sectorul alimentar, retail
şi de afaceri din Orientul Mijlociu şi mai departe.

Producing quality coffee is our number one priority,
which is why we have excellent relationships with the
world’s best coffee producers. We roast green beans in
our UAE roastery, creating our own whole bean,
ground and capsule coffee.
We have been supplying customers in the foodservice, retail
and business across the Middle East and beyond since 2005.

Care este părerea ta despre
comunitatea de cafea din Dubai?

What’s your opinion about the
coffee community in Dubai?

În Orientul Mijlociu apar din ce în ce mai mulţi băutori de
cafea, făcând această piaţă una cu cele mai rapide creşteri din
lume în ceea ce priveşte consumul de cafea. Am observat din
primul rând cum cunoştinţele şi aprecierea consumatorilor pentru
cafeaua de calitate se îmbunătăţesc. Cu un plus de cunoştinţe
vine şi o creştere a dorinţei pentru profile de gust sofisticate
ale cafelei, am observat o cerere mărită pentru single origin
proaspăt prăjită sau cafele din microloturi. Această tendinţă
notabilă merge mână în mână cu nevoia de prospeţime, ca şi în
cazul mâncării se observă atunci când cafeaua nu este proaspătă,
iar din ce în ce mai mulţi consumatori de cafea din regiune
se orientează către branduri care prăjesc cafeaua local pentru
o ceaşcă de cafea proaspătă, ceea ce e minunat pentru noi.

The Middle East is cultivating more and more coffee drinkers,
making it one of the fastest growing markets in the world
for coffee consumption. We have observed first-hand how
consumers’ knowledge and appreciation for good quality
coffee is constantly improving.With an increase in knowledge
comes an increase in the desire for sophisticated coffee taste
profiles, and we have noticed a higher demand for freshly
roasted single origin and microlot coffees.
This notable trend is coupled with the need for
freshness, like with food it is noticeable when coffee is
not fresh, therefore more and more coffee drinkers in
the region are turning to brands that roast their coffee
locally for a fresh tasting cup, which is great for us.

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?

Where have you enjoyed the best coffee ever?

Sunt întotdeauna în aşteptarea următorii ceşti de cafea
extraordinară, dar unul dintre cele mai memorabile
momente l-am trăit în Brazilia. Am încercat o cafea
etiopiană Yirgacheffee, făcută la syphon şi încă îmi amintesc
gustul delicios de iasomie, prune, alune şi migdale.

I am always waiting for the next amazing cup of coffee,
but one of my most memorable coffee moments
was in Brazil. I tried an Ethiopian Yirgacheffe coffee
brewed in a syphon and I can still recall the delicious
taste of jasmine, plums, hazelnuts and almonds.
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Povesteşte-ne despre cea mai frumoasă
experienţă cu aromă de cafea.

Tell us about the best coffee
experience you’ve until now?

Acum mulţi ani, lucram la un proiect la o fermă din
Brazilia (Fazenda Aguas Claras) şi în fiecare zi predam
unor barista începători despre prăjirea cafelei şi procesul de
degustare. Am petrecut momente minunate, cu mâncare
bună şi într-o companie excelentă şi asta iubesc cel mai
mult la ceea ce fac – să cunosc oameni din întreaga lume.

Several years ago, I worked on a project which took place
on a farm in Brazil (Fazenda Aguas Claras) and each day
I trained beginner baristas about the coffee roasting and
cupping process. We had such a wonderful time with good
food and company and this is what I love most about my
job – meeting new people from all over the world.

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

What do you think about barista competitions?
Do you think that they are useful for the industry?

Da, cred că aceste competiţii aduc un plus de valoare
industriei de cafea. Ele stabilesc cu succes criterii
pentru calitate cafelei şi oferă ocazia ca profesioniştii
să descopere tendinţele şi noile tehnici din cafea.

Yes, I believe barista competitions add significant value to the
coffee industry. They successfully set a benchmark for coffee
quality, while also providing a platform for professionals
to discover current trends and new coffee techniques.

Care sunt planurile tale de viitor?

What are your plans for the future?

Pe măsură ce creştem, lucrez să extind varietatea de
cafele speciality pentru a oferi mai multe opţiuni
consumatorului din Orientul Mijlociu şi nu numai.

As we continue to grow, I am working to expand our range
of specialty, ethically sourced single origin coffees to offer
more consumer choice in the Middle East and beyond.

La final, câteva cuvinte de înţelepciune?

In the end, some wise words?

Cel mai frumos aspect al lucrului în domeniul cafelei este că
nu ne oprim niciodată din a învăţa despre boabele noastre
specialty. Mereu căutăm să descoperim noi arome şi nuanţe,
ceea ce înseamnă că acest produs evoluează constant.

The most exciting thing about working with coffee is that
we never stop learning about our specialty beans. We’re
always searching to discover new flavours and nuances,
which means the face of coffee is constantly evolving.
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După Finlanda, Norvegia are cei mai mari
iubitori de cafea din lume.

After Finland, Norway has the heaviest
coffee drinkers in the world.

Cum s-a întâmplat?

How did that happen?

Norvegienii sunt o rasă amuzantă, plin de contradicții,
dar şi cu un sentiment de aventură şi capacitatea de a
îmbrățișa viața. Băutul constant al cafelei a devenit treptat
și încă mai este o parte vitală a stilului de viaţă pentru
norvegieni. Prima oară a fost un lux accesibil, apoi dintr-o
dată a devenit băutura noastră națională înainte de ceai,
bere, vin, sucuri sau chiar apă. Din păcate e și o veste
tristă pentru fermierii de cafea din lume, căci există doar
5 milioane de norvegieni. Vestea bună e că, din multe
motive, consumul de cafea rămâne stabil şi ridicat:

The Norwegians are a funny breed, full of contradictions, but also
with a sense of adventure and the ability to embrace life. Drinking
a lot of coffee gradually became and still is a vital part of embracing
life for Norwegians. First as an affordable luxury, then suddenly it
became our national beverage way ahead of tea, beer, wine, sodas
and even water.
Unfortunately, and the sad news for the coffee farmers
of the world, there are only 5 million of us. The good
news is that the coffee consumption remains both stable
and high, and there is number of reasons for this:

Spre deosebire de partea sudică a Europei, otomanii băutori
de cafea nici nu s-au apropiat de Norvegia. Au ajuns la
Viena şi au lăsat nişte cafea la porţile ei când s-au retras
în 1683, dar fără să impresioneze pe nimeni. Oricum,
cafeaua era pe piaţă din 1670. Pe vremea aceea, aveam
multe probleme, având danezii ca musafiri nepoftiţi de 400
de ani. Sub dominaţia lor, stăteam preponderent în casă şi
lăsam comerţul în seama acestora. Cum eram o naţiune de
pescari, vânători şi fermieri cu jumătate de normă, cuvântul
„disponibilă” descrie corect relaţia noastră cu cafeaua.

Unlike in the southern part of Europe, the coffee drinking
Ottomans never even got close to Norway. They reached Vienna
and left some coffee at the gates when they retreated in 1683, but it
did not impress anyone here. Coffee had been available since 1670
anyway. At that time, we had problems of our own as we had the
Danes as uninvited guests for 400 years.
Under their rule, we mainly stayed home and left trade
to them. As we were a nation of fishermen, hunters
and part time farmers, the word “available” would be
the correct description of our relation to coffee.

29

coffee lovers

coffee lovers

Cafeaua era doar o curiozitate.

Coffee was mainly a curiosity

Cafeaua s-a răspândit încetul cu încetul, dar mai mult
ca o curiozitate şi nu ştiam ce să facem cu boabele verzi
despre care se spunea că sunt aşa minunate. Istoria zice
că atunci când un nobil danez a adus nişte boabe unui
fermier norvegian, acestea au fost date nevestei sale pentru
a le prepara şi servi. Ea era obişnuită să usuce fasolea sau
mazărea şi să scufunde boabele în apă, ca apoi să le fiarbă
pentru o vreme, să le guste şi apoi să le fiarbă iar. Ele tot nu
puteau fi consumate şi nu aveau gust bun, iar ideea cafelei
nu a prins până nu au învăţat s-o prăjească. Bucuria servirii
cafelei a fost acceptată gradual si noi ne procuram cafelele
din India şi Indonezia. Dar era un comerţ redus, puţin mai
mare decât unul microscopic. Eram totodată şi o naţiune
de navigatori şi la acea vreme ne obţineam cafeaua din Java,
Indonezia. Pe drumul de întoarcere, vasele de navigaţie
înalte se opreau în portul El Mocha, unde astăzi este Yemen.
Se aprovizionau cu apă proaspătă, cu alte bunuri şi cu o
cafea ce purta numele portului. Amestecul Java Mocha a
devenit specialitate. Ruta în jurul Africii dura câteva luni.

Coffee gradually got spread, but mainly as a curiosity and we did
not know what to do with the green beans that were said to be so
wonderful. History has is that when a Danish nobleman brought
some beans to a Norwegian farmer, it was passed on to his wife for
further preparation and serving.
She was used to dry beans or peas and she soaked the beans in
water and the boiled them for a while, tasted them and boiled
them again. They still could not be eaten and did not taste good
and the idea of coffee did not catch on until they learned that they
should roast it.
The idea of enjoying coffee was gradually accepted and we
got our coffees from India and Indonesia. But it was a small
trade, just a little bit larger than microscopic. We were also a
nation of seafarers and at that time we got our coffee from Java
in Indonesia. On the way back, the tall sailing ships stopped
at the harbour of El Mocha in today’s Yemen. They loaded
on fresh water and other supplies, and took on the coffee
named after the harbour. The blend Java Mocha was born as
a speciality. The route around Africa took a few months.

Cele două schimbări istorice majore
au survenit în acelaşi timp.

Then two major local historical changes
appeared at the same time.

Prima în jurul anului 1850. Nu mai eram sub dominaţie
daneză, dar aceştia ne lăsaseră moştenire nişte abilităţi şi
obiceiuri care erau cât pe ce să aibă un efect devastator asupra
noastră ca ţară. Beam foarte mult alcool. Extrem de mult.
Cu o populaţie mică, de aproape 900.000 de oameni, aveam
aproximativ 4000 de distilerii, cele mai multe la ferme. Eram
beţi constant şi devenisem o naţie care abuza de alcool.

The first around 1850. We were no longer under Danish
rule, but they had left us with some skills and habits that were
about to have a devastating effect on us as a new nation. We
drank lots of alcohol. Lots and lots. With a small population
of around 900.000 people we had around 4000 distilleries,
mainly on farms. We were constantly drunk and had become
a nation of alcohol abusers. Something had to be done.
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Ceva trebuia să se schimbe. Guvernul a decis să interzică
toate distileriile cu excepţia celor puţine care erau sub control
guvernamental. Acelaşi lucru se aplica şi importului. Tăria
a dispărut pur şi simplu peste noapte. Poate că e uşor să
introduci legi noi, dar să-i faci pe oameni să le respecte şi să le
urmeze, e cu totul altă poveste. Un bărbat deştept, sau poate
o femeie, a venit cu o idee: Aveam nevoie să introducem o
alternativă, care avea gust mai bun şi mai multe efecte pozitive
decât efectele negative ale alcoolului tare. După analiză, au
ales cafeaua. Aceasta urma să devină disponibilă pentru toată
lumea şi aveau nevoie de o campanie serioasă de promovare
pentru a sprijini schimbarea propusă a obiceiurilor.

The government decided to ban all distilleries with the exception
of a very few that came under governmental control. The same
applied to import.
Strong alcohol simply disappeared more or less over night.
It may be so easy to introduce new legislation, but to make
people respect it and obey it is another case. Some clever man,
or maybe it was a woman, came up with an idea: We needed
to introduce an alternative, that tasted better and had positive
side effects rather that the negative we saw in strong alcohol.
After some consideration, they decided on coffee. It would be
made available to everyone and they needed a heavy marketing
campaign to support the proposed change in habits.

Să decidă le-a fost uşor, promovarea a fost mai problematică,
întrucât ideea sau cuvântul „marketing” nu erau inventate
la acea vreme. Publicitatea în ziare, la TV, prin postere
sau social media a apărut la 150 de ani după aceea.

To decide was easy, marketing was more problematic as neither
the idea or even the word “marketing” had been invented
at the time. Advertising in newspapers, on TV, posters and
the use of social media only appeared 150 years later.

Aşadar, au decis că biserica ar trebui să preia sarcina de
promovare. Aceasta avea o vastă experienţă în persuasiune.

So, it was decided that the church should do the job of
convincing. They had a broad experience of just that.

Aceasta explică atitudinea noastră
religioasă cu privire la cafea.

This explains our religious
attitude to coffee.

La acea vreme, mergeam la biserică şi ascultam cu sfinţenie
ce ne spunea preotul. Mesajul era simplu. Beţi cafea şi fiţi
binecuvântaţi, continuaţi să beţi alcool şi veţi fi judecaţi
aspru. Aceasta combinaţie de răsplată şi pedeapsă s-a
dovedit a fi un argument foarte convingător atunci. Dar
nu s-au folosit decât de cuvinte. Ei serveau cafea după
slujbe şi la fiecare adunare la care participa biserica. La
botezuri, nunţi, înmormântări şi orice alte evenimente.

At that time, we went to church and we obediently listened to what
the priest had to say, and serve. The message was simple. Drink
coffee and be blessed, keep drinking alcohol and expect heavy
fire on judgement day. This combination of “whip and carrot”
proved to be very convincing argument at the time. But, they
did not just use words. They also served coffee after the sermons
and at every gathering where the church was involved. Baptising,
marriage, funerals and everything in between you name it.
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Acestea presupuneau utilizarea volumelor mari de cafea, iar
ibricele otomane tradiţionale ieşeau din discuţie pentru că
erau consumatoare de timp. În schimb, cafeaua era prăjită
la ferme şi au fost folosite cazane în care se preparau până
la 10 litri de cafea la foc sau în cuptoare de fier. Există
şi în ziua de astăzi sub numele de „cazane misionare” şi
sunt ocazional folosite, dar pot fi văzute la muzee.

These implied huge volumes and the use of traditional
Ottoman Cezves were too time consuming and out of
the question. Instead, coffees were roasted at the farm
and coffee kettles, that would brew up to 10 litres under
open fire, or on cast iron ovens, were introduced. They
still exist under the nickname of “missionary kettles” and
are occasionally used, but mainly sit in museums.

A doua mare schimbare.

The second main change.

Biserica a făcut o treabă bună, dar apoi şi-a făcut
apariţia legea cererii şi ofertei! Pur şi simplu nu era
destulă cafea în jur şi, ca una dintre cele mai sărace
țări din Europa, nu ne permiteam să o importăm.

The church did a fine job, but then the law of supply
and demand kicked in! There simply was not enough
coffee around and as one of the poorest nations
in Europe we could not finance the import.

Atunci a avut cineva o altă idee strălucită. Aveam un
surplus de pește uscat şi existau țări cu un surplus
similar de cafea. În aceste naţiuni, biserica cerea ca
oamenii să nu consume carne în unele perioade ale
anului. Peştele uscat putea rezolva această problemă.

Then someone came up with another new and bright idea.
We had a surplus of dried fish, and there were nations with a
similar surplus of coffee. And in the same nations, the church
demanded that people were not supposed to eat meat during
parts of the year. Dried fish would solve the problem.

Norvegia a început un troc cu Brazilia. Pur şi simplu
schimbam pește uscat pe cafea, fără să implicăm bani, spre
beneficiul ambelor naţiuni, al bisericii, al fermierilor din
Brazilia şi al pescarilor din Norvegia.
O situaţie din care toţi aveam de câştigat, care a durat aproape
100 de ani şi care a generat o legătură strânsă între cele două
ţări. Cam aşa s-a petrecut în linii mari. Iar ideea băuturii calde
într-un climat rece a ajutat mult. Cafeaua a devenit şi a rămas
băutura noastră naţională.
Dar dacă promiteţi să nu spuneţi: Foarte des...
amestecată cu alcool ilegal sau legal.

Norway then simply went into a barter trade agreement with
Brazil. We simply exchanged dried fish with coffee and there
was no money involved, for the benefit of the two nations, the
church, the farmers of Brazil and the fishermen of Norway.
A multiple “win-win “situation that kept going for
almost 100 years and generated lasting bonds between
the two nations. That is how it happened, in broad
terms. And the idea of a warm beverage in a cold climate
also helped a lot. Coffee became and still remains our
national beverage. But if you promise not to tell: More
that often…blended with illegal and legal alcohol.
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Acum, lăsaţi-mă să vă spun partea mea.

Now, let me get personal.

Câteodată istoria are cai nebănuite. Eu sunt dovada grăitoare
în acest sens. Am crescut într-un sat de pescuit arctic la
graniţa cu Rusia. Tatăl meu era pescar şi la fel au fost şi
bunicii mei şi taţii lor. Pescuiau cod care era uscat şi trimis
pe două rute: către Brazilia, la schimb cu cafeaua şi către
Rusia, la schimb cu grâne şi alte produse agricole. Pomori,
un grup rus de troc arctic, organiza comerţul în Rusia.

Sometimes history takes some strange turns. I am the ultimate proof
of just that. I grew up in an arctic fishing village on the Russian
boarder. My father was a fisherman, so were my two grandfathers
and their fathers. They fished cod that was dried and mainly took
two directions: To Brazil, bartered with coffee and to Russia, bartered
with grain and other agricultural products. The Pomors, a group
of Russian arctic barter traders, organized the trade in Russia.

Eu nu am călcat pe urmele strămoşilor mei.
M-am implicat în cafea la nivel multinaţional, care
ulterior a implicat atât Brazilia, cât şi Rusia.

I did not follow the footsteps of my ancestors.
I got involved in coffee on a multinational level that
eventually involved both Brazil and Russia.

În Brazilia nu vindeam sau cumpăram cafea, doar cunoştinţe
şi abilităţi organizatorice. Aceasta presupunea întâlniri
şi cunoaşterea cultivatorilor şi exportatorilor care erau
implicaţi în troc. Am cunoscut de asemenea şi primul
campion barista brazilian, iar bunicul ei era un cultivator
de cafea şi familia iubea Bacalao, făcut din pește uscat
norvegian, aşa cum bunicii mei iubeau cafeaua braziliană.

In Brazil I did not buy or sell coffee, just knowledge and
organizational skills. This implied meeting and getting to know
growers and exporters that had been involved in the barter
trade. I also got to know the winner of the first Brazilian
Barista championship and her grandfather was a coffee grower
and the family enjoyed Bacalao, made from Norwegian
dried fish, as my grandfathers enjoyed Brazilian coffee.

Munca mea în cafea m-a purtat şi către
Uniunea Sovietică/Rusia de mai multe ori

My coffee work also took me to Soviet/
Russia on several occasions.

Prima oară ca prezentator şi co-lider al unei conferinţe
internaţionale ce avea ca scop repetarea succesului obţinut de
schimbul între Norvegia şi Brazilia, acum între ţări din estul
Europei şi țări producătoare de cafea.
Condiţiile erau identice. Surplus de cafea în ţările
producătoare, surplus de produse industriale în
Uniunea Sovietică şi în ţările din Europa de Est.

The first time as a presenter and co leader of an international
conference with the aim of repeating the NorwegianBrazilian success of barter trade, now between the East
European countries and most of the producing countries.
The background was identical. Surplus of coffee in
production countries, surplus of industrial products in
the Soviet Union and in the East European countries.
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Conferinţa a eşuat din mai multe motive. Motivul
eşecului a fost diferit, dar evident la acea vreme.

The conference was for a number of reasons a total failure.
Why it failed is a different, but at that time obvious story.

Apoi, mai târziu, am fost invitat oficial să povestesc
despre cum Norvegia a reuşit să lupte prin cafea
împotriva abuzului de alcool. Din motive lesne de înţeles,
nici aşa nu am avut succes şi problema persistă.

Then, at a later stage, I was officially invited to tell the
story on how Norway managed to fight alcohol abuse
with coffee. For some obvious reasons this also landed
on unfertile ground and the problem remains.

După, am avut plăcerea să organizez o prezentare a cafelei
braziliene combinată cu o degustare a ceea ce aveau de
oferit fermierii din Brazilia. A fost o reuşită care le-a
deschis ochii importatorilor, prăjitorilor şi cafenelelor.

Later I also had the pleasure on behalf Brazilian farmers to
organize a presentation of Brazilian coffee combined with
a broad tasting of what they had to offer. It was a successful
eye opener for importers roasters and coffee bars.

În final, cercul s-a închis când am organizat un
campionat de barista în oraşul arctic Archangelsk, al
cărui nume se traduce ca „oraşul arhanghelilor”.

And finally, the circle was completed when I went to
organize a barista championship in the arctic town of
Archangelsk, directly translated the city for Archangels.

Nu am văzut niciun înger, dar am putut să văd posturile de
tranzacţionare ale bunicilor mei şi am cunoscut pe cineva care
se trăgea dintr-o familie Pomor, de o generaţie, două în urmă.

I did no see any angels, but I got to see the trading posts
of my grandfathers and met with someone that came
from a Pomor trading family a generation or two ago.

Ceea ce mi-a dovedit că locuim într-o lume „mică” şi că
întâlnirile care depăşesc graniţele au o valoare specială.

Which proves that we actually live in a “small “world and meeting
across the boarders has a number of values of their own.

Să sperăm că vom putea rămâne aşa.

Let us hope we can remain that way.
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Comedians in Cars Getting Coffee is an American comedy web series created,
directed and hosted by comedian Jerry Seinfeld, distributed by digital network Crackle.
The series premiered on July 19, 2012 and in 2016 aired its eighth season.

I

Episodes feature Seinfeld introducing a vintage car selected for a guest comedian,
followed by a drive to a pre-selected café or restaurant for coffee. Episodes diverge
from the format spontaneously, as when Michael Richards implores Seinfeld to take
a side street, when Seinfeld returns after coffee with Carl Reiner to join him for
dinner with Mel Brooks—or when car trouble arises. As of May 2015, the series had been
streamed nearly 100 million times. The show’s eighth season premiered on June 16, 2016.
It has been renewed for a ninth season. The show’s eighth season premiered on June 16,
2016. It has been renewed for a ninth season. www.comediansincarsgettingcoffee.com

Episodes are estimated to cost roughly $100,000, with guests
being paid in cash and the initial raw shoot lasting on average
three-and-a-half hours, which is then edited over a two-week
period down to a 12–20 minute episode.The process uses
a lean production staff, involves a minimum of network
interaction, and is designed as an edited and unscripted talk
show without an audience that can be comfortably watched
on a smart phone. Prior to development of the series, Seinfeld
was told by leading social network advisers, including those
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n a 2012 interview, Seinfeld said the roots of the
concept traced to a DVD extra he made for his 2002
documentary Comedian along with a later trip he made
after purchasing an old VW Beetle in New Mexico, subsequently
filming the return trip to the east coast with a friend. In a 2014
interview with David Letterman at the Paley Center, Seinfeld
said the series was born as “an experiment” - as “kind of a guess.”
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at Facebook and Yahoo, that a show length exceeding five
minutes had little chance of success on the web. Howard
Schultz, coffee magnate and Chairman of Starbucks, turned
down the opportunity to sponsor the show. Acura eventually
sponsored the show, giving Seinfeld creative license with
creating the commercials and product placements.
Seinfeld intentionally crafted the show’s format around
the car drive and “movement,” specifically because “when
attempting to show the meandering, silly and sometimes
deep conversations that comedians share, you have to
remove the audience to keep the participants from dropping
into their acts,” adding that “part of what makes the show
watchable is that it’s always moving. There’s no narrative
[to] drive the story. We know what happens. We know
they’re going to get coffee. You need a kinetic energy to
move it along, moving people around keeps them awake.”
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Coffee corner

S

tradale este primul restaurant din Bucureşti care aduce
conceptul de street food în interior – cu meniuri proaspăt
pregătite din ingrediente alese cu grijă de către bucătarul
șef, cu peste 30 de feluri de mâncare diferite în fiecare zi şi cu
atmosferă degajată, Stradale a devenit punctul de întâlnire
pentru sute de oameni în fiecare zi. Chef Foa este cel care
coordonează meniul de la Stradale şi se asigură că cei care îi
calcă pragul au parte de o experienţă specială de fiecare dată.
Primul restaurant Stradale a fost deschis în nordul capitalei, în
Bucureşti Business Park, urmând în curând două noi locaţii:
Oregon şi Willbrook Platinum Centre. În plus, Stradale şi-a
extins conceptul pentru şcoli private, în acest moment existând
două locaţii adaptate special pentru nevoile culinare ale elevilor:
Stradale Carnivale, la Şcoala Americană şi Stradale for Avenor.

Furnizorul de cafea pentru Stradale este Guido Coffee.

Mâncarea nu este însă singura atracţie de la Stradale, cafeaua
deosebită fiind cea care îi aduce pe bucureşteni în fiecare
dimineaţă în locaţie. Coffee corner-ul de la Stradale este coordonat
de către Toma Teodorescu, unul dintre cei mai cunoscuţi barista
din Bucureşti şi coffee ambassador pentru Flavours. Toma este
cel care alege tipurile de cafea din locaţie şi dă tonul pentru noi
preparate deosebite, în funcţie de sezon. În acest moment, cei
care vin la Stradale se pot bucura de un o Guatemala Finca la
bolsa, procesată prin spălare şi uscare la soare, care dezvoltă note
de ciocolată, stafide și toffee, cu un corp mediu si cremos.

În ceea ce priveşte aparatura folosită în locaţie,
aceasta este La Marzocco Linea Pb, iar râşnița
este Mythos One Nouva Simonelli.
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Pasiunea pentru cafea de specialitate a apărut la Toma acum
mai bine de trei ani când l-a întâlnit pentru prima dată pe
Adrian Simion, fondatorul prăjitoriei de cafea Guido, cu care a
colaborat în cadrul unui târg. Au continuat să lucreze împreună,
iar Toma a învăţat totul despre procesele dintr-o prăjitorie.
Joaca s-a transformat în pasiune şi apoi în carieră, după ce a
urmat cursurile de Sensory Skills Foundation la şcoala de cafea
înființată de către Silvia Graham, coordonatorul naţional SCAE
România. După 2 ani la Guido, el a devenit consultant pentru
mai multe cafenele şi prăjitorii din Bucureşti. Acum este alături
de Flavours şi îşi pune amprenta pe modul în care se serveşte
cafeaua de specialitate la Stradale sau în cadrul evenimentelor.

Cafeaua lui Toma poate fi savurată în locaţia Stradale
din Bucureşti Business Park (Șoseaua BucureștiPloiești 1A) şi, începând cu luna noiembrie, în
Stradale Oregon (Șoseaua Pipera 44).
www.stradale-lunch.ro
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When it comes to London’s third-wave cafés one of the biggest surprises this year is definitely Hackney
Coffee Co, which first opened its doors in February 2016 and is still going strong.

Când vine vorba despre cafenelele din al treilea val din Londra, una dintre cele mai mari surprize ale anului
a fost cu siguranţă Hackney Coffee Co, care şi-a deschis porţile în februarie 2016 şi continuă să crească.

T

D

he owners, Kevin Mills, James Penn and Jon Penn
decided to go for a more unknown roastery from Bristol
named Extract Coffee Roasters, and what a marvellous
decision that was! The Dr. Strangelove flat white I tried was
both fruity and creamy giving my mouth a boost of flavour
I did not expect. You can also buy yourself some coffee and
take it home for 7 pounds a bag (250grams): Santa Clara
- Antigua Guatemala Bourbon & Caturra (washed) for
filter and Buena Vista Huehuetenango - Guatemala Pache
Caturra & Bourbon (washed) for your espresso machine.
Although their espresso beans can be found all year
round, when it comes to alternative brewing methods
they change their coffees at least three times per week.
Make sure you ask your barista what he recommends
before you order an Aeropress or a V60.
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Their desire for perfection has led them towards the
British-favorite La Marzocco espresso machine. Their Linea
2AV and Mahlhöning EK43 grinder ensure consistency
and quality with each and every ACME cup.
Worth mentioning here is their amazing pastry selection
from Nic’s Cakes out of which I whole-heartedly
recommend you try the pistachio, green tea or apricot
blondie. They’re simply divine and can satisfy your sweet
tooth, but if you’re into raw vegan treats, you’re in luck!
The Deliciously Ella snacks are forever present .
If that weren’t enough, I’ll let you in a little secret:
they plan on opening a cocktail bar on the premises.
So, if you ever find yourself in the cool part of town,
make sure you stop there and take a coffee break!

eţinătorii ei, Kevin Mills, James Penn şi Jon Penn au
decis să aleagă o prăjitorie necunoscută din Bristol,
numită Extract Coffee Roasters, şi ce hotărâre
bună au luat! Flat White-ul Dr. Stragelove pe care l-am
încercat a fost fructat şi cremos şi mi-a surprins simţurile
cu o explozie de aromă neaşteptată. Poţi să cumperi şi cafea
pentru acasă la 7£/punga de 250g: Santa Clara - Antigua
Guatemala Bourbon & Caturra (washed) pentru filtru şi
Buena Vista Huehuetenango - Guatemala Pache Caturra
& Bourbon (washed) pentru espressorul personal.
Deşi boabele lor pentru espresso se pot găsi pe tot parcursul
anului, când vine vorba de metode de preparare alternative
ei schimbă cafelele cel puţin de trei ori pe săptămână.
Asigură-te că îl întrebi pe barista ce îţi recomandă
înainte să comanzi o cafea la Aeropress sau V60.

Dorinţa lor de perfecţiune i-a îndreptat spre favoritul
britanicilor, espressorul La Marzocco. Maşina
Linea 2AV şi râşnița Mahlhöning EK43 asigură
consistenţa şi calitatea în fiecare ceaşcă ACME.
Trebuie să amintesc aici şi selecţia lor uimitoare de produse
de patiserie de la Nic’s Cakes, din care vă recomand din
inimă să le încercaţi pe cele cu fistic, ceai verde sau caisă.
Sunt pur şi simplu divine şi vă vor satisface pofta de
dulce, dar dacă vă plac deliciile vegetariene, aveţi noroc!
Gustările Deliciously Ella sunt mereu disponibile.
De parcă nu era de ajuns, vă spun şi un mic secret: plănuiesc să
deschidă un cocktail bar în locaţie. Aşa că, dacă ai drum prin
partea cool a oraşului, opreşte-te acolo pentru o pauză de cafea!
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Soho bikes London is no longer the new kid on the block and has become
a dependable brick stone of the neighbourhood it borrowed its name from.

Soho bikes London nu mai este o noutate şi a devenit o piatră de temelie
a cartierului de la care a împrumutat numele.

H

D

aving opened in August 2014, this coffee house/
bike repair shop has never lacked customers.
With the increasing demand of specialty coffee
everywhere, owner Nick and Aussie manager Tristan
have done pretty well for themselves, if you ask us.
Their black coffee changes every week so if you find the perfect
cup we suggest you enjoy it while it lasts, though being able to
try out incredible beans every time is definitely something worth
taking into account. When it comes to their espresso, their roasters
of choice during our time there was Origin, another Londonbased giant: Honduras, Los Charros - washed. You can always go
for the house blend, El Salvador - Pathfinder, which works very
well with milk based drinks. However, if you have the time and
fancy a proper pour over we suggest you choose between Five
Elephant (Berlin, Germany) or Jacu Coffee (Ålesund, Norway).
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When it comes to props, their La Marzocco Linda PB espresso
machine goes hand in hand with top of the line grinders such as the
Mahlköning EK43 (for filter coffee), Mazzer Mythos (for espressos)
and the Nuova Simonelli for milky caffeinated drinks. Even if
you find yourself on the run, make sure to give their batch brew a
chance as they have the Technivorm Mochamaster to make matters
simple. One thing you can never say about them is that they’re
unprepared!
Their tea selection is also something worth mentioning. We strongly
recommend the Russian Earl Grey or Popcorn Green from Little
Sparrow. Soon enough you’ll be able to enjoy a Colombian San
Fermin decaf, from Origin Coffee Roasters, so you won’t be able to
complain about not having a bike or being a coffee addict in order
to pay them a visit.
Go pay them a visit whenever you’re near, they’ll make your day!

eschisă în august 2014, această cafenea/atelier de
reparaţii pentru biciclete nu a dus niciodată lipsă de
clienți. Cu cererea de pretutindeni pentru cafea specialty
în creştere, deţinătorii cafenelei Nick şi Aussie şi managerul
Tristan au reuşit ce şi-au propus, dacă ne întrebi pe noi.
Cafeaua lor neagră se schimbă în fiecare săptămână aşa că, dacă
găseşti ceaşca perfectă, te sfătuim să te bucuri de ea cât poţi, deşi
faptul că ai ocazia să încerci boabe incredibile de fiecare dată este
de luat în considerare. Când vine vorba despre espressoul lor,
prăjitorii aleşi de ei cât timp am stat noi acolo au fost Origin,
un alt gigant din Londra: Honduras, Los Charros-washed. Poţi
oricând să alegi blendul casei, El Salvador – Pathfinder, care merge
foarte bine cu băuturile pe bază de lapte. Totuşi, dacă ai timp şi
poftă de un adevărat pour over, îţi sugerăm să alegi dintre Five
Elephant (Berlin, Germania) sau Jacu Coffee (Ålesund, Norvegia).

Când vine vorba de recuzită, espressorul La Marzocco Linda
PB merge de minune cu râşnițe de top precum Mahlköning
EK43 (pentru cafeaua la filtru), Mazzer Mythos (pentru
espresso) şi Nuova Simonelli pentru băuturi cu lapte şi cafea.
Chiar dacă te grăbeşti, acordă atenţie şi cafelei batch pentru că,
pe scurt, deţin un Technivorm Mochamaster. Singurul lucru
pe care nu îl poţi spune despre ei este că sunt nepregătiţi!
Selecţia lor de ceai merită de asemenea menţionată. Recomandăm
cu căldură Russian Earl Grey sau Popcorn Green de la Little
Sparrow. În curând, te vei putea bucura de o cafea decofeinizată
Columbiana San Fermin, de la Origin Coffee Roasters, aşa
că nu te vei putea să nu le faci o vizită din cauza faptului
că nu ai o bicicletă sau că nu eşti îndrăgostit de cafea.
Vizitează-i oricând eşti prin apropiere, îţi vor face ziua mai frumoasă!
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The first thing London will show its visitors is the diversity: you can find it in the street, on the faces of the
people buzzing around tube entrances or queuing in front of coffeehouses with no names. This is just
one of those cafés and it is called Exmouth Coffee Co.

Primul lucru pe care Londra îl va dezvălui vizitatorilor ei este diversitatea: o poţi vedea pe stradă, pe feţele
oamenilor zumzăind la intrările de metrou sau stând la coadă în fata cafenelelor fără nume. Aceasta este
una dintre acele cafenele şi se numeşte Exmouth Coffee Co.

E

E

ddy Grappy and Jamal Kabouche, or “Djam” as friends
call him, first met while working at the same pastry shop
near Exmouth Market, and decided to open a café of
their own. This happened over four years ago, in April. Ever
since, on the first of April, they celebrate by pranking their
unsuspecting customers. Of course it’s all fun and games as the
whole team in this place is basically one big happy family.
Having embarked on the path of specialty coffee, they
opened a roastery and even though they upgraded to a
more serious Giesen since them, they still keep the small
roasting machine in the shop, as it has sentimental value.
Unfortunately, I wasn’t able to pay a visit to where the
magic happens, but manager Sofia and head barista, Flavius
Naste, were more than helpful and walked me through all
the details of their company’s story and roasting profiles.
Exmouth Coffee Co is currently supplying a number
of cafés and offer extremely good wholesale prices.
Their current espresso blend was created in a joint effort by
their roaster and Flavius, to better suit their client’s taste.
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That’s why theirs is an Arabica 100%, but you can also opt for
an array of single origins like Kenya, Ethiopia, El Salvador,
Nicaragua and Colombia. Their favourite method of brewing
is the V60, although, to be frank, they hardly ever have the
time to prepare it with the fast-paced London lifestyle. The
amount of take-away coffee they sell on a daily basis is quite
impressive, but that’s hardly surprising when you see their fully
stacked windows of homemade dishes and amazing sweets.
Some mornings the queue stretches further down the street.
A favourite of British coffeehouses, the La Marzocco Strada
alongside the two Mazzer grinders, as well as the DP (for
decaf lovers only), offer the perfect cup whether we’re talking
about milk-based drinks or the all-powerful espresso.

ddy Grappy şi Jamal Kabouche, sau „Djam” cum îl
numesc prietenii, s-au întâlnit prima oară pe când lucrau
în aceeaşi patiserie lângă Exmouth Market şi au decis să
îşi deschidă propria cafenea. Aceasta s-a întâmplat acum 4 ani,
în aprilie. De atunci, pe 1 aprilie, ei sărbătoresc prin farse făcute
clienţilor care nu se aşteaptă. Desigur că totul e pentru distracţie,
întrucât toată echipa din acest loc este o mare familie fericită.
Pornind pe drumul cafelei specialty, au deschis o
prăjitorie şi, deşi au trecut la un Giesen mai serios
de atunci, ei încă păstrează mica maşină de prăjit în
cafenea, pentru că are valoare sentimentală.

Something worth mentioning is that most of their
interior design consists of thrift shop gems and
recycled items, like the chairs, making the positive
vibes experience all the more palpable.

Din păcate, nu am putut să vizitez locul unde se întâmplă
magia, dar manager-ul Sofia şi barista-ul şef, Flavius
Naste, m-au ajutat să înţeleg toate detaliile poveştii din
spatele companiei lor şi ale profilelor de prăjire. Exmouth
Coffee Co este în acest moment furnizor pentru multe
cafenele şi oferă preţuri angro foarte avantajoase.

This is probably just the beginning so make sure
you add them on your must visit list!

Blendul lor de espresso a fost creat printr-un efort comun al
prăjitorului lor şi al lui Flavius, pentru a se preta mai bine

gustului clienţilor. De aceea, acesta este 100% Arabica, dar
poţi opta şi pentru single origins precum Kenya, Etiopia,
El Salvador, Nicaragua şi Columbia. Metoda lor favorită
de preparare este V60, deşi nu prea au timp să o prepare
astfel din cauza stilului de viaţă londonez foarte rapid.
Cantitatea de cafea take-away pe care o vând zilnic este
impresionantă, dar nu este o surpriză după ce le vezi
ferestrele cu feluri pregătite pe loc şi dulciuri uimitoare.
În unele dimineţi coada se întinde de-a lungul străzii.
O favorită a cafenelelor britanice, La Marzocco Strada cu
cele două râşnițe Mazzer, precum şi DP (pentru iubitorii de
decaf ), oferă ceaşca de cafea perfectă, fie că vorbim despre
băuturi bazate pe lapte sau despre espresso puternic.
Ce nu trebuie uitat este că mare parte din designul interior
este făcut din lucruri reciclate sau din chilipiruri, precum
scaunele, făcând experienţa pozitivă şi mai palpabilă.
Acesta este probabil doar începutul, aşa că asiguraţi-vă
că îi adăugaţi pe lista voastră a locurilor de neratat!
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Mouse Tail Coffee Stories is not a name that goes unnoticed. Even though owners Kristel, Ben, Jaanus,
Margus and Kristin started off with just a little bike in Peckham, back in April 2015, they recently opened
their third café alongside their two other coffee vans that can be found around London.

Mouse Tail Coffee Stories nu este un nume care trece neobservat. Deşi proprietarii Kristel, Ben, Jaanus,
Margus şi Kristin au început cu o mică bicicletă în Peckham, în aprilie 2015, aceştia au deschis recent a
treia lor cafenea pe lângă cele două furgonete de cafea ce pot fi găsite în Londra.

T

C

he one I want to tell you about is the one in
Whitechapel, a small, quaint little ray of sunshine
filled with mouth-watering sourdough sandwiches for
meat lovers and vegetarians alike. It smelled like Christmas,
coffee and grandma’s cakes. I spent close to two whole
hours in this take away designed café; it was that good.
I had a pleasant talk with Jamie, the manager, and was taken
with his people skills. There’s no shaming going on here, sugar
shaming or otherwise! As I’m sure we’ve all seen this lately,
because of the emergence of more and more third wave cafés,
the hospitality sector has suffered a change in the barista - client
interaction. The downside becomes more evident when the
barista’s role switches from that of teacher/ coffee connoisseur
willing to spread his/ her knowledge with the customers, to that
of judge and jury, depending on what kind of annoying little
habits you might have.
I’m sad to say I’ve seen a lot of uppity persons behind
the workstation over these past few years and have
gotten used to this erroneous status quo myself.
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This is probably why my appreciation and admiration
towards Jamie’s customer skills transformed my bleak
morning into a fond memory at Mouse Tail Coffee Stories.
They have not lost a customer, but gained a friend!
When it comes to the coffee they serve, whether we’re talking
about espressos or filter, theirs is an 100% Arabic coffee blend,
designed to satisfy the mass majority of clients. Soon enough,
customers will be able to enjoy a cup of Joe made by the Curtis
batch brew coffee machine. Alongside it, you can find a two
group La Marzocco Linea PB and two powerful grinders:
the La Marzocco Vulcano and the Anfim (for decaf only).
The busiest times at the Whitechapel Mouse Tail location, as I’m
assuming, in all other locations too, are, obviously, mornings.
This has also something to do with their famous Suki Breakfast
Tea, freshly squeezed juices and homemade sandwiches ready for
take away. So what are you waiting for?
Drop in, they’re dying to say Hello!

ea despre care vreau să vă povestesc este în
Whitechapel, o mică şi bizară rază de soare plină
de sandvişuri pe bază de maia atât pentru iubitorii
de carne, cât şi pentru vegetarieni. Mirosea a Crăciun, a
cafea şi a prăjiturile bunicii. Am petrecut aproape două
ore în această cafenea take-away; aşa a fost de plăcut.
Am avut o conversaţie foarte savuroasă cu Jamie, managerul
şi am fost captivată de abilităţile sale în lucrul cu oameni.
Nu e loc pentru dezaprobare aici, nici măcar de una blândă!
Cum cu siguranţă am văzut cu toţii în ultima vreme, datorită
apariţiei cafenelelor din cel de-al treilea val, sectorul de
ospitalitate s-a modificat din punctul de vedere al interacţiunii
dintre barista şi client. Dezavantajul devine mai evident când
rolul unui barista se schimbă din cel de profesor/cunoscător
de cafea care doreşte să îşi împărtăşească toate cunoştinţele
clienţilor, în unul al unui judecător sau jurat, depinzând de ce
mici obiceiuri enervante ai putea să ai. Îmi pare rău să spun
că am văzut multe persoane arogante în spatele tejghelei în
ultimii ani şi m-am obişnuit şi eu cu acest statut eronat.

De aceea admiraţia şi apreciarea mea pentru abilităţile lui
Jamie de a interacţiona cu clienţii mi-au transformat dimineaţa
mohorâtă într-o amintire dragă la Mouse Tail Coffee Stories.
Ei nu au pierdut un client, ci au câştigat un prieten!
Când vine vorba despre cafeaua pe care o servesc, fie că vorbim
despre espresso sau filtru, ei au un blend 100% din Arabica,
făcut să satisfacă majoritatea clienţilor. În curând, clienţii
se vor putea bucura de o ceaşcă de cafea lângă maşina de
cafea batch Curtis. Pe lângă acestea, puteţi găsi acolo un La
Marzocco Linea PB cu două grupuri şi două râşnițe puternice:
La Marzocco Vulcano şi Anfim (doar pentru decaf ).
Cea mai aglomerată perioadă la locaţia Mouse Tail din
Whitechapel, cum cred că se întâmplă şi în celelalte, este evident
dimineaţa. Aceasta şi datorită faimosului lor Suki Breakfast Tea,
portocalelor proaspăt stoarse şi sandvişurilor de casă gata de luat
la pachet. Aşa că, ce mai aştepţi?
Opreşte-te pe la ei, abia aşteaptă să te salute!
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Fee

Shoreditch Grind is one of those places that need to make it on your bucket list for sure. It makes me
extremely happy to be able to state that I have ticked that box myself during my time in lovely London and
it proved to be an incredible experience.

Shoreditch Grind este unul din acele locuri care trebuie cu siguranţă să ajungă pe lista ta de lucruri de
făcut într-o viaţă. Mă simt extrem de fericită că eu am bifat asta pe lista mea în timpul petrecut în Londra
şi că s-a dovedit a fi o experienţă incredibilă.

B

F

eing one the many Grind cafés around the city, the
Shoreditch coffeehouse is located in the ever growing
hip neighborhood with the same name. The location
is an old telephone tower that has since been renovated
and put to good use. On the ground floor, you’ll find a
spacious café that also serves food made on the spot, but
the coolest thing is probably their recording studio upstairs
that sometimes gets visits from famous musicians.
But it’s not just the good music and relaxed atmosphere that
brings all the cool kids to this place; one other reason might
be the best espresso Martini in London. Their house blend
consists of three types of beans: 27% Guatemala Buenos Aires,
20% Costa Rica el Cipres, 53% Guatemala La Bolsa, and
is very well balanced. You can always go for the alternatives
if you’re a strictly single origin type of guy/ girl and choose
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between the Ethiopia Guji (espresso) or the El Salvador (filter).
Chris Ward, head barista of the Shoreditch Grind Café was
kind enough to show me around and talk coffee with me. That’s
how I saw that not only do they have two La Marzocco Linea
PBs, but also a couple of grinders to get the job done in half
the time because of the constant flow of customers. They sell
close to 100kilos of coffee per week., but, as I was told, their
main focus is “providing the client with the best atmosphere and
this involves everything: the food, the coffee and the music!”.
Moreover, five years after their grand opening (Shoreditch Grind
being the first one to see the light of day), they have a new addition
to the family, called Clerkwell Grind, a three-in-one project: a
restaurant, a cocktail bar and a nightclub. We can only wish them
luck. To be fair, it’s not like they need it- they’re THAT good!

iind una din multele cafenele Grind din oraş, cafeneaua
Shoreditch se află în cartierul în plină dezvoltare cu
acelaşi nume. Locaţia este un fost turn al telefoanelor
care a fost renovat şi dat în folosinţă. La parter veţi găsi o
cafenea spaţioasă care serveşte şi mâncare preparată pe loc, dar
cel mai cool lucru probabil că este studioul lor de înregistrări
de la etaj care câteodată este vizitat de muzicieni faimoşi.
Dar nu numai muzica bună şi atmosfera relaxată adună oamenii
cool în acest loc; un alt motiv ar putea fi cel mai bun espresso
Martini din Londra. Blendul casei conţine trei tipuri de boabe:
27% Guatemala Buenos Aires, 20% Costa Rica el Cipres, 53%
Guatemala La Bolsa şi este foarte bine echilibrat.
Poţi oricând să alegi alternativele dacă eşti băutor
doar de single origin şi să comanzi Etiopia
Guji (espresso) sau El Salvador (filtru).

Chris Ward, barista şef la Shoreditch Grind Café a fost
drăguţ, mi-a arătat împrejurimile şi mi-a povestit despre
cafea. Aşa am văzut că nu au doar două La Marzocco
Linea PB, dar şi câteva râşnițe pentru a face treaba de două
ori mai repede din cauza fluxului constant de clienţi.
Vând aproape 100 kg de cafea/săptămână, dar
după cum mi s-a spus, prioritatea lor este să
„ofere clientului cea mai bună atmosferă, ceea ce
presupune totul: mâncarea, cafeaua şi muzica!”
Mai mult, la cinci ani după marea deschidere (Shoreditch Grind
fiind printre primele înfiinţate), au un nou membru al familiei,
numit Clerkwell Grind, un proiect 3 în 1: un restaurant, un
cocktail bar şi un club de noapte. Putem doar să le ţinem
pumnii. Ce-i drept, nu că ar avea nevoie – ATÂT sunt de buni!
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Sweets ’n’ Coffee

BOMBOANE „BOABE DE CAFEA”
În preajma sărbătorilor, ne-am
gândit să vă inspirăm cu o rețetă
specială cu aromă de cafea.
INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g praf de budincă de ciocolată
250 g unt
250 g zahăr pudră
4 linguriţe de cafea măcinată
50 ml rom
40-50 ml apă sau lapte
100 g ciocolată de menaj
70 g grăsime vegetală

MOD DE PREPARARE
Într-un castron amestecăm praful de
budincă de ciocolată, zahărul pudră,
cafeaua măcinată, untul, romul şi
jumătate din cantitatea de apă.
Frământăm cu mâna ingredientele
până când se transformă într-o masă
omogenă şi care nu se fărâmiţează. Masa
obţinută trebuie să se modeleze uşor.
Din masa obţinută rupem bucăţele
mici pe care le modelăm între
palme sub formă de sferă.

Sfera o apăsăm uşor între palme
astfel încât să obţinem un cilindru.
Ciocolata de menaj o topim pe foc
mic cu grăsimea vegetală. Amestecăm
până la omogenizare şi când ciocolata
nu este foarte fierbinte, cu ajutorul
unei pensule putem îmbrăca „boabele
de cafea” în ciocolată. Le dăm la rece
şi când ciocolata s-a întărit, le luăm cu
grijă şi le aşezăm în coşuleţe de hârtie.
Se păstrează într-un loc răcoros și se
consumă cu multă poftă sau se oferă
invitaților pentru a-i impresiona.
Spor la bombonit!
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CURSURI DE ELITĂ

E

ste 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,
ibrick 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.
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Prăjitoria The Barn a fost deschisă în septembrie 2012, iar aceasta s-a afirmat rapid
pe piaţa de cafea din Germania prin politicile ei de prăjire a celor mai bune cafele disponibile.

T

HE BARN COFFEE ROASTERS nu neglijează
aprecierea către fermierii de cafea şi aleg să plătească
preţuri corecte pentru o afacere sustenabilă.

Prăjitoria are un bar special la care se pot observa diferite tehnici de
preparare a cafelei, meniul lor pune accent pe cele mai pure băuturi,
iar barista de la The Barn sunt pregătiţi să-şi împartă cunoştinţele.
Boabele sunt alese cu grijă la calitatea, sustenabilitatea şi
provenienţa lor, iar cei de la The Barn cumpără doar cafelele
disponibile în fiecare sezon în parte, pentru a putea oferi cele
mai proaspete cafele. De asemenea, aleg să nu amestece soiurile,
pentru a prezenta caracteristicile speciale ale fiecăruia şi pentru
a onora munca fermierilor. Anul acesta, The Barn a câştigat
premiul ECT pentru Best European Roaster. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi website-ul www.barn.bigcartel.com.
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Vă aşteptăm 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.
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Photo: honduras.com

Harta
Degustării
Cafelei
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Santa Barbara, Honduras este o zonă care s-a
afirmat în ultimii ani pe harta mondială a cafelei.
Cultivarea cafelei în Honduras este în plină dezvoltare, iar
câteva noi reglementări, pe care CCS le pune în practică, vin
în sprijinul fermierilor şi sunt un garant pentru calitatea ei:

Consecinţele acestor practici au fost devastatoare, iar CCS
s-a opus vehement lor prin refuzul de a cumpăra cafea
din zonele abia defrişate. De asemenea, CCS a organizat
întâlniri cu primarii unora dintre municipalităţi pentru a
obţine sprijin în această campanie împotriva defrișărilor.

Procesarea
O nouă politică de preţ
Cafeaua excelentă este cultivată într-o zonă îngustă
de la Ecuator, în locurile în care precipitaţiile,
altitudinea şi solul se unesc pentru a crea condiţiile
perfecte pentru ea.
Cu nouă hartă de degustare a cafelei poţi sărbători diversitatea
aromelor. Călătoriţi în jurul lumii prin degustarea cafelelor din
cele 40 de ţări cultivatoare ale celor mai bune boabe Arabica.
Fiecare din cele 40 de ţări are un spaţiu pentru a înscrie
o cafea împreună cu un loc pentru a completa numele
cafelei sau originea, prăjitorul ei, soiul, data la care aţi
încercat-o şi un instrument unic (flavor wheel) care vă
ajută să înregistraţi o aromă particulară a acelei cafele.
Pentru a putea cuprinde întreaga lume a cafelei, această
hartă are aproape 1 metru lungime şi 46 cm lăţime. Harta
este printată pe hârtie 100% reciclată, conţine vopsea pe
bază de soia şi provine tocmai din Portland, Oregon.
Spor la degustat şi completat!
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Odată cu cerinţele ridicate, a crescut şi preţul la care CCS
achizitionează cafeaua. Faptul că piaţa este încă ieftină nu
ar trebui să-i afecteze pe producătorii loiali ai acestor cafele
minunate. Semnarea unor contracte pe termen lung, a
căror obligativitate implică sprijinul chiar şi în perioadele
în care nu toţi factorii sunt favorabili, a contribuit la
apariţia pe piaţă a multor cafele notate cu 86 de puncte, iar
preţul lor a crescut pentru a răsplăti toate eforturile depuse
de fermieri. Preţurile de anul acesta variază între $3.00/
lb şi $4.50/lb, preţuri ridicate pentru piaţa de astăzi, iar
fermierii sunt recunoscători şi continuă să investească în
culturile şi utilajele lor, precum şi în educaţia copiilor, a
viitorilor fermieri, făcând întreaga zonă să prospere.

Defrişarea nu este acceptată
Cererea crescută pentru cafea a fost resimțită ca o presiune pentru
un număr mare de fermieri, determinându-i pe aceştia să taie din
pădurile naturale pentru a crea spaţiu şi a cultiva mai multă cafea.

Aşa cum experienţa i-a învăţat, unul din factorii cheie ai
cafelei de calitate este procesarea. Pentru CCS a devenit
evident că acest proces în sine, în special stadiul de uscare
al boabelor, determină calitatea mai ridicată sau mai scăzută
a produsului final care ajunge în ceaşcă. Această variabilă
capătă şi mai multă importanţă în Santa Barbara odată
cu recunoaşterea internaţională din ultimii ani a acesteia
şi cu explozia preţurilor pentru cafelele din zonă.
Prăjitorii îşi doresc o calitate crescută a cafelei verzi chiar şi la
luni după livrare. O cafea trecută, care îşi pierde savoarea, îi
demoralizează, iar acest fenomen nu este înţeles și experimentat
de către fermier. Unii dintre ei încearcă să-l înţeleagă prin
educaţie şi iau foarte în serios necesitatea găsirii unor soluţii.
Ca o regulă generală, partenerii CCS au implementat
uscarea lentă, la umbră, a boabelor pentru a le proteja
de razele soarelui în primul pas al procesului de uscare.
Această măsură s-a dovedit eficientă. Deşi fermierii care
usucă propriile cafele sunt rari, unii dintre ei deja se
mândresc că stăpânesc pe deplin procesarea cafelei.
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Am lucrat până acum mai multe modele de sorțuri
din Denim, detaliile le-am stabilit împreună cu clientul.
Obiectivul nostru este să fim un reper în piața din România,
să facem cunoscute sorțurile Custom Denim Crafters prin
calitate, utilitate și mai presus de orice, confort. Țesăturile
premium cu care lucrăm sunt toate lucrate manual.
Există o cultură a denimului insuficient descoperită
în România și încercăm să o facem cunoscută; spunem
noi: We make You Love Denim even more;).
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Camelia și Stelian Nițu sau Denim Family,
așa cum ne-au poreclit prietenii - suntem cei
care facem Blugi și Cămăşi de blugi dar și alte
articole din denim pe măsură. Suntem pasionați
de Denim și de curând și de cafea. Ideea de a ne
focusa și pe croirea sorțurilor pentru specialiștii
din industria cafelei a pornit într-o zi de sâmbăta,
bineînţeles dimineaţa, când ne preparam cafeaua
proaspăt măcinată și ne gândeam cât de mult
ar complimenta un barista să poarte un sorț din
denim, asta după ce am observat că puține locații
dedicate cafelei foloseau sorturi din Denim.
Experienţele și comenzile de până acum au
confirmat că am avut o idee bună și ulterior că
facem treabă bună.
Într-o scurtă perioadă de timp, interacţionând cu
pasionații din lumea „aromată” a cafelei am descoperit foarte
multe lucruri interesante și, în consecință, ne-am transformat
din consumatori ocazionali de cafea în pasionaţi de cafea.
Am observat că în acest domeniu (ca și zona denim-ului
de altfel) sunt foarte mulți oameni faini, pasionați, tot
timpul pregătiți cu o poveste faină sau o vorbă bună, dar și
îndemânarea necesară să scoată în evidență o cafea bună.
Este în ADN-ul nostru și suntem convinși că atât pasiunea
pentru Denim, cât și afacerea vor fi moștenite în familie pentru
că business-ul crește și în egală măsură copiii cresc o dată
cu el - pentru moment se joacă și dau frâu liber imaginației
printre tipare, țesături și mostre ce se regăsesc în toată casa.
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Putem spune că suntem favorizați, dar și dezavantajați în
aceeași măsură, suntem singurul brand din România care face
exclusiv articole din denim pe măsură, și fiind singurii care
oferă produse pe măsură în zona Smart Casual sau Business
Casual, este un concept nou, ce implică o perioadă de ajustare
și acceptare mai mare din partea pieței decât un produs deja
cunoscut.
În multe privințe, business-ul nostru este foarte asemănător
cu cel al cafelei, pentru că asemeni cafelei, fiecare țesătură
este croită și cusută cu specificațiile cerute de client,
după o discuție prealabilă de descoperire reciprocă.
Timpul este cea mai de preț comoditate, iar noi pe lângă un
produs de calitate foarte bine executat, oferim ocazia celor care
apelează la noi să câștige timpul pe care altfel l-ar fi pierdut să
meargă la mall, din magazin în magazin, și în cele din urmă să
plece de acolo, câteva ore mai târziu, epuizați și transpirați cu o
pereche de blugi care de fapt sunt un compromis, ba prea deschiși
la culoare, ba prea lungi/scurți, prea tociți, prea strâmți, etc.
Este un concept care pune preț foarte mare pe
calitate și confort. Denimul este o țesătură care
se mulează și în timp reflectă, asemenea cafelei
preferate, personalitatea celui care îl poartă.
Fiecare țesătură reprezintă o provocare până ajunge să
fie gata de croit, trebuie trecută prin anumite procese de
contracție, spălare și fixare, procese necesare care adaugă valoare
țesăturii, un touche plăcut, o urzeală&bătătură vopsită și
țesută astfel încât să scoată în evidență caracteristici diferite.

„Croim Experienţe”, este credo-ul nostru și ne dorim
pe termen lung să fim punctul de referință pentru oricine se
gândește la blugi și își dorește un produs de calitate croit pe
măsură. Detaliile fac diferența, iar noi suntem extrem de exigenți.
Căutăm să ne inspirăm tot timpul și de aceea mergem
la cât mai multe târguri specializate pe denim din Europa
iar țesăturile folosite de noi sunt de la un producător de
ţesătură belgian care produce țesături încă din anul 1789.

Ne puteți urmări pe facebook:
www.facebook.com/CustomDenimCrafters și vă așteptăm
oricând la o cafea să povestim despre Denim și nu numai!
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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
Consultant imagine / Spa & Beauty Trainer

7

TRUCURI DE ÎNFRUMUSEŢARE
PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

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.

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.

Sărbătorile de iarnă vin la pachet şi cu... oboseala acumulată pe tot parcursul anului.
Pentru a evita să arăţi în pozele de sărbători ca şi cum nu ţi-ai dori decât un concediu prelungit tot
anul 2017, îţi voi prezenta câteva trucuri pentru îmbunătăţirea imaginii. Şi, ca domnii să nu se simtă
discriminaţi, voi insera în articol o secţiune specială dedicată lor.

Trucul numărul 1: albirea dinţilor

Trucul numărul 2: conferă luminozitate tenului

E timpul pentru o albire urgentă a danturii!

Dacă apelezi la un tratament cosmetic profesional, optează
pentru peeling-uri enzimatice (sunt mult mai plăcute decât
cele chimice, conferă luminozitate tenului fără să-l exfolieze
agresiv). Tratamentele cu vitamina C de concentraţie 10 - 15%
sunt o altă alegere inspirată dacă eşti fumătoare înrăită şi nu
eşti alergică. În caz că bugetul de sărbători este... de criză,
încearcă următoarea variantă: săptămânal, foloseşte o felie de
ananas pentru a curăţa tenul şi a efectua o exfoliere blândă.

O dantură strălucitoare şi un zâmbet de milioane întotdeauna
înfrumuseţează. E prea ocupat medicul tău stomatolog
sau chiar nu ai timp să îl vizitezi? În regim de urgenţă,
poţi să-ţi efectuezi un periaj temeinic cu bicarbonat de
sodiu, folosind periuţa de dinţi electrică. Însă, pune
pe lista de priorităţi o programare la cabinetul lui!

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

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

Continuare la pagina 60 u
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Masează 1 minut, clăteşte cu apă, apoi aplică o mască de
miere pe zonele deshidratate, pe gât şi decolteu. Pe zonele cu
exces de sebum aplică argilă amestecată cu suc de portocală.

TRUCURI PENTRU DOMNI

Trucul numărul 3: atenuează
cearcănele şi pungile de sub ochi

2. Tunde sprâncenele, în special firele lungi cât o zi de
post... Dacă nu te pricepi, apelează la frizerul tău. Important:
NU pensa sprâncenele într-o formă feminină! Bărbaţii
NU pot avea aceeaşi formă la sprâncene ca femeile. În caz
că nu găseşti o persoană specializată în care să ai încredere,
pensează doar firele dintre sprâncene. Şi asigură-te că
punctele de începere ale sprâncenelor vor fi simetrice.

Ştiu că de trucul pliculeţelor de ceai negru sau verde
ţinute peste noapte la frigider ai aflat deja. Îl poţi aplica
fără rezerve, funcţionează garantat! Dacă ai uitat de
ceai, pune seara în frigider două linguri. Dimineaţa
aşează lingurile reci pe ochi timp de 2-3 minute.

Trucul numărul 4: forma
frumoasă a sprâncenelor
Ştiu că toată lumea vorbeşte de „sprâncene perfecte”.
Totuşi, adesea uităm că... „Sprâncenele perfecte sunt
acelea care ni se potrivesc!” Dacă sprâncenele tale sunt mai
subţiri sau au mici goluri, nu te repezi să apelezi la metoda
machiajului semipermanent înainte de sărbători. Învaţă să
le machiezi discret cu un creion bine ascuţit, cu ajutorul
căruia să recreezi firele de păr şi completează zonele mai
rare cu un fard aplicat cu o pensulă oblică subţire.

1. Verifică „Trucul numărul 1” de la începutul articolului.
Dantura frumoasă este un „accesoriu” unisex 

3. Vizitează o cosmeticiană bună pentru un tratament
cosmetic de curăţare a feţei (îţi va scoate punctele negre de
pe faţă, din urechi, punctele albe de grăsime şi te va ajuta
să ai o faţă curată). NU te bărbieri în ziua tratamentului!
După ce ţi-a curăţat fața, liniştit te poţi programa la ea
săptămânal pentru un peeling uşor şi un masaj facial.
Un ten curat şi un pic de relaxare nu strică nimănui.
4. Cumpără-ţi o cremă contur de ochi pentru bărbaţi!
Foloseşte-o cu încredere dimineaţa şi seara. Nu te va
transforma în femeie, te asigur! În schimb nu vei mai
avea pielea „boţită” în jurul ochilor dimineaţa!
5. Tratează buzele crăpate

Trucul numărul 5: discută cu
hairstilist-ul tău despre culoarea pe
care o vei avea de sărbători
Cere-i recomandări despre ce culori se potrivesc cu
nuanţa sugerată, pentru a folosi articole vestimentare
care să te pună în valoare. Nu te gândi că va fi necesar
să îţi schimbi toată garderoba, e suficient să ai o
eşarfă sau un accesoriu care să te evidenţieze.

Trucul numărul 6: machiază-te
frumos şi cu bun gust
De sărbători reperele unui machiaj reuşit sunt: fondul de
ten impecabil aplicat, sprâncene machiate foarte natural,
estompări perfecte între culorile folosite pentru machiajul
ochilor, rimel/mascara care să nu încarce genele şi ruj de
bună calitate care să se asorteze cu fardul de obraz.

Trucul numărul 7: ţine cont de
poziţionarea luminilor atunci
când pozezi
Foloseşte inteligent lumina, în avantajul tău. Pozează
din unghiuri sau profil care să nu-ţi creeze umbre
inestetice pe faţă. Foloseşte-te de cercei strălucitori, care
să atragă atenţia asupra lor şi să reflecte frumos lumina.
Astfel vei arăta minunat în pozele de sărbători! 
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METODE
DE ANALIZĂ
A CULORII

Culoarea cafelei pe parcursul prăjirii se foloseşte
la evaluarea momentului corect de oprire a
procesului. Există prăjiri uşoare, medii şi tari,
fiecare având diferite caracteristici în folosirea
aceleiaşi boabe de cafea, la aceeaşi temperatură,
doar schimbând timpul de prăjire.
Creşterea temperaturii va permite boabelor prăjite
să ajungă la aceeaşi culoare într-un timp mai scurt,
dar le vor modifica şi alte proprietăţi fizice, rezultând
într-un produs final diferit.

Dacă ai buzele foarte crăpate, nicio femeie nu se va da în vânt
să ţi le simtă pe pielea ei... Indiferent cât de „politicoasă” este,
adevărul e că nici ţie nu ţi-ar plăcea să simţi că are buzele uscate
şi crăpate... Soluţia e foarte simplă: Aplică seara la culcare
un balsam de buze reparator, în strat foarte generos, sau unt
de shea/unt de cocos. Ştiu, e „nasol” să simţi acea grăsime
pe buze toată noaptea, dar rezultatul final merită efortul.

Boabele prăjite la temperaturi crescute şi pe
perioade scurte vor fi mai poroase şi vor permite
mai uşor trecerea uleiurilor la suprafaţă.

6. Tratează mâinile aspre şi crăpate

Dacă luăm în considerare variaţiile caracteristicilor din
punct de vedere al recoltei, al climei, condiţiilor de sol şi
diferitelor metode de procesare şi depozitare, e lesne de
înţeles de ce instrumentele folosite la evaluarea lor ar trebui
să fie precise, rapide şi cât mai ferite de eroarea umană.

Dacă ai mâinile crăpate, aplică acelaşi truc ca la buze. După
aplicarea untului de shea sau de cocos, introdu mâinile în
mănuşi de bumbac sau lână şi dormi cu ele toată noaptea.
Stai liniştit, nu va şti nimeni în afară de tine secretul. Pielea
unei femei nu se simte bine zgâriată de mâini foarte aspre
şi crăpate. Asta dacă nu îţi doreşti o femeie „aspră”. 
7. To be or not to be... bărbos?!
Ştiu că sunt la mare modă „bărboşii”. Eu personal, abia
aştept să treacă modă asta... Dar, dacă eşti fan barbă, măcar
încearcă să nu concurezi cu „Omul Junglei” sau călugării
asceţi, cu bărbile până la brâu. Stabileşte împreună cu frizerul
tău o formă şi o lungime rezonabilă. Dacă o ai rară, mai
bine te bărbiereşti ca să arăţi proaspăt, fresh şi aranjat.
Vrei să îţi îmbunătăţeşti imaginea?
Solicită acest serviciu la contact@mirelapaduraru.ro
Îţi doresc ca aceste sărbători să fie minunate şi să îţi aducă
cele mai frumoase amintiri!
							
		
Cu drag, Mirela Păduraru

Proprietăţile fizice şi chimice ale boabei verzi de cafea,
precum şi timpul, temperatura şi valorile coloristicii din
prăjire sunt variabilele ce formează „profilul de prăjire”.

Ultimele descoperiri în tehnologia analitică folosind
laserul au făcut posibilă monitorizarea culorii boabei
de cafea prăjite în timp real, oprind prăjitorul
automat şi eliminând factorul de greşeală umană.
Totuşi, pentru că standardele de culoare ale industriei
cafelei sunt bazate pe tehnologii mai vechi care necesită
mostre din loturi râşnite pentru a uniformiza culoarea
înainte de analiză, aceşti pasi trebuie încă parcurşi pentru
a putea discuta rezultatele în comunitate. Din acest
motiv, ColorTrack a dezvoltat un instrument analitic
avansat ce se poate corela sau calibra la alte tipuri de
tehnologii deja existente precum PhotoVolt 577A.
Unele dintre cele mai vechi studii ale culorii cafelei erau
făcute cu un colorimetru. Senzorul manual este ataşat unei
unităţi de control şi calibrat la un standard de culoare,
fiind ulterior plasat deasupra cafelei pentru a o analiza.

Pentru evaluarea cafelei prăjite, acestea au nevoie de aceeaşi
pregătire prealabilă pentru a da rezultate la fel de eficiente
ca un spectrofotometru, în aceeaşi perioadă de timp,
diferenţa constând în felul de obţinere al rezultatelor.
Spectrofotometrul, ca Agtron Unit, este iluminat cu
spectrul de culoare NIR, iar apoi se reflectă într-un
grilaj ce dispersează reflexia în spectru. Acesta măsoară
cantitatea de lumină la fiecare lungime de undă, care
apoi este încadrată într-un model de culoare.
Agtron şi-a subliniat prezența în sectorul de cafea prin
dezvoltarea unui grafic ieftin de culori pentru evaluarea
ochiometrică a prăjitorilor la început de drum.
Alocările numerice asociate cu diferitele nuanţe de maro sunt
încă folosite de mulţi din industria de cafea ca un mod de a
preciza cumpărătorilor şi furnizorilor culoarea cafelei prăjite.
ColorTrack Benchtop foloseşte laserul (amplificarea luminii
prin emisie stimulată de radiaţie) ca sursă de lumină şi poate
executa până la 10.000 de citiri individuale pe secundă.
Permiţând mostrei să se mişte sub laser printr-o masă
rotativă, o mai mare cantitate poate fi analizată, crescând
aşadar acurateţea. Desigur, e necesar un software destul
de sofisticat şi de ajutorul unui calculator pentru a studia
datele (200.000 de citiri pe parcursul scanării de 20 de
secunde).Pentru a interpreta datele mai uşor, rezultatele
scanării sunt reprezentate grafic împreună cu media,
valorile minime şi maxime statistice şi devierea standard.
ColorTrack Analyzer nu este clasificat ca un
spectrofotometru sau colorimetru, ci este un adevărat
reflectometru. Diferenţa provine din faptul că aparatul
nu operează cu un model de culoare uman simulat.
Acesta oferă date statistice despre cât de uşor sau tare
este prăjită cafeaua în relaţie cu o scală de culori.
Caracteristica aparatului ColorTrack de a interpreta
diferite nuanţe de material cu o acurateţe ce nu era
posibilă până acum, într-un format statistic validat, se
datorează transmiter-ului şi receiver-ului ce operează
într-un spectru al culorii de 785 nanometri.
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PUSH TAMPER
PUSH, noul tamper de la Clockwork Espresso, se
mândreşte cu faptul că este cel mai precis de pe
piaţă. Acesta a primit Premiul de Excelenţă pentru
Inovaţie de la SCAE în 2016.
PUSH rezolvă trei dintre cele mai uzuale probleme
întâlnite în mod tradiţional. Ajustarea permite reglarea
precisă a măsurătorilor de adâncime cu până la 0.1mm
și garantează nivelul perfect și tasarea exactă de fiecare
dată. Acesta produce rezultate identice la fiecare utilizator,
ceea ce înseamnă mai puține greșeli, mai puține variații
între shoturile de espresso și reducerea pierderilor.
PUSH este singurul tamper dezvoltat și testat de
către experți în ergonomie, pentru a reduce riscul de
rănire. Este produs în Anglia, la standarde extrem de
ridicate, învelișul său unic previne lipirea zaţului, iar
baza de 58.50mm este realizată din oțel inoxidabil.
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi website-ul www.clockworkespresso.com.

COMANDANTE

NITRO BLADE

Comandante Nitro Blade, râşnița desemnată
câştigătoare la European Coffee Trip Awards, în
categoria „Cel mai bun produs nou european”,
este o unealtă extrem de precisă.
Râşnița este dotată cu un sfredel cu geometrie rafinată pentru
obţinerea măcinării şi distribuirii optime a particulelor, special
conceput pentru prepararea boabelor de cafea Arabica.
Comandante Nitro Blade este construită pentru iubitorii
şi cunoscătorii cafelei specialty, fiind o râşniţă manuală
extrem de performantă, iar materialele din care este
confecţionată sunt rezultatul unei cercetări îndelungate.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
website-ul www.comandantegrinder.com.
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
2-4 November 2016

International Coffee & Tea Festival

Dubai, UAE

12-15 November 2016

14th Seoul International Café Show

Seoul, South Korea

13 - 19 November 2016

ASIC’s 26th

Kunming, China

14 November 2016

Coffeecon

Los Angeles, California

21-23 November 2016

European Coffee Symposium

Budapest, Hungary

28-30 November 2016

CoLab: Barcelona

Barcelona, Spain

www.coffeeteafest.com

www.cafeshow.com

www.asic2016china.org

www.coffee-con.com

www.europeancoffeesymposium.com

ti.to/bge-rge/colab-barcelona

