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Numărul acesta se învârte în jurul verii călduroase care va veni, a faptului că în 

luna mai am organizat primul festival de cafea al oraşului Bucureşti.

Bucharest Coffee Festival este un festival independent de cafea, care doreşte 

promovarea Bucureştiului şi a comunităţii de cafea din Bucureşti şi din România.

În cadrul festivalului am organizat Campionatele Naţionale de Barista şi Brew 

2016.

Tot în această perioadă s-a organizat în România şi primul program oficial  

pentru arbitrii de cafea la care au participat cu succes foşti campioni mondiali şi 

naţionali, dar şi iubitori de cafea din țară.

Pe lângă aceasta, am avut un invitat special, Yannis Apostolopoulos din partea 

SCAE, care a vorbit pentru comunitatea SCAE ROMÂNIA despre unificarea celor 

două asociaţii, care se pare că se va materializa curând.

În iunie, vom avea campionatele mondiale de barista în Dublin şi până atunci 

revista noastră va fi gata, aşa că le vom ura succes celor două barista campioane 

din România, Anca Arhip şi Bianca Ganea, pe care le puteţi întâlni la Origo.

ETAM 36365M
PRIMADONNA XS

DELUXE

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

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

TEL/FAX: +40.21.352.33.10/08
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RCR CRISTALLERIA ITALIANA  
este lider în producerea de 
cristaluri din Italia și unul dintre 
cei mai mari producători la 
nivel mondial. Compania este 
localizată în Val d’Elsa, în inima 
Toscanei și beneficiază de 
expertiză și tradiție în domeniu 
de peste 40 de ani. 

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

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

Paharele sunt realizate din Luxion, 
o sticlă cristalină, brevetată de RCR 
CRISTALLERIA, perfect transparentă, 
foarte stralucitoare și rezistentă.
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Anunţă competiţiile ce vor avea loc la 
World Of Coffee Budapesta în 2017

Anul acesta, Dubai a găzduit campionatul World Cezve/
Ibrik la evenimentul Gulfood din februarie, iar campionatele 
World Roasting, World Cup Tasters, World Coffee in 
Good Spirits şi World Latte Art tocmai au avut loc în 
Shanghai, China la evenimentul Hotelex. Campionatul 
mondial de Barista şi World Brewers Cup din 2016 vor fi 
găzduite în iunie, la World of Coffee, în Dublin, Irlanda.

În 2017, capitala Ungariei va găzdui nu mai puţin de cinci 
competiţii mondiale. Asociaţia pentru cafea speciality (SCAE) 
împreună cu World Coffee Events anunţă că World Brewers 
Cup, World Latte Art, World Coffee în Good Spirits, World 
Cup Tasters şi World Cezve/Ibrik vor avea loc la Budapesta.

Pe parcursul a trei zile de competiţii, fiecare campionat îşi va 
pune în valoare profesioniştii participanţi, iar în ultima zi vor 
avea loc finalele în care cei mai buni se vor lupta să ajungă 
campioni mondiali.  
 
Competiţiile vor fi dure, competitori deja deveniţi campioni 
naţionali în ţările de origine, se vor lupta pentru titlul mondial.

Evenimentul găzduieşte peste a patra oară consecutiv World 
Brewers Cup şi World of Coffee, popularitatea lor continuând 
să crească graţie acestuia. Cât despre campionatele World 
Latte Art, World Coffee in Good Spirits, World Cup 
Tasters şi World Cezve/Ibrik, acestea se întorc pe scena 
World of Coffee după absenţa de anul acesta, împreună cu 
evenimente inegalabile din lumea cafelei de specialitate.

„Încă o dată suntem încântaţi să găzduim nu mai puţin de 
cinci campionate mondiale sub egida World of Coffee ce 
va avea loc anul viitor la Budapesta. Toate acestea atestă 
caracterul şi determinarea comunităţii de cafea speciality, 
cu ajutorul căreia reuşim să organizăm evenimentul 
World of Coffee pentru prima oară într-o ţară din Europa 
de Est şi nu avem nicio îndoială că membrii SCAE de 
pretutindeni se vor bucura de spectacolul fantastic, de 
oraşul superb şi vor fi încântaţi să participe la campionate”, 
a spus David Veal, Director Executiv la SCAE.

Mai multe detalii despre World of Coffee Budapesta vor fi 
dezvăluite publicului la evenimentul din iunie de la Dublin.
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Cafeaua brazilianÃ Porphyras 
„A fost înfiinţat în 
2011 - iniţial ca prim 
boutique online în 
România cu obiecte din 
porţelan pictate manual.

Iubitorii de cafea nu se pot despărţi 
de băutura preferată nicio clipă. Iată şi 
cana coffee to go, cel mai cool accesoriu 
al momentului, care vă permite să 
savuraţi o cafea oriunde vă aflaţi: în 
maşină, în drum spre birou sau în 
timpul unei plimbări prin parc.

Cana poate fi personalizată în funcţie 
de preferinţe şi îi aşteaptă pe coffee 
lovers pe site-ul www.porphyras.ro.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
site-ul şi pagina de Facebook Porphyras:

www.porphyras.ro 
http://www.facebook.com/Porphyras.ro

Producţia de cafea din Brazilia este 
diferită în funcţie de regiunile din care 
provine, solul, clima şi altitudinea la 
care este cultivată cafeaua jucând un 
rol important în modificarea aromelor. 
Aceste diferenţe sunt notabile şi în ceea 
ce priveşte procesul de producţie, în 
unele regiuni acesta fiind mecanizat, 
iar în altele fiind o afacere de familie.

Procesarea boabelor de cafea în Brazilia 
obișnuia să fie echivalentă doar cu uscarea 
lor. Denumită cafea procesată în mod 
natural, acesta procedeu este valabil pentru 
mai mult de 80% din volumul total de 
cafea produsă în Brazilia, iar în unele 

regiuni aceasta este încă singura metodă 
de procesare folosită. Un rol important în 
acest aspect l-a avut accesul la resursele de 
apă, precum şi accesul la piața de desfacere.

Deşi procesul natural este doar unul 
de uscare, există variaţii tradiţionale ale 
procesării. Într-una din ele, boabele se lasă 
la uscat complet cât încă sunt în arbore. 
Cel mai des, fructele se culeg, se usucă 
la soare sau într-un uscător mecanic.

Până la începutul anilor ’90, la 
introducerea maşinilor Pinhalense, 
ce îndepărtează coaja şi mucilagiul de 
pe bobul de cafea înainte de uscare, 
uscarea naturală nu era o opţiune. 
Aceasta a fost introdusă pentru a aduce 
un plus de valoare cafelei braziliene şi 
pentru a-i conferi o savoare anume.

Cafeaua braziliană va fi celebrată la 
International Coffee Week, unde 
exportatori, furnizori, antreprenori, 
cultivatori şi prăjitori de cafea se 
vor întâlni în Belo Horizonte cu 
profesionişti din întreaga lume, cu 
scopul de a dezvolta industria de 
cafea pe plan local şi internaţional.
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SCae a votat 
unirea Cu SCaa

Preşedintele SCAE, Paul Stack, a anunţat că 51% dintre 
membrii SCAE şi-au spus părerea prin vot despre viitorul 
asociaţiei. Sprijinirea covârşitoare a iniţiativei de unire 
cu SCAA i-a determinat pe membrii consiliului director 
să acţioneze conform voturilor exprimate şi să demareze 
modificările necesare în vederea unificării după ce şi 
membrii SCAA îşi exprimă dorinţele prin participarea la vot.

„Suntem încântaţi de numărul mare de susţinători 
ai unificării, ce demonstrează intenţia membrilor. 
Votul SCAE ne-a oferit competența morală şi legală 
pentru această schimbare. Aşadar, îi rugăm pe 
prietenii şi colegii noştri care sunt membri SCAA să 
sprijine în mod egal această iniţiativă, ca împreună să 
finalizăm procesul de unificare”, a spus Paul Stack.

Deşi iniţial se aştepta ca la vot să participe doar  
10 % din membri, procentajul ridicat de exprimare 
a opiniei a fost susţinut de importanţa pe care 
cei din industrie o atribuie acestei unificări.

„Discuţiile despre unificarea SCAE şi SCAA au 
început în august 2013 şi au continuat în următorii 
ani şi sunt încântat că o decizie aşa importantă a fost 
susţinută de membrii SCAE”, a spus David Veal.

Atenţia se îndreaptă acum către membrii SCAA ce 
sunt aşteptaţi să voteze în următoarele săptămâni. 
Odată ce votul lor va fi complet şi validat, se va anunţa 
oficial concluzia privind procesul de unificare.

www.clickndrink.ro

După încheierea şi validarea procesului 
de votare al membrilor SCAE cu privire la 
unificarea celor două organizaţii, rezultatul 
anunţat a fost unul în favoarea acesteia.

Roberto Cavalli Home Luxury Tableware

Adaugă un plus de rafinament şi extravaganță ritualului de savurare a cafelei,  
cu seturile de ceşcuţe şi farfurii Africa din porţelan fine bone china, decorate în printuri exotice, din 
colecţia Roberto Cavalli Home Luxury Tableware. Disponibile în seturi de două, respectiv şase piese, 

poţi selecta una din cele trei combinaţii propuse de designerul italian, îndrăzneţul Zimbabwe/ Djerba, 
tribalul Casablanca/Malindi şi iconicul Dakar/Gabon, sau te poţi bucura de întreaga colecţie. 

 
Produsele pot fi achiziţionate din showroom-ul Collezioni - distribuitor autorizat  

al liniei Roberto Cavalli Home Luxury Tableware.
 

Adresă – Str. Banul Antonache 59, Sector 1, București
Contact: 0732 222 075/design@collezioni.ro

 
Facebook: Collezioni

Collezioni
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more pictures on:  www.bucharestcoffeefestival.ro

no comment
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bariSta
 CamP 2016

Anul acesta, Barista Camp se va desfăşura în nordul Europei, 
în minunatul oraş Pärnu, Estonia, între 10-13 octombrie.

Evenimentul de top pentru comunitatea europeană de barista 
promovează educaţia prin împărtăşirea ideilor şi a noilor experienţe. 
În fiecare an, Barista Camp reuneşte 200 de barista pentru 4 zile 
de traininguri, networking, degustări şi distracţie. Participanţii pot 
opta pentru diferite module din SCAE Coffee Diploma System 
şi pot participa la seminarii. Locaţia atent aleasă şi activităţile 
de socializare leagă prietenii între oamenii din toată Europa.

De ce să participaţi la Barista Camp?

 4 zile de educaţie profesionistă;

 Vă puteţi certifica în module din SCAE Coffee Diploma System;

 Acces la ultimele informaţii din tehnologie;

 Oportunitatea de a testa cele mai noi instrumente din lumea cafelei.

Este o oportunitate minunată de învăţare, dezvoltare 
şi de a deveni parte a comunităţii de cafea. Este un 
eveniment dedicat celor ce vor să devină mai buni şi 
care iubesc ceea ce fac.

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

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

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

Se scrie o nouă poveste cu aromă de cafea. 
Pe 17 mai s-a deschis Leonard Caffè la 
Hanul lui Manuc, pe strada Halelor nr. 13.

Iubitorii de cafea au fost aşteptaţi cu drag 
să calce pragul cafenelei, iar la inaugurare 
atmosfera primitoare a fost presărată cu 
istorisiri pentru prietenii vechi şi noi, toţi 
împărtăşind plăcerea cafelei proaspăt prăjite.

Printre cafelele de origine pe care le puteţi 
degusta la Leonard Caffè se numără Honduras, 
Columbia Supremo, San Domingo Barahona, 
Ethiopia Yirgacheffe şi multe altele. De 
asemenea, de acolo puteţi achiziţiona cafea 
şi pentru acasă la preţuri promoţionale.

Pentru cafegiii dornici să încerce cât mai 
multe lucruri, Leonard Caffè dă sfoară-n ţară 
că acolo puteţi să vă delectaţi cu aromele 
cafelei obţinute prin metodele de preparare cu 
chemex, v60, aeropress, syphon şi ibric.

„Cea mai bună cafea, pe onoarea 
mea!” - Mihail Florescu

Leonard Caf f è 
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Un film produs de Roland Fraval şi regizat de  
Jeff Hann, urmăreşte călătoria prin lume a 
lui Sasa Sestic, barista de origini bosniace, în 
căutarea de cafele de cea mai înaltă calitate. 
Filmul documentează aventurile sale şi experienţa 
campionatului mondial din 2015, inclusiv etapele 
de pregătire şi culminează cu victoria sa.

Jeff Hann şi Roland Fraval au început acest proiect în 
2014, fără să se aştepte la finalul grandios ce a urmat. 
De fapt, ei voiau să afle cât de departe ar merge cineva 
pentru cea mai bună ceaşcă de cafea din lume.

Povestea lui Sasa a început cu mult înainte să păşească în 
lumea cafelei. A imigrat în Australia din Bosnia, o ţară 
destrămată de război, în 1997 şi a participat la olimpiadele 
de la Sidney, reprezentând ţara adoptivă la handbal. 
Abia după aceea Sasa s-a concentrat pe lumea cafelei. A 
început să prăjească în garajul unui prieten, înainte să 
se implice fără reţineri în industria cafelei speciality.

„Cred că acest film inspiră. Cred că oamenii vor fi inspiraţi de 
Sasa, de ce face şi de călătoria sa, fie că fac parte din industrie 
sau nu, într-un fel filmul nu este despre cafea”, a spus Jeff.

„Într-un fel, acest film s-a transformat într-unul despre 
familie. Sasa îşi are rădăcinile în fosta Iugoslavia, unde 
se află şi familia lui ce este prezentată în amănunt. În 
industria de cafea, şi-a format printre profesionişti o altă 
mică familie. Această echipă a mers cu el la Seattle.”

Premiera filmului va avea loc la Brno, în Cehia, pe 18 mai şi 
vi-l recomandăm cu drag pentru o pauză prelungită de cafea!

U N  F I L M  D O C U M E N T A R  D E S P R E  S a S a  S e S t i c ,  
b a r i S t a  c a m p i o n  m o n d i a l  î n  2 0 1 5 .
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Oamenii din industria de cafea se întreabă mereu 
de ce preţurile pe care le primesc pentru munca 
lor se schimbă. Răspunsul, o analiză a elasticităţii 
preţurilor şi a graficelor de cerere şi ofertă, 
afectează fermierii, importatorii şi exportatorii. 
25 de milioane de microfermieri sunt vulnerabili 
în fața fluctuaţiilor pieţei de cafea şi avem o 
responsabilitate morală, ca şi consumatori, să fim 
conştienţi de acest aspect când cumpărăm cafea.

Cei trei factori care afectează 
preţul cafelei la nivel global sunt:

1. Preţul C şI PIaţa ICe

Preţul cafelei se schimbă de la minut la minut, ca al oricărui 
produs. Este definit de schimburile de mărfuri, inclusiv de 
Intercontinental Exchange (ICE) din New York, unde se 
reglementează preţul pentru cafeaua Arabica, C-Price. La fel ca 
orice marfă tranzacţionată, preţul C este definit de cerere şi ofertă.

Dacă este puţină cafea disponibilă, preţul creşte până în punctul 
în care oferta egalează cererea. Câţiva oameni ce doreau cafea 
vor decide să nu cumpere, întrucât preţul creşte prea mult. 
Aşadar, creşterea preţului se va opri în momentul în care 
oamenii dispuşi să plătească vor dori exact cantitatea oferită.

Dacă este disponibilă multă cafea, preţul va scădea până în 
punctul în care va fi complet vândută. Dacă este mai multă 
cafea disponibilă decât cantitatea pe care oamenii doresc să o 
achiziţioneze în acea zi, pe măsură ce preţul scade, clienţii vor 
decide să profite de ofertă şi să cumpere mai mult. Preţul se 
opreşte din scădere în momentul în care cantitatea pe care oamenii 
decid să o cumpere este egală cu cea disponibilă pe piaţă.

Această tendinţă de schimbare a cererii odată cu 
schimbarea preţului se numeşte elasticitate a preţului 
cererii (PED) şi este unica sensibilitate a preţului pieţei.

2. INstruMeNte derIvate

Instrumentele financiare derivate se adaugă complexităţii 
preţului, de exemplu contracte viitoare, care sunt promisiuni 
pentru achiziţii la o dată viitoare şi un preţ determinat astăzi.

Preţul stabilit se bazează pe preţul estimat la 
data livrării când expiră contractul.

De exemplu, dacă oamenii cred că preţul va creşte în viitor 
datorită condiţiilor de cerere şi ofertă, precum recolta slabă din 
Brazilia, ei vor începe să încheie contracte azi pentru a vinde în 
profit când şi dacă preţul va creşte pe măsură ce se apropie data 
de livrare. Această cerere crescută pentru contracte va determina 
creşterea preţului. 
Acest lucru este valabil şi invers. Dacă există speculaţii că 
preţul va scădea, oamenii vor începe să vândă cafeaua şi vor 
încheia tranzacţii pe termen scurt. Aceasta scădere a cererii 
va determina scăderea preţului pe baza predicţiilor.

 
3. PreveNţIe vs. ParIere

Instrumentele derivate sunt folosite de către speculanţi ca 
investiţii. Unii membri ai industriei de cafea cumpără produse 
bazându-se pe preţul cafelei cândva în viitor. Ei procedează 
astfel pentru a se asigura că nu vor suferi de pe urma 
modificărilor de preţ înainte de plată, livrare sau recoltă. 

Aceste măsuri de siguranţă sunt un element important în 
tranzacţii. De exemplu, un importator de cafea verde încheie un 
contract cu un exportator dintr-o ţară de origine pentru a cumpăra 
17 tone de cafea verde la preţul C+ 10 cenţi pe kilogram. Cafeaua 
urmează să fie livrata peste 3 luni, aşa că dacă preţul C creşte de 
azi până la data de livrare, importatorul va datora mai mult.

În practică, acest importator încheie un contract cu scadență 
peste 3 luni pentru a bloca preţul la cel stabilit în prezent. 
Dacă preţul C creşte în 3 luni, el cumpără cafeaua la preţ 
crescut şi vinde în profit, compensând creşterea faţă de 
ce a cheltuit pe cafea. Dacă preţul C scade, el cumpără 
cafea mai ieftin decât se aştepta şi vinde în pierdere. În 
ambele cazuri, el obţine cafeaua la preţul stabilit astăzi.

Achiziționarea acestui instrument de acoperire este un 
indicator al cererii reale de cafea și contribuie la modificarea 
logică a preţului, bazată pe oferta reală, cerere şi ofertă.

Speculaţiile lipsite de dorinţa de a achiziţiona sau vinde efectiv 
cafeaua, care însumează 90% din tranzacţiile prestabilite, 
afectează şi preţul C din viitor. Volumele mari precontractate pot 
determina o inerţie a preţului sau modificări bruşte ale sale.

Ca piaţa financiară, toate acestea sunt parte din joc. În practică, 
există două mari lacune în acest sistem. Primul, legat de faptul 
că industria poate asigura volatilitatea pieţei până la un nivel 
acceptabil de risc, pe când 25 de milioane de microfermieri care 
produc 80% din cafeaua disponibilă global nu au această opţiune. 
Astfel, fermierii devin vulnerabili la fluctuaţiile de preţ.  
 
În al doilea rând, nu există o cotaţie formală 
pentru gradarea cafelei de specialitate.

Cafeaua a fost întotdeauna o piață cu suişuri şi coborâşuri, 
sensibilă la intemperii, dăunători și conflicte civile. Modul 
în care este achiziționată o face şi mai instabilă.

Economia globală a preţului cafelei
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chief executive  
officer at o’ coffee

Edgar

          
    Bresani 

De ce ai ales cafeaua? 

Străbunicii mei au venit din Italia în Brazilia și au lucrat pe 
plantațiile de cafea la sfârșitul secolului XIX, dar amintirile 
mele sunt de când eram adolescent și mergeam în vacanță la 
ferma celor doi prieteni ai mei, Marcelo și Fausto. Ne distram 
în vacanța de iarnă. Acolo ajutam la pregătirea semințelor 
și la plantare, conduceam tractorul pentru a lua ce fusese 
cules în ziua respectivă, ajutam la mutarea cafelei în curte. 
Sunt amintiri minunate. Nu aveam idee că voi lucra în 
acest domeniu, dar azi cafeaua este pasiunea mea. Am fost 
invitat să lucrez cu trestie de zahăr de-a lungul anilor, dar 
nu aș părăsi cafeaua și toți prietenii din această industrie. 
Odată ce lucrezi în industria cafelei, e greu să pleci! Devenim 
dependenți de ea, de această băutură și de lumea cafelei!

Why did you choose coffee? 

My great-grandparents came to Brazil from Italy and worked 
in coffee fields at the end of the XIX century, but my 
memories of coffee date back from when I was a teenager 
and went on vacation to the farm of two friends of mine, 
Marcelo and Fausto. Everything was for fun and we were 
out of school for winter break. There we helped preparing 
seeds and planted new baby plants, drove the tractor to go 
get the coffee that had been picked that day, we helped move 
the coffee in the patio. I have wonderful memories of that 
time. I had no idea I would work with coffee, but today it 
is my passion. I’ve had invitations to work with sugarcane 
over the years, but I would never leave coffee and all my 
friends in this industry. Once in coffee, it is hard to leave! We 
become addicted to it, to the drink and to the coffee world!

Article by 
Coffee  break team
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Când ai început să lucrezi în industria cafelei? 

Am început să lucrez în industria cafelei printr-o coincidență. 
Având licența în Drept și Afaceri, am studiat pentru a fi 
diplomat de carieră. După ani, am renunțat la această idee 
(aproape mi-am înnebunit părinții deoarece investiseră mult 
în educația mea ), am fost invitat, din 2000 până în 2004, să 
conduc „Cafés do Brasil Marketing Program for the Promotion 
of Specialty Coffee”. Cum renunțasem la cariera de diplomat, 
lucram ca avocat la biroul de avocatură al unchiului meu și, 
cum iubeam să studiez, terminam și un MBA în Marketing 
și eram anul 2 la Jurnalism. Cum am primit invitația, am 
început să lucrez. M-am mutat în Alfenas, în regiunea Sul 
de Minas, unde am stat 10 ani. Acest program internațional 
de marketing era sub egida Ministerului Agriculturii  și al 
Agenției pentru Exporturi și Promovare din Brazilia. Așadar, am 
devenit director executiv al Asociației pentru Cafea Specialty 
din Brazilia. Aveam multe activități: participam la multe 
expoziții în alte țări, organizam în fiecare an competiția Cup of 
Excellence, găzduiam prăjitorii care voiau să viziteze Brazilia, 
duceam fermieri în vizită la prăjitori din alte țări. Organizam și 
competiția de barista și eram Sponsor Platinum la competiția 
WBC, deci trebuia să particip la ceremonia de decernare a 
premiilor în fiecare an. Trebuie să recunosc că am avut o carieră 
plină de oportunități frumoase și am aprofundat fiecare subiect 
legat de cafea. În 2004, am fost primul jurat WBC brazilian 
certificat. Am devenit membru din partea Braziliei în Consiliul 
pentru Relații Internaționale (SCAA), între 2002-2004  și eram 
Coordonatorul Național al SCAE pentru Brazilia. În 2006, am 
lucrat pentru P&A International Marketing ca și consultant 
și m-am implicat în programe în parteneriat cu ICO pentru a 
crește consumul de cafea în țările producătoare, precum și în 
Center of Coffee Intelligence (CIC) în țara mea. În 2007, am 
fost invitat să lucrez pentru o fermă, să mă ocup de exporturi, 
dezvoltare de business, marketing și relații internaționale. 
Am fost și voluntar activ în comitetul Rules and Regulations 
al WBC, comitetul de Training WBC și comitetul National 
Support WBC. Am fost și membru în consiliul World Coffee 
Events. Am fost mereu foarte implicat în cafeaua de specialitate 
în Brazilia.  Am fost președintele Asociației pentru Cafea și 
Barista din Brazilia din 2008-2012, președinte al Asociației 
Brazil Coffee Origins, autor al cărții „The Barista Guide”(a 
patra ediție) și organizator al comunității online de barista din 
Peabirus. Astăzi, în afară de rolul de CEO de la O’Coffee – 
Brazilian Estates, din regiunea Alta Mogiana, sunt Q-Grader 
certificat SCAA, expert certificat de către Coffee Consulate, 
Mannheim, Germania și vicepreședinte al BSCA-Brazil 
Specialty Coffee Association.  
Deci, respir cafea! Per total, studiile mele în diplomație m-au 
ajutat să devin un adevărat „ambasador” al cafelei braziliene 
de specialitate, călătorind în 150 de țări, organizând degustări 
și prezentări despre O’Coffee – Brazilian Estates și drumul 
cafelei de la sămânță la consumator în multe țări, precum și 
jurizand competițiile internaționale de barista. Rolul meu de 
CEO presupune să conduc un proiect de afaceri care implică 
nu numai o companie importantă și recunoscută pentru 
producția și exportul de cafea, O’Coffee (cele 6 domenii 
produc 20 de cafele diferite: natural, pulped natural, fully 
washed și microloturi cu diferite profile de gust), ci și lucrul cu 
vite, oi, eucalipt și trestie de zahăr. Compania are și branduri 
de cafea specialty care se vând pe piața locală și cel mai mare 
coffee shop din America Latină, numit Octavio Café. 

When did you start working in the coffee industry? 

I actually started working in coffee as a coincidence. With a degree 
in Law and Business, I studied to be a career diplomat. Years later, 
when I gave up the idea to become a diplomat (almost drove my 
parents crazy since they had invested so much in my education 
), I was invited, from 2000 to 2004, to run the “Cafés do Brasil 
Marketing Program for the Promotion of Specialty Coffee”. Since 
I had given up the diplomatic career, I was working as a lawyer at 
my uncle’s law office and as I love to study, I was also finishing my 
MBA in Marketing and was on my second year of Journalism. 
I got the invitation and I started working right away. I moved 
to Alfenas, in Sul de Minas region where I spent 10 years. This 
international marketing program was conducted by the Ministry 
of Agriculture and Livestock and by Brazil Exports and Promotion 
Agency. And as a consequence, I became the Executive Director 
of Brazil Specialty Coffee Association (BSCA). We had several 
activities: we participated at several exhibitions in other countries, 
organized the Cup of Excellence Competition every year, hosted 
roasters who wanted to visit Brazil, took farmers to visit roasters in 
other countries, among many other activities. We also organized 
the barista competition and were the Platinum Sponsor of WBC 
Competition, so I had to attend the awards ceremony every year. 
I have to say I had a career of so many nice opportunities and 
went deeper and deeper in every subject I could learn that was 
related to coffee. In 2004 I was the first Brazilian to certify as a 
WBC judge. And I took the Brazilian seat as a member of the 
International Relations Council (SCAA), from 2002-2004, and 
was the Brazilian National Chapter Coordinator for SCAE. In 
2006, I worked for P&A International Marketing as consultant 
and was involved in programs in partnership with the ICO to 
increase coffee consumption in producing countries as well as 
in the Center of Coffee Intelligence (CIC) in my country. In 
2007 I was invited to work for a farm, in charge of Exports, New 
Business Development, Marketing and Institutional Relations. 
I was also an active volunteer and served on the WBC Rules 
and Regulations Committee, WBC Training Committee, and 
WBC National Support Committee. I was also a Board Member 
for World Coffee Events (WCE). In Brazil, I have always been 
extremely involved with specialty coffee. I was the President of 
the Brazil Coffee and Barista Association (ACBB) from 2008-
2012, President of Brazil Coffee Origins Association, author of 
the book “The Barista Guide” (fourth edition), and orchestrator 
of the web-based Barista Community at Peabirus (Brazil). Today, 
apart from my role as CEO of O’Coffee - Brazilian Estates, 
located in Alta Mogiana Region, I am a certified Q-Grader by 
SCAA and a Coffeologist by Coffee Consulate, Mannheim, 
Germany and Vice-president of BSCA - Brazil Specialty Coffee 
Association. So, I breathe coffee! In sum, my diplomacy studies 
led me to become a true “ambassador” of Brazilian Specialty 
Coffee, travelling around 150 days, doing presentations in several 
countries, organizing cupping sessions and talking about O’Coffee 
– Brazilian Estates and specialty coffee production from seed to 
cup as well as judging International Barista Competitions. My 
role as CEO is to run a broad agribusiness project that gathers not 
only one of the most important and recognized coffee producing 
and exporting companies – O’Coffee (its 6 estates that produce 
20 different coffees: natural, pulped natural, fully washed and 
microlots with different taste profiles) –, but also contemplates 
cattle, sheep, eucalyptus and sugarcane. The company also has 
specialty coffee brands sold in the domestic market and the 
largest coffee shop in Latin America, named Octavio Café.
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Este natural să lucrezi în industria de 
cafea pentru că Brazilia este cel mai 
mare exportator din domeniu? 

Nu aș spune că este natural să îți găsești de lucru în industria 
cafelei. Brazilia are atât de multe oportunități de profesii și 
cariere. Sunt mulți fermieri în țară, mai mulți de 300.000, dar 
puțini sunt dedicați calității. Mai sunt încă multe de făcut. 
Sunt greu de găsit profesioniști care să studieze și să dorească să 
lucreze în cafea. Se întâmplă cel mai adesea pentru oportunități. 
Puține ferme, ca O’Coffee, exportă direct. Poate, dacă trăiești 
într-o zonă care este foarte dependentă de cafea, sunt mai 
multe oportunități de lucru. Majoritatea fermierilor vând către 
cooperative și exportatori. Ei cumpără cafelele și le exportă. 

 
Spune-mi povestea fermei tale. 

Povestea O’Coffee începe cu venirea arhitectului Giuseppe Quercia 
în Brazilia, împreună cu fiul său Vincent, în 1890. Italianul, în 
afară de construirea de biserici în Sao Paulo, și-a implicat familia 
în afacerile de cafea. Această activitate a fost continuată apoi de 
nepotul său Octavio, care s-a dedicat cultivării cafelei în Pedregulho 
și de strănepotul său Orestes care, cu o viziune orientată către 
afaceri, a devenit o referință în circuitul brazilian de afaceri și 
căruia i se datorează implicarea în cultura de cafea internațională. 
După moartea lui Orestes Quercia, în decembrie 2010, soția lui, 
Alaide, și copiii săi, Cristiane, Andreia, Rodrigo și Pedro, au preluat 
afacerea, menținând tradiția în sectorul cafelei și proiectul inițiat de 
Giuseppe. Atunci am fost angajat să conduc ferma. O’Coffee este 
un mare producător de cafea în Brazilia, localizat în Pedregulho, 
Alta Mogiana, o regiune tradițională pentru producția uneia dintre 
cele mai bune cafele din Sao Paulo datorită altitudinii favorabile, 
climatului și condițiilor de temperatură. O’Coffee are șase ferme 
de cafea: Nossa Senhora Aparecida, Sao José, Santa Adelia, Santa 
Rita, Santa Maria și Fazendinha. Împreună, aceste ferme de cafea 
au mai mult de patru miloane de arbori de cafea, cu jumătate din 
suprafață irigată. În medie, se produc 35.000 de saci de cafea cu 
diferite terroir-uri și caracteristici. O’Coffee lucrează și să creeze 
profile de gust în funcție de preferințele clienților. Culegând selectiv, 
manual și mecanic și având un centru de pregătire modern, 20 de 
cafele diferite sunt vândute și gustate de către cei mai pretențioși 
consumatori din lume. Acum se vând cel mai mult varietățile 
de cafea Bourbon, Catuaí, Obata, microloturi și nanoloturi. 
Am primit numeroase premii de-a lungul anilor pentru calitate 
și cafelele noastre sunt exportate în mai mult de 20 de țări. 
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Is it a natural thing to work with 
coffee because Brazil is the 
biggest exporter in the field?

I would not say it is something natural to find a job in coffee. 
Brazil has so many opportunities in terms of professions 
and careers. There are many farmers in the country, more 
than 300.000, but only a few are devoted to quality. 

There is a lot to be done yet. But it is hard to find 
professionals studying with the desire to work in coffee. 
It happens most times for opportunities. Few farms, 
like O’Coffee, export directly.  Maybe, if you leave in 
an area that is very dependant on coffee, there would be 
more jobs available. Most farmers sell to cooperatives 
and exporters. They buy the coffees and export.

Tell me the story of your farm.

The history of O’Coffee begins with the arrival of the 
architect Giuseppe Quercia to Brazil with his son Vincent 
in 1890. The Italian, in addition to building churches in 
Sao Paulo, was responsible for the family´s approach to 
the coffee business. The activity in coffee was taken up 
years later by his grandson Octavio, who devoted himself 
to the cultivation of coffee in the city of Pedregulho, and 
maintained by the great grandson Orestes who, with his 
keen vision for business, became a reference in the Brazilian 
business circuit and was main responsible for making 
their homeland part of the international coffee culture. 

After the death of Orestes Quercia, in December 2010, his 
wife, Alaide, and children, Cristiane, Andreia, Rodrigo and 
Pedro, took over the business, keeping the family tradition in 
the coffee sector as well as the project initiated by Giuseppe. 

That was the moment when I was hired to run the farm. 
O’Coffee is a major producer of coffee in Brazil, located 
in Pedregulho, Alta Mogiana region in São Paulo State, 
the only one with an extensive range of products. 

In Alta Mogiana, a traditional production area of the best 
coffee in São Paulo due to its favorable altitude, climate 
and temperature conditions, O’Coffee has six coffee farms: 
Nossa Senhora Aparecida farm, São José farm, Santa Adelia 
farm, Santa Rita farm, Santa Maria farm and Fazendinha.

Together, the coffee farms have more than four million 
coffee trees, with half of its area being irrigated. On average, 
35,000 bags of coffee are produced with different terroirs 
and different characteristics. O’Coffee also works to create 
flavor profiles according to customers’ preference. With 
selective, manual and mechanical picking and a modern 
preparation center, 20 different coffees - including various 
natural, pulped natural (honey coffee), demucilaged, fully 
washed, microlots, nanolots and blends, are marketed and 
later tasted by the most demanding consumers in countries 
around the world. Currently, the Bourbon variety of coffee, 
Catuaí, Obatã and microlots and nanolots are sold most. We 
have been awarded several prizes along the years for quality 
and our coffees are today exported to more than 20 countries.



Competițiile sunt o modalitate 
bună de învățare?

Iau parte la competiții în Brazilia din 2002; am jurizat multe 
competiții în țară și în afară.  Am învățat mereu jurizand și 
sunt 100% sigur că barista învață mult în competiții. Nu 
numai că văd și învață de la alții, împărtășesc idei și exersează, 
își crează signature drinks și evoluează. În Brazilia, trimitem 
câteva din cafelele pe care le producem către un coffee shop 
pe care l-am deschis acum 8 ani. Vom mai deschide trei 
în mai și folosim competițiile interne ca parte din training 
pentru ca ei să evolueze. E obligatoriu să participe! 

Are competitions a good way of learning?

I have been involved in competitions in Brazil since 2002; have 
judged several competitions in my country and around the world. 
I have always learnt by judging and I am 100% sure that baristas 
learn a lot in competitions. Not only by seeing and learning 
from other baristas in the competition, having ideas, but also 
because they have to practice, create their signature drinks and 
practice for the competitions, this taking them to next level. In 
Brazil, we send some of the coffees we produce to one coffee 
shop we opened 8 years ago. We are opening three more in May 
and we use internal competitions as part of our training for 
them to get better and better. It is mandatory to participate!

3 calități pentru a fi un bun barista?

Pasionat de cafea, modest, organizat.

3 qualities needed to be a good barista? 

Passionate about coffee, humble, organized (neat).

Cine ți-a influențat cariera în cafea?

Mentorul meu este bunul meu prieten Jose Francisco Pereira, de la 
Monte Alegre Coffees. El m-a invitat să lucrez în domeniu și mi-a 
fost exemplu de-a lungul anilor, dându-mi sfaturi la momentele 
potrivite. Fără el, nu aș fi lucrat în cafea. De asemenea, am mulți 
prieteni în această industrie care au fost importanți pentru cariera 
mea. Cafeaua înseamnă relaționare și mie îmi plac oamenii. 
Așadar, am fost norocos să-mi aleg o meserie unde lucrul acesta 
contează. Rețeaua mea este cel mai mare avantaj pe care îl am azi. 

Who has influenced your coffee career?  

My mentor is my good friend Jose Francisco Pereira, from 
Monte Alegre Coffees. He was the one that invited me to 
work in coffee and has served as a role model throughout 
these years, giving me advice at the right moments. Without 
his invitation, I would not have been working in coffee. I 
have also many friends in coffee around the world that were 
very important in my career. Coffee is relationship and I like 
people. So I was lucky to select a career where this is important. 
My network is the biggest asset of my career today.
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Când ai început să organizezi internshipul 
pentru barista și ce program educațional aveți? 

UniOctavio-Universitatea Octavio Café a fost fondată pentru 
a satisface nevoile pieței în creștere și pentru a împărtăși 
cunoștințele în varii discipline, de la agricultură, producție, 
culesul mecanic, uscarea la soare sau mecanică, uscarea 
parabolică, măcinarea și pregătirea loturilor, până la espressoul 
perfect sau cafele preparate la French Press, Hario, Chemex, 
Aeropress, Siphon, Moka, etc. În afară de faptul că avem experți 
din echipă, mulți din ei ocupându-se de diferite module ale 
cursurilor, UniOctavio aduce des invitați internaționali care își 
împărtășesc experiența. uniOctavio: http://goo.gl/vwKnnO

When did you start the internship for barista 
and what educational program do you have?

UniOctavio - The Octavio Café was born in order to meet the 
needs of a growing market and to disseminate knowledge in 
various disciplines, ranging from coffee agriculture, production, 
manual and mechanical harvesting, sun-drying, mechanical drying, 
parabolic drying beds, milling and preparation of lots to the perfect 
espresso or coffees prepared at French Press, Hario, Chemex, 
Aeropress, Siphon, Moka, etc. Besides having experts on our staff, 
many of them administering specific modules of the courses, 
UniOctavio also frequently brings international speakers to share 
and exchange knowledge. uniOctavio: http://goo.gl/vwKnnO

Cea mai frumoasă experiență cu cafeaua?

Australia este locul care mă fascinează cel mai mult în 
acest moment pentru cultura sa a cafelei specialty. 

The best coffee experience with the coffee? 

Australia is the place that fascinates me the most 
nowadays because of its specialty coffee culture. 

Unde ai băut cea mai bună cafea? 

Cea mai bună cafea pe care am gustat-o a fost prăjită de Anne 
Cooper din Australia. Este minunată și talentată. Am băut cafeaua 
prăjită de ea în New York, pregătită de un barista profesionist. 
Acum, ea locuiește în Australia unde face o treabă excelentă 
creând amestecuri, profile de prăjire și oferind consultanță 
multor companii și în diverse proiecte. Iubesc cultura cafelei din 
Australia. Este o țară care m-a inspirat mult în ultimii ani. 

Where have you drink the best coffee? 

My best cup of coffee was roasted by an Australian called Anne 
Cooper. She is amazing and talented. I had that coffee roasted by 
her in New York City and, of course, prepared by a well trained 
barista. Now, she lives in Australia and has been doing an amazing 
job there creating blends, roasting profile and consulting for several 
companies and projects. I love the coffee culture in Australia. 
It is a country that has inspired me a lot in the past years.



Cum ți s-a părut Bucureștiul?

Mi-a plăcut! Vreau să mă întorc curând. Am fost surprins să văd 
atât de multe coffee shop-uri de o calitate superioară și având 
concepte frumoase. Îmi place să văd piața de cafea specialty 
evoluând în aceste țări. Consumul de cafea este strâns legat de 
calitate. Așadar, cu cât avem mai multe cafele servite de acești 
pionieri, cu atât mai mulți oameni vor consuma cafea mai multă 
și mai calitativă. Odată ce ai gustat o cafea bună, nu există cale de 
întoarcere! Rolul unui barista pentru a transmite acest mesaj și a 
interacționa cu consumatorii este foarte important. Ei încheie ciclul 
sămânță-consumator. Noi, producătorii, putem face și livra cafele 
minunate, dar care pot fi distruse de prăjire sau de mâinile unui 
barista, dacă nu este bine instruit. La final, consumatorul va crede 
că acea cafea de la producătorul respectiv nu este bună și nu va 
înțelege că ea putea fi de calitate, barista-ul fiind unicul responsabil 
de prepararea ei. Deci, instruirea lor este extrem de necesară. 

What was your impression of Bucharest? 

I loved it! I intend to go back soon. I was also surprised to see so 
many nice coffee shops with excellent quality and beautiful concepts. 
I love to see the specialty coffee market evolving in these countries. 
Coffee consumption is directly linked to quality. So, the more we 
have nice coffees served by these pioneers, the more we will have 
people consuming more and better quality. Once you taste a good 
cup of coffee, there is no way back! And the role of the baristas 
delivering the message and interacting with consumers is extremely 
important as well. They close the seed to cup cycle. We, producers, 
can produce and deliver amazing coffees, but that can be destroyed 
by the roast and by the hands of a barista, if he is not well trained. 
But at the end, the consumer will think the coffee from that country 
or producer is bad and will not always understand that the coffee 
could be good and that the barista was the one responsible in the 
end for that preparation. So, training baristas is extremely necessary. 

Câteva cuvinte la final?

Implicați-vă în comunitatea de cafea specialty, în competiții, 
deveniți voluntari și ajutați. Este vorba despre profesia și viitorul 
vostru! Împărtășiți! Faceți asta împreună! Nu lăsați responsabilitatea 
pe umerii unuia singur, gândind că totul vi se cuvine. Este 
responsabilitatea noastră, a tuturor să ajutăm la evoluția industriei 
de cafea din țara noastră. Din nefericire, unii oameni preferă să 
stea și să discute în loc să ajute. Sper să văd România urcând pe 
treptele evoluției în cafeaua specialty în fiecare an. Aveți lideri și 
oameni devotați și o țară minunată! Atât de multe oportunități! 

Some words at the final?

Get involved in the specialty coffee community, in the competitions, 
become volunteers and help. It is your profession and your 
future! Share! Do it together! Do not leave the responsibility in 
one hand thinking that everything has to be done for you. It is 
the responsibility of all of us to move forwards the industry in 
our countries. Unfortunately, some people prefer to sit and talk 
bad things instead of helping. I hope to see Romania every year 
climbing the steps in specialty coffee. You have amazing and 
devoted leaders, country and people! So many opportunities!
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Cei 6 m” ai unui  
eSPreSSo italian  
PerfeCt
Un espresso de succes depinde de mulţi factori 
care alcătuiesc cei 6 „M” ai espressoului: Miscela 
(Blend), Macchina espresso (Maşina de espresso, 
Macinacaffe (Râşniţa de cafea), Mano del barista 
(mâna unui barista), Manutenzione (Mentenanţa), 
Misiune şi Marketing.
Blend – Blendingul este obligatoriu pentru crema, 
culoarea, textura şi dulceaţa espressoului şi pentru 
a-i obţine aciditatea delicată şi aromată, cu doar o 
notă amară şi gust intens al băuturii în ceaşcă. Aşa 
ar trebui să fie un „Espresso Italian”.

 
esPressOrul – Calitatea excelentă a cafelei depinde în 
primul rând de capacitatea de extracție, de abilitatea maşinii 
de a sublinia în ceaşcă toate aspectele pozitive ale blendului, 
lăsându-le în urmă pe cele negative. Temperatura şi presiunea sunt 
două variabile cheie, iar acestea determină cele două căi pentru 
inovare: una influenţează stabilitatea termală a maşinii, cealaltă 
presiunea. Aşadar, barista trebuie să deţină controlul complet 
şi flexibil asupra tuturor setărilor legate de controlul apei.

râşNIȚa – Lumea cafelei râşnite a fost văzută ca o revoluţie ce 
a adus blendingul la cu totul alt nivel, potenţând aroma cafelei şi 
aducând-o direct de la boabă în ceaşcă. Acest lucru a fost posibil prin 
sistemele inovatoare de râşnire la cerere din noua generație. Aceste 
sisteme au funcţii personalizate, create pentru a îndeplini cererile unui 
barista, adesea în strânsă legătură cu alegerea unui anumit blend. 
Gândiţi-vă doar la reglarea micrometrică a râşnirii: o tehnologie 
care a depăşit regula convenţională prin „spaţii intermediare”: 
într-adevăr, aceasta deschide o lume a posibilităţilor către barista 
care poate să obţină râşnirea dorită cu o precizie foarte ridicată.

MâNa uNuI barIsta – Pregătirea unui espresso până în 
momentul în care este servit durează puţin sub 6 minute: în acest 
timp scurt multe variabile pot influenţa calitatea espressoului. 
„Mâna” operatorului joacă un rol fundamental în toate acestea. 
În primul rând, el sau ea trebuie să aleagă ce tip de cafea vor 
folosi. Alegerea boabelor şi a gradului de prăjire influenţează paşii 
următori ai preparării. „Mâna” trebuie să asigure o râşnire eficientă 
cu o maşină ce se află în bune condiţii şi care este potrivită pentru 
espresso, astfel încât pudra de cafea să aibă o distribuire corectă a 
mărimii particulelor. Apoi acesta trebuie să aleagă cantitatea pe care 
o va pune în filtru. Urmează presarea cafelei în filtru, de preferat 
manual, exercitând presiunea adecvată pentru compactarea corectă.

MeNteNaNţa – Materialele folosite de barista, 
degustători şi chiar de producătorii de espressoare sunt 
similare celor folosite de cei mai buni bucătari: ele trebuie să 
fie atent curăţate şi dezinfectate după fiecare utilizare.

 
MIsIuNea şI MarKetINgul - „Misiunea” adevărată 
şi potrivită oricui este implicat într-o cafenea ar trebuie să fie 
căutarea celor mai bune instrumente pentru satisfacerea nevoilor 
şi aşteptărilor unor consumatori din ce în ce mai pretenţioşi. 
Un consumator conştient doreşte să savureze băutura, să se 
bucure de un moment de relaxare, să evadeze, să cunoască şi 
să socializeze. Ar trebuie să fie o experienţă veritabilă. Aşadar, 
managerul trebuie să transforme cafeneaua într-o serie de spaţii 
şi produsul în experienţe tactile, vizuale, olfactive şi gustative.

Din cartea „Italian Cappuccino Latte Art” 
de Franco şi Mauro Bazzara 

“
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aCCeSSorieS Web: www.perfectespresso.ro

E-mail:vanzari@perfectespresso.ro

Telefon: 004.0723.268.586

DeTeRGenT De CuRățARe eVO

 Borcan 1Kg: 85 Lei

 Borcan 500 gr: 57 Lei

DeCALCifiAnT ORGAniC

 Lichid 1L: 70 Lei

GRAnuLe CuRățARe 

GRinDeR CLeAn

Borcan 450 gr: 109 Lei

ORGAniC MiLk

Spumantul Cleaner 1L: 85 Lei

DeCALCifiAnT ResTORe

 Borcan 1Kg: 95 Lei

 Pliculețe 35 gr: 3.5 Lei

TAbLeTe De CuRățARe TeVO

ALbă/neAGRă/ROșie/

VeRDe/PORTOCALie

 TEvo Maxi: 150 tablete a 2.5 gr: 132 Lei

 TEvo Mini: 60 tablete a 1.5 gr: 62 Lei

ProduSele
bio marCa

coffee lovers
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costa rican coffee

more than j
ust coffee

You may wonder what do “Maruyama Coffee” 
from Japan, the “12Corners Coffee” from New 
York and the “Coffea” franchise from South Korea 
have in common, being so far away one from the 
other and in such different cultures?!  
The answer is that they are united by their love 
for Costa Rican coffee. Despite the geographic 
distance, you can enjoy in all three places a 
delicious cup of coffee from this wonderful 
Central American country. 

Our Coffee has not only achieved a widespread 
recognition in USA, where it is considered the third best 
known coffee origin following Brazil and Colombia, 
but it is also globally that the Costa Rican coffee has the 
reputation of being one of the best, due to quality control 
during its production among many other reasons. 

In Costa Rica, 98.5 % of coffee growers produce less than 
three hundred bushels a year, forty seven thousand Costa 
Rican families relay directly on its production and marketing 
and these families get to produce up to seventy percent of 
our country total production. Coffee has been enhancing our 
beautiful topography for over two centuries and has been fully 
rooted in our history.  
 
Costa Rica has over two hundred fifteen coffee processing 
plants, extended in eight productive regions and out of them 
one hundred and forty seven are micro-processors, that produce 
less than three hundred bushels a year, the majority of them 
dry the coffee beans with natural sunlight and use ecological 
practices such as growing organic coffee under shade, to achieve 
an exceptional environmental friendly and natural product.

Our small producers knew how to harvest coffee and combine 
their cultivation with ornamental plants, fruit trees and other 
crops, resulting in a habitat for lots of birds and pollinators 
necessary to preserve several species of bees, hummingbirds, 
butterflies and botanical species, besides granting our coffee 
that fruity flavor. Nowadays this philosophy is materializing 
under a program named NAMA (National Appropriated 
Mitigation Actions) headed by CATIE, the Universidad de 
Costa Rica and other non-governmental organizations, that are 
looking to go carbon neutral in the production of coffee. 
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Este singura şcoală din România unde se organizează cursuri 
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală 

de barista din România care a început să pregătească cursanţi 
interesaţi de această meserie. 
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără: 
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie, 
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso, 
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper, 
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art, 
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. 
 
vă aşteptam cu drag în noul spaţiu din strada băniei  
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă 
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi 
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.

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

Cursuri de elită

This topic has been taken seriously by producers like 
Coopedota (Dota Coffee Growers Cooperative) that currently 
is the only Carbon Neutral Certified coop worldwide.

Additionally, cultivating and processing our coffee is a 
family teamwork, as the crop is collected manually. The 
families will only collect the ripest coffee cherries and 
the process will be complemented by a careful sun-dry. 
Various buyers are often invited to personally experience 
this process and this practice has encouraged the best 
coffee tasters in the world to come to the happiest country 
in the world to share smiles with our families, while 
tasting a cup of one of the best coffees in the world. 

That´s why when a Japanese, European or North American 
tastes a cup of Costa Rican coffee, they are not only getting 
the most intense fruity flavors, but also the confidence 
to collaborate with nature and mitigation of the Carbon 
Footprint. This added value is not obtained from other 
coffee origins. There is no comparison anywhere in the 
world with our coffee, the flavor obtained from the 
volcanic soil combined with a careful traditional process 
makes every cup more than just a cup of coffee, you will 
experience such magical moments that you will never 
forget this wonderful coffee produced in paradise.

 
article by ronald segura © rosem28@gmail.com 
Photo: diego Ponce © 2016
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l una iunie a anului 2014 a însemnat o schimbare 
importantă în modul în care oamenii din Eindhoven 
îşi beau cafeaua de dimineaţă. Acela a fost momentul 

perfect pentru ca BeanBrothers să-şi deschidă prima 
cafenea. Înainte, deţineau doar un espresso bar mobil 
cu care călătoreau şi serveau cafea excelentă.

Deţinătorului Arjan van der Hoek i s-au alăturat managerul 
Harro van de Beek şi talentatul barista Tineke van Tiel, 
cei trei fondând împreună Stadsbranderij, în cartierul 
eclectic Kleine Berg (Bergstraat 14A). „În 1880 aici 
era o fabrică, cu mult înainte ca noi să închiriem acest 
spaţiu”, mi-a spus Harro, aşa că au refăcut totul.

Mare parte din design-ul cafenelei, precum uşa pe post de 
o masă lungă, a fost îndelung plănuit şi realizat manual. 
Cutiile de pe pereţi au fost făcute din lemn strâns de la 
vechiul oficiu poştal al oraşului. Spre deosebire de alte 
cafenele care investesc mulţi bani pentru obţinerea aerului 
retro, BeanBrothers au hotărât să folosească diferitele 
piese de mobilier pe care le găseau şi să-şi concentreze 
eforturile asupra calităţii cafelei pe care o vând. De aceea, 
ei cumpără cafea verde fie direct de la fermieri, ca Bruno, 
fie de la comercianţi de primă mână din Antwerp. 

June 2014 saw an important change in how the people of 
Eindhoven drink their coffees in the morning. This was 
the perfect time for the BeanBrothers to open their first 
coffee house. Before that, they only had a mobile espresso 
bar that they used to travel around and serve great coffee. 

Owner Arjan van der Hoek teamed up with manager Harro 
van de Beek, and the multi-talented barista Tineke van 
Tiel and set up Stadsbranderij  from scratch, in eclectic 
neighbourhood Kleine Berg (Bergstraat 14A). “In the 
1880s there used to be a factory here; way before we rented 
this place”, Harro told me, so they redid everything. 

Most of the current design of the café, like the door that serves 
as a long table, has been thought of and made by hand. The 
boxes on the wall have also been built using wood gathered 
from the old Postal Office of the city. Unlike other coffee 
houses that invest a lot of money when it comes to that retro 
vibe, the BeanBrothers decided to make use of different pieces 
of furniture they would come across and focus instead on the 
quality of the coffee they sell.  
This is why they buy green beans either directly from farmers, 
like Bruno, or from Antwerp traders who purchase  
it firsthand. city roasters

Stadsbrande
rij
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Harro dă o mare importanţă comerţului direct, cum 
mulţi fermieri se luptă pentru independența lor, dar 
primesc rar un preţ corect pentru boabele de cafea. 

Prăjind de peste trei ani folosind un Giesen W15, băieţii de 
la Stadsbranderij sunt încântaţi că l-au găsit pe Bruno din 
Brazilia. El face parte din a cincea generaţie de fermieri de 
cafea, dar în mod straniu, este primul din familie care s-a 
orientat spre cafea specialty, crescându-i calitatea. Puteţi încerca 
pe loc cafeaua lui Bruno sau puteţi cumpăra cafea pentru acasă 
– acest blend brazilian se prepară perfect prin orice metodă 
şi puteţi achiziţiona 250 g pentru mai puţin de 7 euro.

 Alte alternative includ Kenya (filtru), Columbia 
(espresso & filtru), Etiopia Yrgacheffe şi Sidamo 
pentru iubitorii de espresso. Personal, eu m-am 
îndrăgostit de Sidamo şi am cumpărat-o alături de 
cea braziliană pentru V60-ul meu. Fără regrete.

Espressorul ales de ei, Mirage Duette de la Kees van der 
Westen este capabil să îndeplinească perfect cerinţele 
clienţilor, împreună cu râşnița Mazzer Kony sau Mahlköning 
K30 Vario pentru espresso şi Guatemala pentru filtru. 

Harro couldn’t stress enough the importance of direct trading, 
as most farmers find themselves striving for independence, 
but rarely receive a just pricing for their beans.

Having been roasting for over three years now on a Giesen 
W15, the guys from Stadsbranderij are very happy they found 
Bruno, from Brazil. He belongs to the fifth generation of 
coffee farmers, but, oddly enough, is the first of his family 
to focus on speciality coffee, increasing its quality. You can 
try Bruno’s coffee on the spot, but you can also buy a bag for 
home use - this Brazilian roast works perfectly with any brew 
technique and you can get 250grams for under 7euros.

Other alternatives include Kenya (filter), Colombia 
(espresso & filter) and the Ethiopia Yrgacheffe and 
Sidamo for espresso lovers. I, personally, fell head 
over heels for the Sidamo and ended up buying it 
alongside a Brazil bag for my V60. No regrets here.

Their espresso machine of choice, the Mirage Duette from 
Kees van der Westen is able to fulfil their customer’s needs 
perfectly, coupled with either the Mazzer Kony grinder, or the 
Mahlköning K30 Vario for espresso and the Guatemala for filter. 

Dacă eşti interesat să înveţi mai multe despre cafea sau 
deţii un espressor, te poţi înscrie la workshopurile ce au loc 
un weekend sau două pe lună; preţul este mai mult decât 
rezonabil, iar cursurile se ţin în mansarda cafenelei.

Din nefericire, acesta nu este un loc pentru dependenţii de 
brew. Deşi un filtru Moccamaster se va alătura curând familiei 
Stadsbranderij, nu veţi găsi aici un Chemex sau slow-drip.

Cafeneaua BeanBrothers este de obicei deschisă în fiecare zi, 
în afară de ziua de luni când închid cafeneaua şi se odihnesc, 
de la 10 dimineaţa până la 5 după-amiaza. În weekend, 
programul începe de la ora 12. De asemenea, ei încurajează 
arta tinerilor şi, o dată la 2 săptămâni, expun lucrări 
(fotografii, obiecte ceramice, picturi, etc.) ale artiştilor locali.

Aşa că, dacă vrei vreodată să fii unul dintre 
fraţi, chiar şi pentru puţin timp, fă-le o vizită la 
Stadsbranderij – City Roasters, Eindhoven.

 
Articol de ronița dragomir

If you’re interested in learning more about coffee or if you have an 
espresso machine yourself, you can apply for their workshops that 
take place every one/ two weekends per month; the price is more 
than acceptable and classes take place in the attic above the café.

Sadly, this is not a place for the brew addicts out there. Although 
a Moccamaster filter will join the Stadsbranderij family soon 
enough, you won’t find any Chemex or slow-drip here.

The BeanBrothers coffeehouse is generally opened every day, 
except Mondays when they close shop and rest, from 10 in the 
mornings until 5 in the afternoon. For weekenders: opening 
hours change from 12. They also encourage young art and, 
every two weeks, display a number of works (photographs, 
ceramic paintings etc.) belonging to local artists on their walls. 

So if you ever want to be one of the brothers, even 
if it’s just for a short while, pop in for a visit at 
Stadsbranderij – City Roasters, Eindhoven.

 
Article by ronița dragomir
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o rașul-cult și destinația noastră favorită luna 
aceasta, Cluj a văzut o creștere fulgerătoare 
în interesul oamenilor față de cafeaua de 

specialitate. Astfel se explică de ce luna ianuarie 2016 
a fost momentul propice pentru ca ROOTS, Urban 
Tastery să-și facă simțită prezența în scena locală.

Niciunul din cei șaizeci de metri pătrați de pe Bulevardul 
Eroilor 4 nu a fost lăsat la voia întâmplării. Bogdan 
Gheorghiu s-a folosit cu prisosință de cunoștințele 
dobândite în domeniul de hospitality și a pus bazele unei 
cafenele ce, sperăm noi, va deveni în curând o oprire 
obligatorie pe harta cafegiilor nomazi de pretutindeni. 

Pereții sunt decorați cu schițe reprezentând bucăți de 
espressor sau accesorii de brew, ca de exemplu Chemex sau 
Aeropress, astfel poți savura o cafea cât se poate de educativă. 

Bogdan a recunoscut că Roots s-a născut din pură pasiune: 
„nu e un business, e un hobby”; și ca orice lucru făcut 
din pasiune, cafeneaua din centrul orașului promite.

Cafeaua pe care o poți găsi aici vine de la prăjitoria 
autohtonă Origo. Noi ne-am delectat cu un V60 Ethiopia 
Hunkute, însă chiar dacă alegi Aeropress, Chemex sau 
Syphon, prețul e același - 11 Ron. Pentru că vara se pare 
că a venit deja, poți încerca un Cold Brew Lemonade (14 
Ron) pe una din cele două băncuțe din fața cafenelei.

Ce necesită menționat este faptul că ROOTS, Urban Tastery, 
alături de un număr restrâns de cafenele din România, 
folosește espressorul Victoria Arduino ce filtrează apa prin 
osmoză inversă. Grinderul ales este un Mahlköning puternic.

Nu contează dacă ești fan espresso sau filtru, îți poți savura 
cafeaua în cești colorate, marca ACME, zilnic între 7.30-
23.30, mai puțin în weekend când ora de deschidere se 
mută la 9. Îți sugerăm să nu pleci, totuși, fără să încerci 
un ceai berlinez, Companion Tea, preferabil unul verde 
Sakura, Shizuoke Japan. Pentru doritori, ceaiul poate fi 
achiziționat din shop-ul ROOTS, pentru 75 Ron (40 gr). 

Pe lângă băuturile non-alcoolice (Fentimans, Curiosity 
Cola, Fever Tree etc.), wine bar-ul de aici oferă 
clienților săi optzeci de tipuri de vin, ca de exemplu Issa 
(crama La Salina) sau vinul Close des Colombes.

Pentru un fan al dulciurilor (ca mine) produsele lor de patiserie 
au fost o încântare. Cea mai bună alegere este, de departe, 
un pastel de nata (celebrele mini prăjiturele portugheze), 
dar recomand să i se dea o șansă și unei banana bread sau 
unui carrot cake. Există și variantele mai consistente sub 
forma sendvişurilor (14 Ron) sau a quiche-urilor (9 Ron).

Cafenea/shop/wine bar, Roots este alegerea cea mai bună 
indiferent de preferințe. 
          Articol de ronița dragomir

rootS
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m ilano începe să câştige teren când vine vorba despre 
cafeaua specialty la nivel mondial. În curând, oraşul nu 
va mai figura doar pe lista iubitorilor de modă, ci şi pe 

cea a iubitorilor de cafea din al treilea val. Există speranţă...

Un pas important în această privinţă este cafeneaua/restaurantul 
numit Taglio. De la deschiderea din octombrie anul trecut, 
toată lumea a muncit din greu pentru a oferi consumatorului 
o experienţă care merită. După cum spune Raffaele 
Sangiovani: „al treilea val este aici” şi nu e cale de întoarcere.

Fost angajat la MTV, lui Raffaele îi place să glumească 
despre schimbarea sa profesională: „Taglio-pentru că vorbim 
despre o întrerupere a vieţii mele de dinainte”. Este un 
om ce se bucură de cele mai bune lucruri ale vieţii, fie că 
e vorba despre mâncare, vin sau cafea excelentă. Cea mai 
bună parte este că a hotărât să împărtăşească tot ce iubeşte 
cu noi. Cafeaua verde provine de la Falcon, un comerciant 
din UK ce s-a potrivit perfect cu prăjitorul Matteo Pavoni. 
Rafa şi Matteo au conceput un roast mai dark pentru 
consumatorii italieni ca blend al casei (Nicaragua şi Brazilia), 
ilar denumit „Păun”. Dar au opţiuni pentru toate gusturile. 

Cum Italia se mândreşte cu lunga sa istorie a espressoului 
nu e de mirare că acesta se poate comanda cu uşurinţă la 
un preţ sub doi euro. Sunt mai multe alternative, inclusiv I 
Filtrati Columbia/Yrgacheffe (4/5 euro). De obicei, puteţi 
alege între două tipuri de cafea procesată natural şi una 
washed, în funcţie de preferinţe.  Am încercat Ethiopia 
Yrgacheffe cu gust bogat, dulcea Rosebud (2.50 euro), puţin 
mai acida Delirio (1.50 euro) şi favorita casei, Peacock. 

Milan is slowly beginning to gain firm ground when it comes to 
specialty coffee worldwide. Soon enough, this city will prove to be 
not only a bucket list destination for the fashion addict, but also one 
for the 3rd wave coffee aficionados out there. One can only hope.

A good step in this direction is the café/ restaurant named Taglio. 
Since its doors opened, in October last year, everyone has been 
working really hard in order to bring the average consumer 
an experience worth having. As owner Raffaele Sangiovani 
puts it: “the third wave is here” and there’s no turning back.

Former MTV employee, Raffaele likes to joke about his career 
change: “Taglio  - because we’re talking about a cut from my 
previous life”. He is a man who enjoys life’s finest - be it food, 
wine or really good coffee. The best part is that he decided 
to share everything he loves with us. The green coffee comes 
from Falcon, an UK fair trader which proved to be a perfect 
fit for in house roaster Matteo Pavoni. Rafa and Matteo 
created a slightly darker roast for the Italian consumer in the 
form of the house blend (Nicaragua & Brazil), humorously 
named Peacock . But there are options for all tastes.

As Italy prides itself with having a long history with espresso, 
it’s no wonder just how easily you’ll find you can order one for 
under 2 euros. There are actually several alternatives, including I 
Filtrati  Columbia/ Yrgacheffe (4/ 5 euros). You can usually choose 
from two types of naturally processed coffees and one washed, 
depending on your preference.  
I tried the full bodied Ethiopia Yrgacheffe, the 
sweeter Rosebud (2.50 euros), the more acidy Delirio 
(1.50 euros) and the house favorite, Peacock. 

Recomand să discutaţi cu barista-ul şi să alegeţi băutura cofeinizată 
care vă va satisface; fie că vorbim despre shot-uri duble de espresso 
sau o ceaşcă obţinută prin infuzie (Chemex, Clever Dripper, etc.).

Deschis de la 8 a.m. la 12 a.m., vă recomand să vizitaţi 
Taglio în orice zi înainte de înserat (când poate deveni uşor 
agitat) şi să comandaţi deliciosul mic dejun internaţional; 
are reputaţia de a fi printre „cele mai bune din oraş”. 

Rafa mi-a spus: „tot ce vrem şi facem este despre CALITATE”. 
De aceea, nu e surprinzător faptul că puteţi găsi ingrediente 
proaspete de la producătorii italieni mici şi mijlocii.  
Toate acestea presupun multă muncă şi timp, după 
cum vă puteţi imagina. Totuşi Raffaele Sangiovani 
a reuşit cu succes să împletească pasiunea lui pentru 
călătorii şi bucuria de a trăi şi l-a denumit Taglio. 

Cât despre băuturile alcoolice, se pare că este un iubitor 
al acestora aşa că veţi avea oricând de ales dintre multe 
opţiuni fie din Italia, Franţa sau Nappa Valley. Printre 
cele ce merită menţionate, se numără Mira din Porto 
del Vento, Ribolla Gialla din Udine, Perivana (Storchi) 
şi, desigur, o bere artizanală de la Birrificio Milano.

Dacă simţiți că nu v-aţi săturat, vă veţi bucura să auziţi că 
puteţi achiziţiona majoritatea produselor din magazinul 
lor. Puteţi cumpăra Gheisha etiopiană (250 g -45 
euro), prosciutto crudo minunat sau lactate locale.

Milano nu a fost niciodată mai ofertant ca acum. Aşa că hai, 
bucură-te de o Pauză de cafea la Taglio, nu vei regreta!

I recommend talking to your barista and choosing a caffeinated 
beverage to suit your needs; whether we’re talking about double 
espresso shots, or a cup of brew (Chemex, Clever dripper etc.).

Open from 8 a.m. to 12 a.m. I suggest you pay 
Taglio a visit any day before noon (as it can get a little 
hectic) and order the tasty International Breakfast ; 
it has a reputation of being “the best in town”. 

Rafa told me: “everything we want and do is QUALITY”. This 
is why it is not surprisingly that you can only find fresh italian 
ingredients from small, or average sized, producers.  
All of it take a lot of work and a great number or hours, 
as you can imagine. However, Raffaele Sangiovani 
successfully managed to combine his passion for 
traveling and joie-de-vivre - and he named it Taglio. 

When it comes to alcoholic drinks, turns out he’s quite 
the enthusiast so you can be certain you’ll always find an 
array of choices from either Italy, France or Nappa Valley. 
Some of them worth naming include Mira from Porto del 
Vento, Ribolla Gialla from Udine, Perivana (Storchi) and, 
naturally, a handcrafted beer from Birrificio Milano.

If you feel like you haven’t had enough, you’ll be happy to 
hear that you can buy most of the things here, from their 
shop. You could take the Ethiopian Geisha (250 gr - 45 
euros), some great prosciutto crudo or local dairy. 

Milan has never been more appealing than today. So, go 
on, have a Coffee Break at Taglio, you won’t regret it!

coffee on the runway!

Articol de Ronița Dragomir
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Sweets ’n’ Coffee

Tort cu cireşe şi ciocolată albă
INGREDIENTE:

• 150g ciocolată cu lapte 
• 175g faină albă 
• 2 linguriţe de praf de copt 
• 140g zahăr alb 
• 140g unt moale (ţinut la temperatura  
 camerei aprox. o oră) 
• 3 ouă (la temperatura camerei) 
• 3 linguri de lapte 
• o banană medie pasată cu blenderul 
• 200g ciocolată albă 
• 400g cireşe curăţate de sâmburi şi  
 codiţe 
• 10-15 cireşe cu codiţe 
• 250 ml mascarpone 
• 3 linguri de smântână 

În acest număr am pregătit o 
reţetă de vară pentru iubitorii 
de cafea cei pofticioşi. Tortul cu 
cireşe şi ciocolată albă va atrage 
toate privirile şi vă va cuceri.

Se încălzeşte cuptorul şi se pregăteşte o 
tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt 
unsă cu unt. Jumătate din ciocolata 
cu lapte se rade prin răzătoarea mare, 
iar jumătate se taie în bucăţele. Se 
mixează într-un castron faina, praful 
de copt, zahărul, untul, ouăle şi laptele 
până se obţine un amestec omogen. 
Se încorporează banana şi ciocolata şi 
se amestecă. Aluatul se toarnă în tavă 
şi se coace circa 30 de minute, până 
când devine rumen. Se scoate şi se lasă 

la răcorit. După aproximativ o oră, 
blatul se taie în trei pe orizontală.

Pentru cremă, se topeşte ciocolata albă 
la bain-marie, se răceşte şi se foloseşte la 
glazurarea cireşelor pentru decor. 
În restul de ciocolată se adăugă 
mascarpone şi smântână. Se păstrează 
o treime din cremă pentru blatul de 
deasupra, iar cireşele curăţate se adăugă 
în crema rămasă. Se ung primele două 
straturi cu această cremă, iar peste 
ultimul se adăugă crema fără cireşe şi se 
ornează cu cireşele glazurate și fulgi de 
ciocolată albă (nu sunt migdale).  
Se recomandă păstrarea tortului la rece.

Enjoy your sweet coffee break!
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Cafeaua este produsă în peste 70 de ţări, de aici 
izvorând diversitatea şi complexitatea acestui 
produs. Aşadar, pentru a înţelege lumea cafelei 
avem adesea nevoie de ajutor şi studiu. Sunt 
multe cărţi extraordinare ce abordează subiecte 
nenumărate, de la istoria cafelei până la metode 
perfecte de brewing. Iată o selecţie pentru 
iubitorii de cafea dornici să afle mai multe despre 
băutura magică de zi cu zi:

1.The Blue Bottle Craft of Coffee de James 
Freeman, Caitlin Freeman şi Tara Duggan

Această carte este descrisă ca fiind o enciclopedie 
a lumii cafelei. Găsiţi aici şi reţete Blue Bottle şi 
răspunsurile la o sumedenie de întrebări despre cafea.

2.Coffee Story: Ethiopia de Majka Burhardt

Această carte conţine serii de imagini uimitoare de la 90 Plus 
Coffee. Este „primul studiu modern al cafelei” şi este recomandată 
pentru oricine îşi doreşte să îşi lărgească orizonturile.

3. Life Is Espresso de Katsu Tanaka

Katsu Tanaka este o prezenţă internaţională cunoscută 
în lumea cafelei specialty. Este o carte perfectă 
pentru a fi dăruită unui iubitor de cafea.

4. The Infinite Emotions of 
Coffee de Alon Halevy

Această carte este considerată un must-have şi descrie 
o călătorie uimitoare a doctorului Halevy prin 30 
de ţări, de pe 6 continente, ce dezvăluie cum este 
influenţată cafeaua de culturile de care aparţine.

5. Uncommon Grounds de Mark Pendergrast

Din această carte puteţi afla cum sunt afectate politicile 
internaţionale de către ceaşca noastră de cafea. Abordează 
subiecte precum istoria, economia şi antropologia şi oferă 
o viziune complexă asupra băuturii noastre favorite.

6. God In A Cup: The Obsessive Quest for 
the Perfect Coffee de Michaele Weissman

God In a Cup portretizează personalităţile din spatele 
industriei de cafea specialty. Este o călătorie pentru 
înţelegerea lumii cafelei şi a preţurilor practicate 
pentru acest produs, în special în SUA.

7. The World Atlas of Coffee: From Beans 
to Brewing de James Hoffman

Cofondatorul Square Mile Coffee Roasters, James 
Hoffman, a alcătuit acest atlas pentru oamenii din 
industrie şi pentru cei din afara ei, dorind să facă aceste 
cunoştinţe mai accesibile. Cartea conţine hărţi ale 
regiunilor unde se cultivă cafeaua şi informaţii despre 
evoluţia lor, precum şi despre tehnicile de brewing.

8. The Birth of Coffee de Daniel 
Lorenzetti şi Linda Rice Lorenzetti

The Birth of Coffee este o carte despre oamenii ce stau la baza 
lanțului cafelei. Aceasta le spune povestea, însoţită de imagini 
ce ne aduc mai aproape de comunităţile cultivatoare de cafea.

9. Coffee – Philosophy For Everyone: Grounds 
For Debate de Scott F. Parker (Editor)

„Coffee-Philosophy for Everyone oferă explicaţii 
filozofice ale popularei băuturi, dezbătând subiecte 
ca etica, estetica, metafizica şi cultura cafelei.”

10. Coffee Obsession de Anette Moldvaer

Această carte conţine informaţii despre cultivarea 
cafelei, degustarea şi prăjirea ei. Însoţită de hărţi, 
diagrame, sfaturi şi tehnici, Coffee Obsession face 
ca lumea cafelei să devină accesibilă oricui.

11. Everything But Espresso de Scott Rao

Pentru cei interesaţi de arta măsurătorilor, această carte 
abordează ştiinţa din spatele cafelei. Scott Rao explică raţiile 
şi toate elementele ce definesc o metodă optimă de preparare 
a cafelei, de la chimia apei până la consistența cafelei.

12. Coffee Flavor Chemistry de Ivon Flament

Ivon Flament încântă amatorii de ştiinţă cu un studiu pe 
înţelesul lor despre chimia gustului, concentrându-se pe 
tehnici analitice ale cultivării, prăjirii şi preparării cafelei.

12 CăRţi Ce Te 
VOR înVăţA  

DesPRe CAfeA
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1. COstul

Acesta este un pas foarte important şi o modalitate 
eficace de a restrânge lista multelor opţiuni de maşinării. 
Decideţi dacă veţi cumpăra sau veţi închiria aparatul şi nu 
uitaţi să luaţi în calcul costurile asociate acestei achiziţii: 
costurile instalării, cheltuielile cu electricitatea.

2. MărIMea

Stabiliţi ce mărime de maşină credeţi că ar fi necesară şi alegeţi 
modelul următor ca mărime. Acest pas v-ar putea ajuta să 
economisiţi multe ore de prăjire, un timp pe care îl puteţi 
folosi pentru a vă dezvolta afacerea, precum şi costurile cu o 
persoană angajată pentru a se ocupa de procedeul de prăjire.

3. FuNCţII şI CaraCterIstICI

Două aspecte sunt esenţiale: controlul flamei şi a curentului de aer. 
Este recomandată şi o viteză variabilă a tamburului şi merită să luaţi 
în considerare şi opţiunile de conectivitate, întrucât mai târziu vă 
veţi dori să conectaţi un soft precum Artisan sau Cropster. Verificaţi 
dacă maşina este compatibilă cu softul pe care plănuiţi să-l folosiți.

4. uşurINţa utIlIzărII

Este de dorit ca operaţiunile zilnice să decurgă fără probleme, 
ceea ce înseamnă că butoanele de control trebuie să fie uşor 
de recunoscut şi aşezate intuitiv. Trebuie să puteţi controla 
flacăra şi curentul de aer foarte uşor. Nu uitaţi să luaţi în 
considerare aspectele fizice practice, cum ar fi înălţimea la care 
trebuie să ajungeţi pentru a pune boabele verzi în prăjitor.

5. MeNteNaNţa

Câteodată va trebui să vă murdăriţi. Şi nu, nu vorbim doar 
de resturi de cafea, ci despre grăsimile şi uleiul din maşină, 
iar cum maşina aceasta vă va fi sursă de venit, trebuie s-o 
îngrijiţi cu atenţie. Majoritatea maşinilor pentru prăjire se 
pot asambla şi dezasambla cu unelte simple, dar dacă nu aveţi 
destulă încredere că vă puteţi descurca, ar fi bine să găsiţi un 
inginer mecanic îndrăgostit de cafea undeva în apropiere.

6. dIstrIbuItOrI

Aflaţi dacă există distribuitori pentru maşinile pe care le luaţi 
în considerare în ţara voastră. Acest aspect este important 
pentru că astfel puteţi avea parte de o demonstraţie şi afla cum 
trebuie să procedaţi în cazul în care apare o defecţiune.

7. reCeNzII

Găsiţi alţi prăjitori care folosesc maşina pe care v-o doriţi şi cereţi-le 
părerea. Ar recomanda-o? Care e cel mai mare dezavantaj al ei? 

Trebuie să vă gândiţi la multe lucruri când alegeţi o 
maşină pentru prăjit, aceasta fiind o investiţie importantă, 
dar dacă veţi lua în considerare toţi paşii de mai sus, 
cu siguranţă veţi face o alegere potrivită. Succes!

ALeGeReA unei MAşini
pentru prăjirea cafelei
Alegerea maşinii pentru prăjire este un pas important în a deveni  
un prăjitor artizanal de cafea. Sunt multe aspecte practice de luat  
în considerare, iar noi am selectat 7 dintre ele:
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Cum a început povestea NOD Pub? Cine 
este în spatele acestui brand şi cum v-a venit 
idea să deschideţi acest local în Sibiu?

Fiind pentru prima dată când aud cuvintele nod şi brand în aceeaşi 
propoziţie, nu-mi pot ascunde bucuria şi realizez că, după mai bine 
de un an de muncă, acum începe să se concretizeze povestea. În 
urmă cu mai bine de doi ani, situaţia mă obliga să-mi petrec multe 
dimineţi într-o cafenea din Cluj şi lucrurile pe care le-am observat 
acolo m-au făcut să-mi doresc să aduc şi eu aşa ceva în Sibiu. În 
forma în care funcţionează pubul acum, nimic nu ar fi posibil fără 
o echipă dedicată. În toţi acei ani mi-am dorit să cunosc mai multe 
despre cafea şi locul în care a fost posibil acest lucru a fost în librăria 
Habitus unde administrez de mai bine de un an de zile o cafenea. 
„Cafeneaua din librărie” a reprezentat începutul, iar pubul s-a 
născut şapte luni mai târziu, poziţionat tot în Piaţa Mică din Sibiu.

Dacă cercetezi spaţiile din centru istoric al Sibiului realizezi că nu 
sunt extrem de multe locaţii poziţionate atât de bine cum este 
pubul. Acesta a fost primul pas în a decide ca pubul să existe, 
locaţia a convins prin frumuseţea şi potenţialul ei. Apoi brandul 
s-a concretizat prin munca şi talentul unor arhitecţi, buni prieteni, 
tineri vizionari, care pot fi găsiţi pe Facebook sub numele de 
LOCAL. Conceptul şi designul interior le aparţine în totalitate 
ba chiar şi o bună parte din execuţie, sprijinul lor fiind absolut 
esenţial în transpunerea tuturor ideilor şi în realizarea structurilor. 
Aşadar un singur lucru lipseşte momentan din pub, o inscripţie 
a numelor celor doi arhitecţi Lupu Nicolae şi Veg Mihai.

Partea de marketing este atent supravegheată de 
partenera mea Anda Suciu, alături de care am 
construit şi început totul, în ambele locaţii. 

Care este semnificaţia numelui NOD?

Ne-am dorit de la început ca numele să fie scurt şi românesc, 
să fie în strânsă legătură cu designul interior ales şi să fie uşor 
amuzant. Nodul reprezintă în primul rând o intersecţie, se 
dedică astfel comunităţii şi „leagă” noi relaţii. Aşa am înţeles 
noi desenul arhitecţilor, acea banchetă aflată la interior, spre 
exemplu, având 6 metri lungime, îşi propune să aşeze oameni 
necunoscuţi unul lângă celălalt. Nodul mai poate reprezenta şi 
viteza cu care am ajuns în inimile oamenilor sau aprobarea lor 
dacă ne gândim la semnificaţia termenului în limba engleză.

Cum aţi fost primiţi de publicul 
iubitor de cafea din Sibiu?

Ne bucurăm în prezent de extrem de mulţi clienți deveniţi de-ai 
casei. Cei mai deschişi dintre iubitorii de cafea au înţeles de 
la început ce trebuie făcut pentru a savura un espresso sau un 
cappuccino. Există şi veşnica lupta cu percepţia espressorului ca pe 
un dozator nelimitat de lichid. Dar consider că lupta „espresso lung 
cu/fără lapte” va fi una câştigată în final. Putem s-o considerăm un 
barometru în măsurarea nivelului de educaţie în ceea ce priveşte 

consumul de cafea: cu cât indică mai puţin, cu atât ştim că a crescut 
numărul celor ce au început să consume cafeaua corect şi apreciază 
tot efortul depus în toate etapele pe care le parcurge bobul de cafea.

Pentru că am acordat o atenţie deosebită şi celorlalte părţi 
ale meniului, ne bucurăm de o apreciere pe măsură, atât a 
cocktailurilor cât şi a vinurilor listate. Pentru voi, cunoscătorii, 
iată dovadă: Tanqueray, Thomas Dakin, Opihr, Zacapa 23 solera, 
Matusalem, Maker’s Mark, Glengoyne, Laphroaig, Courvoisier, 
Angostura, Maraschino liqueur, Aurelia Visinescu, Liliac, Petro 
Vaselo, freshuri şi sucuri naturale şi multe cocktailuri concept sub 
semnătura Nod: Exotic Eggnog, Bitter Rose, Gin Splash, Russian 
Delight, Holiday Crush, Cream Peach Sour, Red Delicious.

Blendul Nod este un blend propriu de cafea 100% Arabica 
format din soiuri alese din Africa, America Centrală şi Pacific. 
Ne propunem ca în scurt timp să putem oferi cafea single origin, 
prezentând astfel în fiecare lună o nouă zonă importantă de cafea.

Transmiteţi câteva cuvinte pentru 
iubitorii de cafea din România.

Aveţi încredere în barmanul vostru. El este cel care investeşte 
enorm de mult timp şi bani – el şi managerul - în a vă 
oferi cel mai bun gust şi cea mai bună calitate a produselor. 
Preţuiţi timpul şi cunoştinţele chelnerilor care vă servesc, 
o fac sacrificând o bună parte din viaţa lor muncind din 
greu. Dacă serviciile au fost la înălţimea aşteptărilor, nu 
uitaţi de bacşiş, el încurajează şi face lucrurile să meargă 
mai bine. Vorbiţi în mod deschis despre nemulţumirile 
dumneavoastră pentru că doar aşa lucrurile se pot remedia. 

 

Ne dorim să rămânem la fel de buni şi peste mult timp de acum 
încolo, iar feedbackul este singurul care ne poate ajuta să facem 
asta. Dacă vi s-a vorbit despre cafea, vorbiţi la rândul vostru cu 
apropiaţii pasionaţi de cafea. Locaţiile care se străduiesc să o 
pregătească într-un mod ireproşabil sunt puţine şi au nevoie de 
tot sprijinul. Nu este interzis să asistaţi barmanul pe tot parcursul 
preparării cafelei, veţi vedea o curăţenie ireproşabilă în bar şi de 
fiecare dată. Nu aveţi niciodată încredere într-un espressor murdar, 
el trebuie să fie impecabil. Eu nu mi-aş bea cafeaua într-o locaţie în 
care lucrurile acestea sunt ascunse şi nu sunt accesibile clienţilor. Şi 
veniţi în vizită în Sibiu şi apoi la Nod. Prietenii voştri sunt deja aici!

NOD
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     Beauty  
      in a Cup

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

CE SUNT SKINTESTER-ELE  
SAU ANALIZATOARELE FACIALE?

Am două veşti pentru tine: una mai puţin bună şi una bună.

Vestea mai puţin bună este că... mai devreme sau 
mai târziu toţi îmbătrânim. Vestea bună este că, 
printr-un stil de viaţă sănătos şi anumite tratamente 
cosmetice vom putea arăta bine mai mult timp.

Din cazuistică vă pot spune că, de cele mai multe 
ori, nu este necesar să sărim de la a nu face nimic 
pentru tenul nostru la a ne injecta toxina botulinică 
sau a ne umple ridurile cu acid hialuronic.

Între a sări de la o extremă la alta mai sunt şi 
etape intermediare importante, cum ar fi:

• analiza facială cu ajutorul Skintester-ului profesional

• stabilirea schemei corecte de îngrijire   
 zilnică a tenului, pentru acasă 

• identificarea tratamentelor cosmetice care ţi se  
 potrivesc, în funcţie de sex, vârsta ta, profesie şi anotimp

De ce ar fi indicat să urmezi paşii de mai sus, în loc 
să îţi iei o cremă „minune” din farmacii sau duty 
free? Ca să nu arunci cu banii pe fereastră!

Dacă ultimele două etape sunt clare pentru toată 
lumea, haideţi să vedem ce presupune analiza 
tenului cu ajutorul Skintester-ului profesional.

Este logic că, înainte de a ţi se recomanda sau a folosi anumite 
creme, ar trebui să îţi fie analizată pielea. Există un aparat 
care face acest lucru extrem de bine şi care poate vedea 

chiar până în interiorul celulelor tale. Sună SF?... Ei bine, e 
adevărat! Ceea ce în mod normal specialistul în cosmetică sau 
dermatologul făcea în trecut cu mai multe aparate, se rezolvă 
acum în doar 2 minute. Skintester-ul profesional sau, mai 
pe româneşte, analizatorul facial, are încorporate mai multe 
tehnologii într-un singur aparat: un PHmetru, un sebometru, 
un corneometru, bioimpedanţa multifrecvenţională, 
măsurarea sensibilităţii pielii şi a gradului de reactivitate.

Cele mai frecvente motive care stau la baza unui 
tratament facial sau corporal dezastruos sunt lipsa de 
informaţie, neefectuarea anamnezei şi presupunerile. 
Este uluitor câţi bani se investesc într-o clinică, un 
spa sau un salon de frumuseţe ultramodern:

Studii de piaţă, concept, locaţie, arhitectură, construcţii, 
design interior, amenajarea spaţiului, dotare cu aparatură 
de ultimă oră în domeniul îngrijirii faciale şi corporale, 
evenimente de lansare costisitoare şi mulţi bani pe 
publicitate, sub diferite forme. Şi este foarte îngrijorător 
când se uită „amănuntul” esenţial: analizatoarele faciale sau 
corporale, care elimină riscul de eroare, ajută specialiştii în 
estetică facială şi corporală să obţină informaţii reale despre 
client/pacient, pentru stabilirea tratamentului corect.

Aceste analizatoare profesionale permit verificarea ţesutului 
în profunzime în vederea recomandării celui mai bun 
tratament în clinică sau pentru acasă. Fireşte că şi pregătirea 
specialistului este importantă, întrucât el interpretează ulterior 
analizele. Însă, cu siguranţă că poate prezenta o mai bună 
credibilitate atunci când este asistat, computerizat, de o 
aparatura performantă capabilă să emită, în baza introducerii 
datelor clientului, un diagnostic corect. În egală măsură, 
analizatoarele faciale, dar şi cele corporale, pot stabili foarte 

clar şi exact cât de bun a fost tratamentul pe care clientul l-a 
experimentat şi în ce măsură au fost îmbunătăţiţi anumiţi 
parametri, imediat după tratament. De exemplu, la un 
analizator facial foarte performant, bazat pe bioimpedanţa 
multifrecvenţională, se poate determina cantitatea totală 
de apă, dar şi distribuirea acesteia, în formă intracelulară 
sau extracelulară. În funcţie de vârsta şi sexul pacientului, 
aparatul, prin algoritmi specifici de măsurare, crează un profil 
al testului şi identifică anumite caracteristici cutanate.

analizatorul facial skin tester selenia are 
capacitatea de a oferi rezultate despre:

• apa totală

• apa intercelulară

• apa extracelulară

• retenţia de apă

• gradul de deshidratare (gradul Turgor)

• PH – ul estimativ

• stratul cornos al pielii

• elasticitatea pielii

• tonusul pielii

• vitalitatea pielii

• sensibilitatea pielii

• microcirculaţie

• riduri

• pete pigmentare

• fototip

Ecranul color cu funcţie tactilă este un alt argument 
„high-tech” ce îţi conferă garanţia unei aparaturi de ultimă 
generaţie, capabilă să emită în baza datelor introduse un 
diagnostic corect, în baza căruia se efectuează un tratament 
facial personalizat, în funcţie de nevoile tale specifice. În 
mai puţin de 20 de secunde, cu ajutorul unei imprimante 
termice, rezultatul este printat pe loc. Astfel, nu mai este 
nevoie de ajutorul niciunui soft instalat pe laptop sau 
calculator, care se poate bloca sau poate genera erori.

Şi haideţi să recunoaştem un adevăr: uneori, îmbunătăţirile 
la nivelul epidermului sau dermului nu sunt relevante 
pentru anumite persoane, ele trebuie obligatoriu însoţite 
de rezultate şi dovezi. Şi ce dovadă mai bună poate fi 
decât un test printat înainte şi după tratament, pe care 
clientul vede clar, în parametri precişi, îmbunătăţirile?

Cum te pregăteşti pentru o analiză facială profesională?

În seara precedentă analizei dormi cu faţa 
curată şi părul strâns, dacă îl ai lung.

În ziua analizei nu te spală pe față cu apă şi nu 
aplica nicio cremă sau produse de machiaj. 
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Vrei să ştii mai multe despre acest subiect?  
Scrie-mi un mail la contact@mirelapaduraru.ro  
şi te voi ţine la curent despre când şi unde voi organiza 
următorul Seminar de consiliere estetică şi piele sănătoasă.
       
                    Cu drag, Mirela Păduraru

Astfel vei avea rezultate exacte la parametrii PH şi 
sebum. Dacă ai omis aceste aspecte şi vii cu machiaj 
pe faţă, este necesară demachierea, iar parametrii 
menţionaţi mai sus pot fi uşor modificaţi.

CuM se desFăşOară PrOCedura?

Procedura este extrem de simplă: vei sta aşezat (ă) pe pat, 
îmbrăcat (ă), cu faţa în sus, fără bijuterii de metal la gât, în 
urechi, piercing pe faţă sau în nas. Ideal şi telefonul mobil să 
stea în altă parte, nu lângă tine. Nu este indicat să mesteci 
gumă, să vorbeşti când ţi se face analiza. Te asigur că nu 
doare şi că nu vei simţi absolut nimic. Specialistul introduce 
datele tale în aparat, poziţionează aplicatorul pe faţă, aşteaptă 
maxim 20 de secunde, apoi rezultatul testului este printat.

Cât COstă?

În funcţie de clinică sau centrul spa, preţurile pot varia între 
100 şi 200 de ron, dar cu siguranţă poţi da şi mai mult pe 
creme care să nu ţi se potrivească deloc. Consilierea estetică 
nu este obligatoriu să fie inclusă în acest tarif, ea variind între 
250 şi 300 de ron (dacă vii cu toate produsele tale de îngrijire 
şi ţi se evaluează compoziţia chimică a fiecărui produs).

SÃnÃtate Si frumuSete la CaSa jad, ,

CAsA JAd Boutique 

Health&Wellness

(Zona unirii - budapesta), 

str. Leon Voda, nr. 24, 

parter, sector 4

Program: L-V: 10:00 - 20:00; 

s: 10:00 - 16:00;

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

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

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

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

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

Iată o listă scurtă de beneficii ale Terapiei 
prin Rasfaț la Casa Jad: 

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

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

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

Pentru mai multe informatii acceseaza:   www.casajadboutique.ro   www.casajadexclusive.ro   www.casajad.ro
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O PasIuNe PeNtru CaFeaua de CalItate

... sau de ce nu suntem buni doar la a face maşini.

Trebuie să iubeşti cafeaua pentru a o prăji adecvat şi trebuie să 
trăieşti şi să respiri cafea pentru a te bucura cu adevărat de ea. 
Suntem inspiraţi de cafeaua prăjită. Minunea ei se ascunde în 
varietatea sa şi în provocarea de a-i menţine consistența. Şi este 
exact cum ar trebui.  
 
Prăjirea cafelei este mult mai mult decât o profesie. Poţi 
explica şi analiza cafeaua; poţi să o amesteci sau s-o presari 
cu zahăr, o poţi schimba, rafina şi poţi scoate ce-i mai 
bun din ea – aroma sa. Dar înainte să poţi face orice din 
toate acestea, trebuie să o înţelegi. Cafeaua se vrea atinsă, 
mirosită şi simţită cu toată fiinţa. Ştiţi asta. Şi noi ştim.

O pasiune pentru cafeaua excelentă – străluceşte 
în toate procesele noastre de prăjire şi în 
fiecare maşină pe care o producem.

De aceea trebuie să ai un sentiment pozitiv când prăjeşti la o 
maşină PROBAT – pentru că pasiunea noastră nu este doar o 
preferinţă, ci baza unei filozofii de calitate care începe cu un 
concept inovator şi înfloreşte într-o lucrare de primă clasă.

eXPertIza MaşINIlOr PeNtru PrăJIt

Expertiza prăjirii împreună cu inginerie 
mecanică de primă clasă. 

Fără idei noi nu există inovare şi fără 
experimente nu ar exista produse noi.

Vă ajutăm să profitaţi din plin de produsul dumneavoastră 
de înaltă calitate prin a vă oferi echipament de top bazat pe 
decenii de expertiză în prăjire. Astfel, maşinile noastre pentru 
prăjire nu sunt doar foarte avansate, încercate şi testate – ele 
îndeplinesc întotdeauna cerinţele clienţilor noştri. Noi nu vrem 
cu siguranţă să vă spunem cum să vă conduceţi afacerea. Dar 
când vă putem ajuta să vă optimizaţi sau măriţi portofoliul, 
suntem bucuroşi să vă fim parteneri de nădejde. Testaţi-ne 
expertiza şi soluţiile. Folosiţi-vă de fabrica şi secţia de inginerie 
pilot, singura de acest tip din lume şi faceţi experimente după 
placul inimii cu toate produsele şi maşinile. Şi, dacă ajungeţi 
la concluzia că necesităţile dumneavoastră de performanțe 
se potrivesc cu noi, vă veţi afla cu siguranţă la locul potrivit. 
Obiectivul nostru este să ne asigurăm că procesul de producţie 
decurge întotdeauna la nivel optim.  
 
Pentru că afacerea dumneavoastră este despre gust.

Clienţii PROBAT nu caută să-şi înlocuiască prăjitorul, 
ci mai degrabă să îi adauge o maşină. Acesta este unul 
dintre motivele datorită cărora putem spune azi cu 
mândrie că aproximativ şapte din zece ceşti de cafea 
băute în lume au cafea prăjită la o maşină PROBAT.

Cele Patru PrINCIPII de PrăJIre

Întotdeauna soluţia perfectă – cu noi sunteţi pe mâini bune.

Fiecare aplicaţie din industria de cafea are cerinţe specifice. 
Viteza, greutatea, varietatea, viabilitatea economică – indiferent 
că e vorba despre un produs de masă, o cafea instant sau o 
prăjire specială; fie că livrezi produse pentru cafea, torrefacto 
sau substituenţi pentru cafea; fie că cei care îşi cumpără cafea 
o achiziţionează din magazinele specializate ale prăjitoriilor, 
supermarketuri sau magazine; fie că piaţa se afla în Europa, 
USA, Asia sau Australia - avem întotdeauna cea mai bună 
soluţie de prăjire pentru dumneavoastră. Pentru că avem mai 
mult de 140 de ani de experienţă şi am furnizat aproximativ 
70% din cafeaua prăjită din lume – ceea ce ne-a făcut lideri de 
piaţă şi tehnologie în segmentul maşinilor de prăjire a cafelei. 
Suntem, de asemenea, singurul furnizor care oferă patru procese 
diferite de prăjire: prăjitoare cu tambur, tangenţiale, centrifugare 
şi continue. Toate prăjitoarele noastre dau rezultate repetabile, 

indiferent de tip, blend sau metodă de prăjire. Soluţiile noastre 
pentru prăjire garantează stabilitatea maximă de valoare şi 
fiabilitate de top. De aceea maşinile noastre folosesc doar 
componente de cea mai înaltă calitate de la furnizori renumiţi.

traNsMIsIa de Căldură PrIN CONveCţIe

Soluţia constă în stricta separare dintre căldura şi mişcare.

Aerul are un rol cheie în prăjirea cafelei. Aşadar, pentru noi, 
are o singură, dar importantă sarcină: convecţia – nimic mai 
mult sau mai puţin. Ne bazăm doar pe mijloacele mecanice 
pentru a mişca produsul prăjit. Principiul este o piatră de 
temelie pentru rezultate consistente şi reproductibile, precum 
şi pentru filozofia ce stă la baza soluţiilor noastre pentru prăjire. 
Pentru că doar stricta separare a mişcării şi transmiterii de 
energie le permite să fie pe deplin controlate. În prăjitoarele 
PROBAT, fiecare bob parcurge o traiectorie controlată şi este 
ghidat printr-un flux controlat de aer cald. Fiecare prăjire are 
un început şi un final bine definit. Credem că ar trebui să 
puteţi controla cât de repede sau încet călătoreşte produsul 
printr-o cantitate mai redusă sau crescută de aer la temperaturi 
mai înalte sau mai scăzute. Deoarece vă doriţi un rezultat 
optim al prăjirii, fiecare secundă contează nu doar pentru 
calitate, dar şi pentru productivitatea dumneavoastră.

Artisan Coffee se dedică importului şi distribuţiei echipamentelor premium care deservesc 
sectorul „Speciality Coffee”. În ultimii 3 ani, Artisan Coffee s-a concentrat asupra pieţei de 

echipamente şi accesorii de cafea pentru cafenele, prăjitorii şi iubitorii de cafea.probat
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urnex 
împlineşte 80 ani

Urnex a fost fondat sub 
numele Royal Urn Bag 
Company în 1936. Pe atunci, 
se specializase în producerea 
filtrelor textile pentru cafea şi 
patentarea unor dispozitive 
de metal folosite la brewing.

Cum filtrele textile pierdeau teren 
în faţa celor de hârtie, compania s-a 
concentrat pe produsele de curăţare 
a recipientelor pentru cafea. Aşa a 
luat naştere brandul Urnex. Motto-
ul iniţial de pe ambalaje era: „Gata 
cu cafeaua amară”. După 80 de 
ani, Urnex îşi propune să îşi ajute 
partenerii să prepare cafele mai 
savuroase şi să evite gustul amar prin 
menţinerea curată a echipamentelor 
de brewing. Distribuite în peste 
70 de ţări, produsele Urnex 
sunt astăzi o parte esenţială a 
procesului de preparare a cafelei. 

După succesul pe care Urnex 
Barista Ambassador l-a avut anul 
trecut, aceştia anunţă continuarea 
programului cu 12 barista ce 
sunt campioni naţionali în ţările 
de origine. Aceştia vor colabora 
cu Urnex pentru dezvoltarea de 
produse şi îşi vor reprezenta ţările 
la World Barista Championship 
în Dublin, luna viitoare.

„Suntem încântaţi să dezvoltăm 
parteneriatul cu barista ce au fost 
selectaţi pentru carisma, energia şi 
dedicarea lor. Colaborarea cu aceşti 
oameni speciali este o ocazie pentru 
ca Urnex să sprijine comunitatea şi să 
înveţe despre pasiune.  
 
Suntem inspiraţi de modul în 
care barista ridică standardele de 
excelență în cafea”, a spus Debbie 
Rebell, Urnex Marketing VP.



05/05-08 bucharest Coffee festival bucharest, Romania www.bucharestcoffeefestival.ro 

05/13-15 Medan international Coffee festival Medan, indonezia www.sumateracoffeefest.com 

06/09-12 singapore Coffee festival singapore www.sgcoffeefestival.com.sg 

06/10-12 Coffee fest Dallas  Dallas, Texas www.coffeefest.com 

06/21-22 Re:co Dublin  Dublin, irlanda www.recosymposium.org/reco-dublin 

06/23-25 World of Coffee Dublin Dublin, irlanda www.worldofcoffee-dublin.com 

Then & now

COffee inDusTRY CALenDAR




