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 Ne bucurăm cu toţii de soarele arzător şi de briza mării, sorbind dintr-un chemex 

răcoritor, preparat din cea mai bună cafea care vă place, este imaginea idilică pe 

care fiecare iubitor de cafea o are în minte, în suflet sau pe care chiar o trăieşte!

 În acest număr vă anunţăm câteva evenimente interesante care se vor desfăşura 

în toamna care va veni, cum ar fi New York Coffee Festival, Roasters Guild of Europe 

şi Barista Guild Of Europe.

 Aşteptăm cu nerăbdare rezultatul votului istoric pe care Europa şi America îl dau 

pentru unificarea celor două asociaţii (SCAE şi SCAA), în speranţa că se va vota DA și 

vom avea o organizaţie puternică și acelaşi mesaj global, coerent şi eficient, fiindcă 

toţi iubim cafeaua şi ne dorim să se dezvolte în direcţia corectă.

 Tot în acest număr vom avea un interviu extraordinar cu unul din partenerii Nude 

Coffee Roastery, una dintre cele mai cool prăjitorii din Europa, cu baza la Londra.

 Sub umbrelă, feriţi de soarele dogorâtor, vă invităm să ne savuraţi alături de 

o cafea bună. Ceea ce vă doresc este să vă bucuraţi de vară cu prietenii, familia,  

fără pokemoni.

 Vacanţă plăcută! Ne vedem în toamnă!

ETAM 36365M
PRIMADONNA XS

DELUXE

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

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

TEL/FAX: +40.21.352.33.10/08

Densitatea perfectă

Cremă perfectă

Temperatură perfectă

... până la ultima picătură!

Vara e încă aici
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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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Flavor Wheel

World Coffee Research Sensory Lexicon este rezultatul 
colaborării a zeci de profesionişti, companii, oameni 
de ştiinţă şi cumpărători din WCR şi SCAA, fiind cel 
mai mare proiect de cercetare despre aromele cafelei.

Posterul cu diagrama aromelor poate fi cumpărat din 
magazinul SCAA, este disponibil în engleză, spaniolă, 
coreeană, chineză, portugheză şi germană, iar în prezent 
se lucrează la variantele în italiană şi franceză.

www.clickndrink.ro

Publicată original în 1995, Flavor Wheel, una 
dintre cele mai folosite resurse din industria 
de cafea, a constituit un standard vreme de 
două decenii. În 2016, această diagramă a 
fost revizuită în colaborare cu World Coffee 
Research. 

coffee stage
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FelicitÃri campionului  
WBc Berg Wu
În primul an al programului Urnex au fost sponsorizaţi 10 ambasadori, 
iar aceștia s-au cunoscut anul trecut la Seattle, unde au petrecut timp 
împreună cu echipa Urnex învăţând, ascultând şi împărtăşind experienţe.

Campionatul mondial de barista a fost aşteptat cu nerăbdare de echipă. Din 
mai mult de 60 de campioni naţionali participanți, doar primii 12 au trecut 
în etapa următoare. Din cei 12 semifinalişti, 6 au fost membrii ai programului 
Urnex Ambassador: Lex Wenneker (Olanda), Charlotte Malaval (Franţa), Lem 
Butler (SUA), Yoshi Iwasu (Japonia), Berg Wu (Taiwan) şi Ben Put (Canada). 
Cei şase au ajuns în finală, iar campionatul a fost câştigat de Berg Wu.

Felicităm echipa Urnex care a sprijinit aceşti oameni talentaţi 
şi extrem de pasionaţi pentru ca vocea lor să inspire lumea 
cafelei specialty prin misiunea pe care şi-au propus-o.

Abia aşteptăm să ne revedem anul viitor!
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guild 
oF europe 2016
Anul acesta BGE a participat la evenimentul World of Coffee din 
Dublin împreună cu noii membri ai familiei Roaster Guild of Europe, 
unde a organizat un stand pentru prepararea cafelei la filtru, oferind 
posibilitatea participanţilor de a câştiga un bilet la Barista Camp.

În cazul în care nu aţi aflat încă vestea cea bună, Barista Camp 2016 
va avea loc în Estonia, între 10-13 noiembrie, un eveniment în care 
BGE îşi aşteaptă vizitatorii cu modulele SCAE CDS, după-amiezi de 
conferinţe, degustări educative şi alte posibilităţi de socializare. Mai 
mult, de pe 23 iunie pană pe 1 august puteţi achiziţiona bilete de 
pe website-ul Barista Guild of Europe la preţuri promoţionale.

Ne vedem acolo, coffee lovers!

Barista
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Rezultatul BRexit întâRzie votul SCaa pentRu unifiCaRe
Asociaţia Cafelei de Specialitate din America (SCAA) a întârziat votul pentru unificarea cu 
Asociaţia Cafelei de Specialitate din Europa cu două săptămâni după ce Marea Britanie a 
votat ieşirea din Uniunea Europeană.

Votul membrilor SCAA era programat să aibă loc între 27 iunie- 27 iulie, iar datele au 
fost schimbate cu 5 iulie, respectiv 5 august.

O declaraţie de la SCAA explică decizia ca fiind motivată de „precauţie”.

SCAA spune că aceasta amânare va permite examinarea atentă a detaliilor acordului, infor-
marea membrilor votanţi şi că aceştia sunt „în continuare bucuroşi să se alăture SCAE”.

Membrii SCAE au votat cu o majoritate covârşitoare unificarea celor două organizaţii în mai 
2016.

proFructta 
în Mega Image și certificările ISO

Profructta lucrează neîncetat pentru a da orașului energia 
de care are nevoie. Sursă bogată în stare de bine și parfum 
de livadă, sucurile 100% naturale își găsesc acum loc 
și pe rafturile Mega Image, iar pentru că Profructta se 
definește prin calitatea produsului românesc, s-a înnoit cu 
certificări ISO care atestă producerea sucurilor în sisteme 
de management controlate. Profructta este acum pe 
rafturile magazinelor Mega Image. Cei însetați de gusturi 
delicioase se pot bucura de bogăția naturii prezentă la un 
măr distanță.

 
Căldura verii pălește în fața fructelor 
și se preschimbă în dezmierdarea suavă ce adie prin 
livezile umbroase. Pentru a întâmpina nevoia celor care vor să 
evadeze din urban și pentru a le oferi acestora momente verzi desprinse 
din poveștile satului, Profructta este acum pe rafturile magazinelor Mega Image.

Esența Profructta constă în calitatea materiilor prime și a produsului final. Din 
respect pentru natură și iubitorii de poțiuni magice, Profructta culege roadele 
satului românesc, utilizează tehnologii inteligente și moderne și cucerește 
orașul cu gustul inconfundabil de livadă. Calitatea și eficiența întregului 
proces sunt acum recunoscute și prin certificări ISO, poate cea mai importantă 
fiind 22000:2005 – „Sistem de management al siguranţei alimentului”.

Cele patru certificări ISO, 22000:2005, 14001:2005, 9001:2008, 
18001:2008, atestă că universul Profructta creează condițiile necesare pentru 
ca procesele Profructta să meargă ca pe roate, natura să fie respectată, merele 
de aur ale lui Prâslea să strălucească și maeștrii Profructta să fie fericiți. 

Prima validează siguranța, calitatea și protecția alimentelor, a doua 
certificare este despre controlarea și reducerea impactului asupra 
mediului înconjurător, a treia certificare este dedicată desfășurării corecte 
a tuturor proceselor companiei și cea din urmă tratează gestionarea 
cât mai eficientă a riscurilor profesionale din fabrica Profructta.https://www.facebook.com/profructta/
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De ce ai ales cafeaua?

Am iubit întotdeauna cafeaua, din diverse motive. Când 
eram copil beam cafea instant cu lapte şi zahăr. Era dulce şi 
îmi plăcea gustul. Apoi French Press, pre-ground cumpărată 
din supermarketuri, era un răsfăţ, savoarea şi bogăţia 
gustului erau mai bune decât în cazul cafelei instant. 

Am ajuns la espresso, preferând Illy. Apoi am întâlnit cafeaua 
specialty, o cafenea în Londra, Taylor Street Barista... aceasta era 
o cu totul altă lume, nu m-aş mai fi întors la Illy. Pe măsură ce 
călătoream prin lume mă întrebam de ce 95% din espresso-ul pe 
care puteam să-l cumpăr era atât de mediocru în comparaţie cu 
cel mai bun, de ce nimeni nu făcea niciun efort în sensul acesta?

Cu cât învăţam mai mult despre specialty coffee, cu atât 
mă îndrăgosteam de poveştile cafelei. Când ştii de unde 
provine cafeaua, te ataşezi de oameni, de regiuni, de poveste 
şi o face să aibă gust mai bun. De exemplu, când citesc 
website-ul lui Tim Wendelboe sunt purtat la fermă, cunosc 
oamenii şi simt nevoia să încerc cafeaua. Este minunat.

Călătoria mea alături de cafea a început în 2009. Eram investitor 
bancar, mâncam la cele mai bune restaurante din lume, cu 
preparate din cele mai fine delicatese. Totuşi, beam mereu o cafea 
la finalul mesei. La un restaurant de 3* Michelin, căruia nu-i voi 
da numele, după ce mi s-a servit încă o cafea slabă, am întrebat 
„de unde provine cafeaua?”, mi s-a răspuns „e din Italia”. Aceasta 
era în 2009, dar se întâmplă şi astăzi, cafeaua de cea mai înaltă 
calitate este în continuare trecută cu vederea. E o nebunie!

De ce eram întotdeauna dezamăgit de felul meu preferat, 
cafeaua? Doar de ar fi existat o cafea făcută la aceleaşi standarde 
de calitate ca Wagyu Beef, la fel de rară precum Alba Truffle, 
făcută cu aceeaşi măiestrie şi dedicaţie ca Brana Comte... 
pentru mine nu exista o astfel de cafea. Pentru cafeaua visurilor 
mele  îmi doream povestea, unicitatea, măiestria, moştenirea şi 
savoarea... Le voiam pe toate. Aşa că am hotărât să o fac singur.

Spune-mi povestea despre ferma Kopy Luwak, 
de ce ai ales să lucrezi cu această cafea?

Bazându-mă pe criteriile pe care doream să le ating pentru 
cafeaua mea, doar una a ieşit în evidenţă, Kopi Luwak. Avea 
raritatea, povestea uimitoare, gusturile ar fi trebuit să fie perfecte, 
fără note amare... părea perfectă. Am mers în Indonezia ca 
să încerc Kopi Luwak şi să-mi întâlnesc cafeaua visurilor, dar 
s-a dovedit a fi un vis urât. Cafeaua avea o aromă plăcută, dar 
comparată cu cea specialty pe care obişnuiam s-o beau nici 
nu se apropia de aceasta. M-am întrebat de ce se întâmplă 
aşa, nu înţelegeam. La acel moment nu ştiam nimic despre 
cafea, în afară de ce-mi plăcea, aşa că am început să învăţ.

Orice are valoare în viaţă, fiece formă de excelență, izvorăşte 
din detalii. Aşa că am studiat felul în care fusese preparată Kopi 
Luwak pe care o beam. Mi-am dat seama curând de ce avea 
gustul acela. Elementele vitale care ar fi făcut cafeaua aceasta 
minunată nu erau respectate. Pentru a face cafeaua visurilor 
mele trebuia să pornesc de la o pânză goală, de la zero.

Why did you choose coffee?

I have always loved coffee, for different reasons. When I 
was a kid I drank instant coffee with milk and sugar. It was 
sweet and I liked the flavor. Then French Press, pre ground, 
bought from supermarkets, this was a treat, the flavor and 
richness was much better than in the case of instant one. 

I graduated to espresso, preferring Illy. Then I found specialty, a 
coffee shop in London, Taylor Street Barista...this was a whole 
new world, I would not go back to Illy. As I travelled the world 
I wondered why 95% of the espresso I could get was so average 
compared to the best, why did no one make the effort?

The more I learned about specialty coffee the more I fell in 
love with the stories of the coffee. When you know where 
the coffee comes from, you attach to the people, the region, 
the story….it makes it taste better. For example, when I read 
the website of Tim Wendelboe I am taken to the farm, I 
know the people, I NEED to try this coffee. It’s masterful.

My journey with coffee started in 2009. I was an investment 
banker, eating at the world’s finest restaurants, eating meals 
comprised of the finest delicacies in the world. Yet, I was always 
finishing these meals with a generic coffee. At a 3* Michelin 
restaurant, that will remain unnamed, after being served another 
poor coffee, I asked ‘where is the coffee from?”, I was told ‘It’s from 
Italy’. This was in 2009, yet this still happens today, coffee at the 
highest levels is still overlooked.  
Crazy!

Why was I always let down on my favorite course, the coffee? 
If only there was a coffee made to the same standards as the 
finest Wagyu Beef, the same rarity as an Alba Truffle, the same 
craftsmanship and dedication taken to make Comte cheese….
for me there was no coffee like this. For my dream coffee, I 
wanted the story, the rarity, the craftsmanship, the heritage, 
the flavor..I wanted it all. So I set out to make it myself.

Tell me about the story with kopy luwak farm, 
why did you choose to work with this coffee?

Based on the criteria I wanted for my coffee, there was only 
one that stood out, Kopi Luwak. It had the rarity, the amazing 
story, the flavours should be great, no bitterness….it seemed 
perfect. I went to Indonesia to try Kopi Luwak and meet 
my dream coffee, but it turned out to be a bad dream. 

The coffee had a nice aroma, but compared to the speciality I used 
to drink it did not come anywhere close. I wondered why this 
was the case, it made no sense to me. At the time I knew nothing 
about coffee, apart from what I liked, so I started learning.

Anything that has value in life, any form of excellence, lies 
in the details. So I looked at how the Kopi Luwak I was 
drinking had been made. I soon realized why it tasted the 
way it did. The vital components that could make this coffee 
great were not being respected.  To make my dream coffee I 
would need to start with a blank canvas. Start from scratch.

T h E  W O R L D ’ S  D E L i C A C Y  C O F F E E
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Când te-ai bucurat de cea mai frumoasă 
experienţă cu aromă de cafea?

În ziua când am făcut prima Ross Kopi. După ani de cercetare 
şi mii de greşeli am ajuns la boaba perfectă. Reuşisem. Aroma 
era demenţială, umplea camera când deschideai punga. 
Ciocolată intensă, caramel, stafide, scorţişoară. Gustul era 
bogat, dulceaţa perfectă, fără note amare. Gustul de după dura 
minute, schimbându-se tot timpul, de la caramel, melasă, la 
miere. Eram incredibil de mândru de echipa şi fermierii mei.

Unde ai băut cea mai bună cafea până acum?

Acest răspuns e simplu. Susţineam examenul Q Grading 
în Hong Kong, fiind asistat de mentorul meu în cafea, 
KC O’Keefe. Am degustat cafele etiopiene. Am încercat o 
Yirgacheffe care m-a năucit, nu era cafea, ci o simfonie gustativă. 
Gusturile şi echilibrul ei erau minunate, tehnic era la fel de 
bună ca cel mai bun vin pe care îl băusem. Eram şocat.

Care este părerea ta despre competiţii? 
Sunt o bună modalitate de a învăţa?

Competiţiile sunt esenţiale. Singurul mod de învăţare este 
să ieşi din aria de confort şi să îţi accepţi vulnerabilitatea. 
Unul din citatele mele preferate se referă la asta, nu 
o pot spune mai bine, aşa că îl voi lăsa pe Theodore 
Roosevelt, din discursul „Omul din Arenă”:

„Nu critica este cea care contează; nu omul care observă 
cum un om puternic se împiedică sau unde cel ce a săvârşit 
lucrurile le putea face mai bine. Meritul este al omului din 
arenă, a cărui faţă este acoperită de praf, sudoare şi sânge; 
care încearcă plin de curaj; care greşeşte, care nu este suficient 
din nou şi din nou, pentru că nu există efort fără greşeală şi 
neajuns; al omului care încearcă să înfăptuiască; care cunoaşte 
entuziasmul şi devotamentul; al omului care se consumă pentru 
o cauză în care crede, care cunoaşte triumful reuşitelor înalte 
în cele mai bune momente şi care, în cele mai grele timpuri, 
dacă eşuează, măcar o face plin de cutezanţă, aşa încât să 
nu-şi aibă locul nicicând alături de sufletele reci şi timide ce 
nu vor cunoaşte niciodată nici victoria, nici înfrângerea.”

Care sunt principalele 3 calităţi 
pentru a fi un bun barista?

1. Implicarea - Să prepari o cafea bună este o ceremonie pe care 
o conduce un barista. Vreau să mă simt parte a acestei creaţii încă 
de când începe. 
2. Concentrarea – De fiecare dată când un barista face o cafea 
el accesează toate cunoştinţele pentru a prepara fiecare cafea 
pe cât de bine poate. După implicare, barista începe creaţia şi 
concentrarea lui îţi anticipează cafeaua (aşa funcţionează la mine). 
3. Cunoştinţele – Pe parcursul creării unei cafele este timp să 
mă captivezi pe mine ca şi client. Deja cumpăr şi ai întreaga mea 
atenţie. Spune-mi 10 secunde de poveste, de ce este această cafea 
specială, de ce o voi iubi.  
Dacă faci asta, mă voi întoarce şi mâine.

When have you enjoyed the most 
exciting experience with coffee?

The day we made the first Ross Kopi. After years of research and 
thousands of mistakes, we arrived at the dream bean. We had made 
it. The aroma was insane, it filled the room when you opened the 
bag. Intense chocolate, toffee, raisins, cinnamon. The mouthfeel 
was rich, the sweetness perfect, zero bitterness. The aftertaste lasted 
minutes, changing all the time, from toffees, to molasses, to honey 
blossom.  I was incredibly proud of my team and my farmers. 

Where have you drank the best coffee until now?

This is a simple answer. I was taking my Q Grading exam in Hong 
Kong, under the superb guidance of my coffee guru, KC O’Keefe. 
We did a cupping of Ethiopian coffees. I had one Yirgacheffe that 
blew my mind, this was not a coffee, this was a symphony in my 
mouth. The flavors and delicate balance were insane, this was 
technically as good as the very best wine I’d ever had. I was in shock.

What is your opinion  
about competitions?  
Are they a good way to learn?

Competitions are essential. The only way we learn is when we 
let go of comfort and embrace our vulnerability. One of my 
favorite quotes refers to this, I cannot say it better, I will leave it to 
Theodore Roosevelt, from the speech “The Man in the Arena”;

It is not the critic who counts; not the man who points out 
how the strong man stumbles, or where the doer of deeds 
could have done them better. The credit belongs to the 
man who is actually in the arena, whose face is marred by 
dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, 
who comes short again and again, because there is no effort 
without error and shortcoming; but who does actually strive 
to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great 
devotions; who spends himself in a worthy cause; who at 
the best knows in the end the triumph of high achievement, 
and who at the worst, if he fails, at least fails while daring 
greatly, so that his place shall never be with those cold 
and timid souls who neither know victory nor defeat.

Which are the first 3 qualities 
to be a good barista?

1.   Engagement - Making good coffee is a ceremony, the barista 
leads the ceremony. I want to feel part of this creation from the 
moment it begins. 
2.   Focus -  Every time a barista makes a coffee he reengages 
everything he knows to make each coffee the best he can. After the 
engagement, the barista begins the creation and the focus you see 
drives your anticipation for the coffee (does for me anyway). 
3.   Knowledge - During the creation of the coffee there 
is time to hook me, as a client. I am already buying and 
you have my undivided attention. Give me 10 seconds 
of story, why this coffee is special, why I will love it. If 
you do this, I will come back again tomorrow.
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Unde îţi vinzi cafeaua şi de ce este diferită 
de altele, mai ales că militanţii pentru 
drepturile animalelor sunt împotriva ei?

Îmi vând cafeaua la Harrods în Londra şi online. Fiecare 
cafea este unică. Fiecare este prăjită la cererea clientului. 
Este o cafea personalizată, bespoke, irepetabilă.

Am creat această cafea pentru a fi cea mai bună din 
lume. Pentru a atinge cel mai înalt nivel de detaliu şi 
măiestrie posibil. Poţi atinge caracteristicile unice ale unei 
Kopi Luwak doar dacă laşi selecţia în grija naturii.

Gândiţi-vă la ea ca la cea mai bună şampanie din 
Franţa. Imaginaţi-vă că noaptea cel mai bun expert în 
şampanie din lume se plimba prin vie, alegând cu grijă 
cei mai buni struguri, apoi adăugă cele mai bune fructe 
şi ierburi, toate în stadiul minunat al pârguirii.

Dimineaţa pleci de la fermă şi găseşti o găletuşă cu aceşti struguri. 
Ştii cu siguranţă că aceia sunt cei mai buni struguri posibili, că 
sunt de nepreţuit, că vei avea cea mai bună şampanie pe care 
ţi-o poţi imagina, iar datorită abilitaţilor expertului vei avea 
şi un amestec de ierburi şi mirodenii ce-ţi vor face colecţia 
unică, adăugându-i valoare. Nu ar fi posibil să creezi arome 
dacă ai culege singur strugurii. Asta este cafeaua luwak.

Nu am văzut niciodată o pisică civet, de ce aş fi 
făcut-o? Ea este nocturnă, trăieşte în junglă şi se teme 
de oameni. Eu sunt treaz pe timpul zilei şi trăiesc 
într-o casă. Drumurile noastre nu se întâlnesc.

Am văzut multe ferme de civet. Sunt un iubitor de animale. 
Nu sunt de acord cu asta, mă întristează, la fel ca atunci 
când văd o nurcă într-o cuşcă pentru a face o haină de 
blană, sute de crocodili înghesuiţi într-un bazin mic pentru 
a face o geantă sau gâşte hrănite cu forţa pentru a face foie 
gras. Nu sunt de acord cu asta. Dar eu nu fac asta.

În primul rând, producem doar 400 kg pe an, nu este o afacere 
cu volum mare şi câştiguri imense. Încă nu am făcut profit din 
cafeaua mea, nici nu am ajuns pe zero. Din perspectiva cafelei, 
nu ajungi la o cafea cu un gust excelent dacă selectezi boabele, 
asta strică totul, aşa că de ce aş face-o? Nu are sens. De aceea 
am început asta. Nu acesta este motivul pentru care îmi produc 
cafeaua. Fac o delicatesă, în perfectă armonie cu natura, fermierii 
şi familiile lor. Iubim natura, o respectăm, nu putem produce 
cafeaua dacă nu suntem în echilibru cu mediul înconjurător.

La final, spune-ne câteva cuvinte de înţelepciune 
pentru comunitatea românească de barista.

Am fost destul de norocos să fiu martorul muncii asidue 
şi pregătirii echipei româneşti care participă la competiţii. 
Cunoştinţele şi pasiunea pe care le au echipa României sunt 
chiar impresionante. Nu mă surprinde să văd echipa românească 
ajungând campioană mondială. Vă îmbrăţişaţi pasiunea şi 
sunteţi foarte îndrăzneţi. Cred că echipa românească va domina 
campionatele mondiale pentru mulţi ani de acum încolo.

Where do you sell your coffee and why is it 
different from others, especially because all the 
supporters of the animals’ rights are against it?

I sell my coffee at Harrods in London and online. Each of my 
coffees is unique. Each coffee is roasted to order for the client. 
This is a personal coffee, bespoke, never to be repeated.

I created this coffee to be the best in the world. To achieve 
a highest level of detail and craftsmanship possible. 
You can only achieve the unique characteristics of a 
Kopi Luwak if you leave the selection to nature.

Think of this like the finest Champagne in France. Imagine at 
night, the world’s finest Champagne expert wanders around 
the vineyard, carefully selecting the finest grapes, then he adds 
in the best fruits and herbs, all at their peak of ripeness. In the 
morning you leave the farm and you find a bucket containing 
these grapes. You know, in full confidence, that what you 
have is the very best grapes possible, this is priceless, you will 
have the very best champagne imaginable, and because of 
the skills of the expert you also have a mixture of herbs and 
spices that will make this collection unique, adding to its 
value. Creating flavors would not be possible if you were to 
pick the grapes yourself. This is what a wild luwak coffee is.

I have never seen a civet cat, why would I? The civet is nocturnal, 
lives in the jungle and is scared of humans. I am awake in 
the day and I live in a house. Our paths do not cross.

I have seen many civet farms. I am an animal lover. I do not 
agree with this, it makes me sad, just like when I see a mink in a 
cage to make a fur coat, or hundreds of crocodiles crammed in a 
small pool to make a handbag, or a goose being force fed to make 
foie gras.  I do not agree with this. But, this is not what I do.

Firstly, we only make 400kg a year, this is not a volume business 
making huge money. I have still not made money from my 
coffee, not even broken even.  From a coffee perspective, you do 
not achieve a great tasting coffee if you select the beans, it ruins 
everything, so why would I do that? It makes no sense. This is 
not why I started this. This is not why I make my coffee. I make 
a delicacy, in perfect harmony with nature and my farmers and 
their families. We love nature, we respect it, we cannot make 
our coffee if we are not in balance with our environment.

In the end, tell me some wisdom words 
for the Romanian Barista Community 

I have been lucky to witness the hard work and preparation 
the Romanian team puts into their competitions. The 
knowledge and passion the Romanian team has is seriously 
impressive. It is no surprise to me to see the Romanian team 
becoming World Champions. You embrace your passion 
and you dare greatly. I see the Romanian team dominating 
the world championships for many years to come.

https://www.facebook.com/delicacycoffee/ 
http://www.rosskopi.com
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Give me Two Minutes!
Ionut Cosmin Bîndila

,
)

i storia cafenelei de specialitate II’ a început în anul 2011, 
pe vremea când third wave-ul din România era abia în fașă, 
așa că a durat mai bine de cinci ani pentru ca Ionuț Cosmin 

Bîndilă să deschidă porțile din Constantin D. Aricescu 50A. 
Ceea ce urmează este o poveste de dragoste dintre un om 
și cafeaua single origin, Ionuț fiind un exemplu viu că hard 
work pays off, sau mai bine spus: după faptă și răsplată.

Având deja patru ani de experiență ca barman în orașul 
Cluj, odată ce s-a ivit ocazia de a pleca în Canada, Ionuț a 
îmbrățișat-o cu toată inima. Așa se face că primul său job 
în Toronto a fost ca barista la Dark Horse Espresso bar, 
experiență ce i-a deschis ochii asupra drumului pe care avea 
să-l urmeze în viață - acela de a fi barista în propria-i cafenea. 
Nu avea de unde să bănuiască, însă, că avea să petreacă încă 
cinci ani departe de casă până să-și îndeplinească visul.

Canada a fost un eye opening experience. Lucrând ca barista 
la Dark Horse Espresso Bar, The Coffee Bandit și ca barman 
la restaurantul Terroni (câștigător OpenTable Diners Choice 
Award 2015) în același timp, preț de un an, Ionuț a realizat că, 
dacă voia să progreseze în domeniul ales, trebuia să se dedice 
exclusiv acestei meserii. Așa se face că următorii trei ani i-a 
petrecut înapoi pe continentul european ca angajat la No fire 
no glory, Berlin, apoi în Islanda, Geysir, pentru ca mai apoi să 
ajungă unul din membrii familiei La Marzocco, din Barcelona.

După mai mult de un deceniu în domeniul hospitality, 
începutul anului 2016 a fost momentul decisiv pentru 
protagonistul nostru, atunci când și-a luat inima în dinți 
și a revenit pe meleagurile natale cu gânduri mari și o 
determinare rar întâlnită. Așa s-a format duo-ul dinamic 
Ionuț Bîndilă și Păvăluță Ștefan (pandapanda.ro). Se pare că 
Perla Moldovei dă naștere unor adevărați coffee connaisseurs, 
dacă este să-l amintim cu ocazia aceasta și pe colegul de 
breaslă Tinel, a cărui poveste o puteți găsi într-unul din 
numerele anterioare ale prezenţei publicații. Ca să-l citez 
pe Ionuț, moldovenii au „inimi calde și voință de fier”.

La sfârșitul lui Mai 2016, Two Minutes Coffeeshop, a 
deschis oficial ușile pentru cafegiii de pretutindeni. Cei 14mp 
utilizabili au fost gândiți cu o precizie olandeză, astfel încât 
îți va fi aproape imposibil să găsești un sertăraş care să nu 
aibă scopul său bine definit. Design-ul minimalist, călduros 
și geamurile înalte complimentează perfect masa-insulă, cu 
scaune pe ambele părți pentru o vizibilitate cât mai bună a 
workspace-ului și espressorului în special. Acesta este, probabil, 
cel mai notabil detaliu dacă stai să te gândești la sutele de 
cafenele ce-ți obstrucționează câmpul vizual de cele mai 
multe ori datorită amplasării espressorului. În cazul de față, 
vă pot spune că am urmărit cu sufletul la gură fiecare etapă 
a preparării unui affogato (cu înghețată de caramel sărat!), 
de la râșnirea boabelor și până la tamparea medie a cafelei.

Espressorul La Marzocco Linea Classic EE merge mână-n 
mână cu fratele său, grinder-ul La Marzocco Vulcano, 
reușind să încânte clienții cei mai pretențioși. Totuşi, 
majoritatea celor care-i trec pragul, recunoaște Ionuț, 
devin, mai tot timpul, prieteni; această atitudine, zicem 
noi, este cea care face comunitatea pasionaților de cafea 
mono-origine să se transforme în one big happy family .

După cum probabil v-am obișnuit deja, vă anunț că și 
aici tipurile de cafea sunt schimbate destul de frecvent, 
însă o surpriză plăcută o reprezintă alegerea prăjitoriei: 
Right Side Coffee Roasters Barcelona. Momentan, aveţi 
posibilitatea de a alege între două cafele Kenya - Gaturiri și 
Kapsokisio (washed) - sau Miramar El Salvador (natural). 
Ca alternative la espressoul nostru cel de toate zilele, 
prietenul Ionuț vă recomandă să dați o șansă și unui V60, 
Clever Drip sau, pe timpul verii, unui Cold Brew.

Pe lângă cele menționate mai sus, vreau să vă precizez că 
există și alte tipuri de băuturi clasificate după cum urmează:

• Hot Drinks (Tea, Chai, Chocolate) 

• Cold Drinks (Matcha Beer)

• Other Drinks (Mocha, Matcha). 

Indiferent de elixirul ales, acesta va fi servit în adorabilele 
ceșcuțe cu grip fantastic, marca Not Neutral.

Dacă v-ați îndrăgostit de un anume produs, fiți fără 
grijă - puteți achiziționa din shop, pentru numai 
50 Ron, punga de cafea favorită Right Side sau, 
de ce nu, una de ceai de la Imogi, Berlin.

În speranța că acest articol v-a deschis apetitul pentru 
o pauză de cafea, vă recomand să nu mai pierdeți timp 
și să vizitați acest buzunar al străzii  din Dorobanți 
- veți pleca mai bogați sufletește și cu cel puțin doi 
prieteni noi adăugați în lista de Facebook!

Articol de 
Ronița DRagomiR



 Gerard Fisher

De ce ai ales cafeaua? Când ai început 
să lucrezi în această industrie?

Am început să lucrez în industria independentă de cafea pe când 
eram încă la facultate în Noua Zeelandă. Aveam nevoie să câştig 
bani pentru taxele de şcolarizare şi m-am îndrăgostit de scena 
cafelei pentru că era o industrie foarte amuzantă şi provocatoare 
în care să lucrezi, plină de oameni şi personalităţi fantastice.

Spune-ne povestea Nude Coffee.

Deschisă în 2008, Nude Coffee Roasters a fost în 
prima linie a mişcării cafelei din cel de-al Treilea Val 
care a pătruns în Marea Britanie din Australia şi Noua 
Zeelandă şi a fost martoră la renașterea estului.

Prăjim încă de atunci, iar în 2014 am instalat prăjitorul cel 
mai avansat din punct de vedere tehnologic din lume care este 
totodată şi prietenos cu mediul în noua noastră prăjitorie Retail 
Roastery, vizavi de cafeneaua noastră de pe strada Hanbury.

Muncim îndeaproape cu fermierii din ţările producătoare de 
cafea şi cumpărăm direct de la ei de fiecare dată când putem, 
asigurându-ne că primesc preţul pe care îl merită cafeaua lor. 
Când nu putem să colaborăm direct, alegem să lucrăm alături 
de cumpărători experimentaţi de cafea verde, companii care sunt 
conştiente de problemele sociale şi de mediu din zonele pe care le 
vizitează şi ale căror politici se aliniază eticilor noastre. Pe măsură 
ce sezoanele cafelei se schimbă, ne concentrăm pe diferite zone de 
producţie şi prăjim cafeaua respectând principiul transparenţei, 
preferând ca produsul să vorbească de la sine prin calitate.
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Facem totul pe loc încă din prima zi şi continuăm să lucrăm 
cu furnizori locali în căutarea noastră pentru calitate. Pâinea 
şi prăjiturile sunt coapte pe loc, iar la cafeneaua noastră 
din stradă Hanbury se poate servi brunch-ul 7 zile pe 
săptămână, cu salate şi sandvişuri de luni până vineri.

Povesteşte-ne despre cea mai frumoasă 
experienţă cu aromă de cafea.

Călătoriile către ţările de origine în fiecare an în care petrec 
timp cu familiile cultivatoare de cafea care sunt extrem de 
dedicate şi în care încerc într-adevăr să le înţeleg nevoile.

Unde ai băut cea mai bună cafea de până acum?

În prăjitoria mea de cafea.

Care este părerea ta despre competiţii? 
Sunt ele o bună cale de a învăţa?

Şi da, şi nu. Cred că sunt bune pentru ca oamenii să-şi arate 
abilităţile de învăţare şi să-şi prezinte cunoştinţele de cafea în faţa 
unei audienţe. Pe de altă parte, cred că ele încurajează barista să 
deprindă metode de preparare ale cafelei care nu sunt practice şi 
care îi împiedică să facă performanță în mediul aglomerat al unei 
cafelele independente ce se concentrează pe succes şi calitate.

3 calităţi pentru a fi un bun barista?

Trebuie să fii de încredere, punctual şi să ai o abordare orientată 
spre clienţi, bazată pe seriozitate în interacţionarea cu aceştia.

La final, spune-ne câteva cuvinte de înţelepciune 
pentru comunitatea românească de barista.

Gândiţi pozitiv şi promovați-vă afacerea lucrând 
cu alte cafenele care vă împărtăşesc viziunea. 
Relaţiile de calitate cu clienţii sunt cheia.
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5 reguli de aur 
Si un cappuccino 
perFect
Un cappuccino care reflectă în totalitate tradiţia 
italiană porneşte cu pregătirea unui espresso  
minunat şi continuă cu meticuloasa spumare a  
laptelui. Pentru că cei şase „M” s-au dovedit foarte 
utili. - Împărtăşirea regulilor de aur ale unei cafenele 
la nivel profesional- fraţii Bazzara, prăjitori italieni, 
scriitori şi experţi în cafea au simţit nevoia să le 
extindă la cele mai iubite şi populare reţete bazate pe 
espresso.  
În 2012, în cartea lor numită „Italian Cappuccino 
Latte Art”, descriu formula celor 5 „L”: Lapte, Latieră, 
Lancia (suliţă), Lavorazione (prelucrare), Latte Art.

LapTE

Cum spune şi vechea zicală: „ce-i început e pe jumătate făcut”. 
Aşadar, dacă primul „M” al cafelei espresso este indiscutabil 
materia primă – miscela-, pentru cappuccino, primul L este 
laptele. Alegerea acestui element important necesită multă grijă 
atât în ceea ce priveşte tipul, cât şi utilizarea profesională.

Proprietăţile organoleptice şi senzoriale ale cappuccinoului, 
consistenţa şi durabilitatea spumei lui variază foarte mult, depinzând 
de tipul de lapte folosit. Laptele perfect pentru prepararea 
unui cappuccino este proaspăt, de înaltă calitate sau organic (la 
fel ca şi laptele special conceput pentru sectorul de catering), 
iar aceste lucruri sunt valabile pentru savoare şi consistenţă. 
Conţinutul ridicat de proteine (3.2-3.3%) şi grăsimi (3.5-3.8%) 
produce o spumă cremoasă şi densă, cu o textură catifelată.

LaTIEra

Al doilea “L” al cappuccinoului italian este latiera. Barista 
neglijează adesea importanţa acestui instrument indispensabil.

Comparat cu alte materiale, oţelul inoxidabil garantează 
durabilitatea, igiena, conducţia căldurii şi aspectul. Pereţii groşi 
(alături de răcire adecvată) măresc timpul de spumare, ceea ce 
înseamnă că laptele se va încălzi mai greu decât într-un recipient cu 
pereţi subţiri. Din punct de vedere funcţional, un recipient cu formă 
de con trunchiat este ideal pentru că ajută la incorporarea aburului. 
O latieră profesională poate controla numeroase aspecte – direcție, 
densitate, cantitate, viteză şi precizie – la turnarea laptelui spumat.

LanCIa- BaghETa dE aBur

Dacă puterea sau tipul aburului nu sunt corecte, spumarea nu va fi 
adecvată. Pentru a se asigura alimentarea cu abur uscat, înăuntrul 
boilerului, un mix de apă şi abur (într-o raţie de 70:30) trebuie 

să fie produsă la o presiune de aproximativ 1 atmosferă. Aceasta 
corespunde unei temperaturi a apei din boiler de 120°C. Jetul de 
abur ideal trebuie să fie puternic şi uscat. Curăţaţi întotdeauna 
bagheta de abur, atât înainte, cât şi după utilizare. Nu săriţi 
niciodată peste aceste două procese de rutină. În special în cazul 
cantităţilor mici, dacă nu lăsaţi aburul să iasă chiar înainte de 
preparare, laptele rezultat va fi diluat şi mult mai puţin cremos.

Spălarea nu elimina numai condensul ce se poate forma în tub, are 
şi rolul de a preîncălzi bagheta şi de a o pregăti pentru utilizare.

prELuCrarEa – LavorazIonE

Cel de-al patrulea „L” al cappuccinoului italian, prelucrarea, 
include toate operaţiunile de bază care sunt obligatorii pentru 
prepararea celui mai gustos cappuccino; operaţiuni precum 
spumarea laptelui, incorporarea spumei şi turnarea amestecului. 
Scopul spumării este să transforme laptele rece nu doar într-o 
spumă aerată, ci într-o „cremă de lapte” caldă, fină şi densă. 
Credem că cea mai practică tehnică din punct de vedere funcţional 
este ceea ce noi numim „vortex stabil”. Aici, pe durata întregului 
procedeu, vârful baghetei de abur este păstrat la o parte, chiar la 
suprafaţa laptelui. Bagheta este reglată în acest caz la un unghi 
de 20°, făcând laptele să fie învolburat şi creând vortexul. Pentru 
a elimina problema separării clare dintre laptele cald şi spumă, 
latiera trebuie să fie energic răsucită cu mici mişcări circulare.

LaTTE arT

Cu tehnică precisă şi creativitate, un cappuccino poate fi transformat 
într-o expresie personală a artei. Pentru un barista profesionist 
acesta este pasul final al pregătirii: un drum iniţial construit din 
informaţii teoretice şi apoi urmat de foarte multă experienţă practică.

Extras din „Italian Cappuccino Latte Art”, 
2012, de Franco & Mauro Bazzara

,
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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 aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei  
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă 
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi 
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.

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

curSurI de elItă



30

coFFee
acceSSorieS

http://www.soy.com.tr

Cezve - Turkish Coffee PoT 

soy C3 - (serves 3)

95.00 USD

Cezve - Turkish Coffee PoT 

soy C4 - (serves 4 To 5)

105.00 USD

Cezve - Turkish Coffee PoT 

soy C1 - (serves 1)

75.00 USD

Cezve / Turkish Coffee PoT

614.00 USD

soy GC-Class 

Pure solid silver (999%)

Cezve - Turkish Coffee PoT 

soy C2 - (serves 2)

85.00 USD

coffee lovers
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Pentru numărul din iulie 2016 al revistei 
Coffee Break am avut plăcerea să o intervievez 
pe conaţionala mea Maria Elena Riviera, 
câştigătoarea Master Barista Costa Rica, ce a 
avut loc cu ocazia expoziţiei Café Latam între 8 
şi 10 iulie. Sunteţi cu toţii invitaţi să participaţi la 
Master Barista 2017 pentru a spori provocarea 
şi a o face mai interesantă, nu numai ca şi 
competiţie, ci şi mai mult ca o oportunitate de a 
împărtăşi experienţe şi de a învăţa unii de la alţii, 
pe tărâmul unde cafeaua nu este doar o pasiune, 
ci un stil de viaţă.

Jose Manuel Ureña: În primul rând, 
vrem să te felicităm pentru ultima ta 
realizare ca şi campion Master Barista 
Costa Rica, iar în al doilea rând am vrea 
să ne împărtăşeşti povestea, cum s-a 
născut pasiunea ta pentru cafea?

Maria Elena rivera: Totul a început acum 4 ani, după ce am 
absolvit în turism. Am început să lucrez într-o cafenea şi, pe când 
preparam prima mea cafea, mi-am dat seama că asta voiam să fac 
de atunci încolo, aşa că am participat la cursul de Barista Basic şi 
am intrat în echipa „Café del Barista” din San Jose, Costa Rica.

Jose Manuel Ureña: Când ai participat 
prima oară la un campionat de barista?

Maria Elena rivera: Am participat pentru prima oară la o 
competiție acum 3 luni, la Reto Barista (Barista Challenge), 
în mai, o competiţie organizată anual de Asociaţia Barista din 
Costa Rica, domnul Manuel Dinarte şi EXPOHORE.

Jose Manuel Ureña: De ce „Master Barista 
Costa Rica” şi care este părerea ta despre 
prima ediţie a acestei competiţii?

Maria Elena rivera: După prima competiţie mi-am dat 
seama că îmi place să fiu barista, aşa că aceasta a fost cel mai 
puternic motiv să particip la Master Barista Costa Rica. Pentru 
prima ediţie a aceste competiţii chiar m-a surprins cât de bine 
a fost organizată, iar infuziile, prepararea espresso-urilor şi arta 
latte în aceeaşi prezentare au fost o provocare pentru mine. 

Jose Manuel Ureña: Ce crezi că te-a 
făcut să câştigi campionatul, cafeaua 
pe care ai folosit-o, abilităţile tale 
sau o combinaţie a celor două?

Maria Elena rivera: Faptul că îmi cunoşteam cafeaua, povestea 
din spatele ei şi felul în care urma să o prepar m-au ajutat să câştig.

Am folosit două feluri de cafea: Pentru metoda prin infuzie am 
folosit un Catuai, 80% miere de la micro-moara „La Cumbre”, 
din San Gabriel, un mic oraş în San Marcos, Tarrazú.

For the July 2016 edition of Coffee Break 
Magazine I had the pleasure to interview my 
conational Maria Elena Rivera, winner of Master 
Barista Costa Rica, held with the occasion of 
Expo Café Latam between 8 and 10 July. You 
are all invited to join Master Barista CR 2017 
in order to increase the challenge and make it 
more interesting, not only as a competition, but 
even more as a perfect opportunity to share 
experiences and learn from each other, in the land 
where coffee is not only a passion, but a way of 
life.

Jose Manuel Ureña:  First of all, we want 
to congratulate you for your recent 
achievement as the first Costa Rican Master 
Barista champion and secondly, would 
like to share with us your story, how did 
first started your passion for coffee?

Maria Elena rivera: It all started 4 years ago, after graduating in 
Tourism. I started working at a coffee shop and, while preparing 
my first coffee, I realized that this was what I wanted to do 
from there on, therefore I attended the basic Barista course and 
joined the team at “Cafe del Barista” in San Jose, Costa Rica.

Jose Manuel Ureña: When was your first 
participation in a barista championship? 

Maria Elena rivera: My first participation in a Barista 
Competition was 3 months ago, at the Reto Barista (Barista 
Challenge) in May, a competition organized annually by the Costa 
Rican Barista Association, Mr. Manuel Dinarte and EXPOHORE. 

Jose Manuel Ureña: Why “Master Barista 
Costa Rica” and what you think of this 
first edition of this competition?

Maria Elena rivera: After my first competition I realized that 
I like being a barista, hence this was my main motivation to 
participate at Master Barista Costa Rica. For being the first 
edition of this competition it really surprised me how well 
organized it was, besides infusions, preparation of espressos and 
latte art in the same presentation, became a challenge for me.

Jose Manuel Ureña: What do you think 
it made you win the Costa Rican Master 
Barista Championship, the coffee you used, 
your skills or a combination of both?

Maria Elena rivera: Knowing my coffee, the story behind it 
and how I was going to prepare it is what helped me win. 

I used two kinds of coffee: For the infusion method, I used 
a Catuai variety, 80% honey, from “La Cumbre” micro-mill, 
located in San Gabriel, a small town in San Marcos Tarrazú. 

Maria Elena Rivera

Master Barista 
Costa Rica 2016
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Pentru arta latte şi prepararea espressoului am folosit o 
cafea care îmi place mult şi pe care o cunosc bine, întrucât 
lucrez cu ea în fiecare zi. Este o Villa Sarchi semi-washed, 
de la micro-moara Herbazú, localizată în Lourdes de 
Naranjo, regiunea West Valley. Ambele loturi au fost prăjite 
de Manuel Dinarte Garro care, pe lângă faptul că este 
angajatorul meu, este un talentat prăjitor şi barista.

Jose Manuel Ureña: Este cafeaua din 
Costa Rica o materie primă bună pentru 
espresso single origin şi, dacă da, de ce?

Maria Elena rivera: Cafeaua din Costa Rica este de o 
înaltă calitate şi are arome şi gusturi minunate, ceea ce este 
un avantaj major pentru că o poţi folosi pentru ce metodă 
doreşti, nu numai pentru espresso, dacă utilizezi tipul şi 
doza potrivită pentru a obţine ceaşca de cafea perfectă.

Jose Manuel Ureña: Ce părere ai despre 
prima ediţie Expo Café Costa Rica?

Maria Elena rivera: A fost foarte bine organizată, 
cu participarea marilor cooperative, a producătorilor 
mici şi mijlocii şi a firmelor faimoase.

Jose Manuel Ureña: Cât de importante 
sunt aceste tipuri de campionate în 
promovarea culturii cafelei specialty?

Maria Elena rivera: Sunt foarte importante, le oferă ocazia 
competitorilor să îşi demonstreze abilităţile şi cunoştinţele 
de cafea, iar pe lângă motivare, sunt o oportunitate 
să înveţi şi să te dezvolţi ca barista profesionist. 

Jose Manuel Ureña: Care este cea 
mai memorabilă experiență legată 
de cafea pe care ai avut-o?

Maria Elena rivera: Am participat la numeroase activităţi 
caritabile, pe lângă ceea ce ştim cel mai bine să facem, cafea, 
şi acesta este un lucru care îmi place. Totuşi, competiţiile au 
însemnat enorm, pentru că sunt experienţe din care învăţ şi prin 
care cresc profesional. Apoi, în spatele barului meu, folosesc ceea 
ce am învăţat atunci când prepar o ceaşcă de cafea unui client şi îi 
pot vedea satisfacţia şi bucuria pe chip. Iubesc asta la munca mea.

Jose Manuel Ureña: Care sunt planurile 
tale pentru viitor şi ce schimbări ţi-ar 
plăcea să vezi în industria de cafea?

Maria Elena rivera: Voi continua să concurez, îmi 
doresc să ajung campion naţional şi să reprezint Costa 
Rica la competiţiile internaţionale de barista, pentru 
a călători în multe ţări şi a învăţa şi mai mult despre 
procesele, metodele şi stilurile de preparare ale cafelei.

Mi-ar plăcea să văd mai multe schimbări în industria de cafea, 
de exemplu legat de faptul că meseria de barista este considerată 
„cu jumătate de normă”. Barista este o profesie ce necesită 
timp, efort şi bani pentru a putea fi cel mai bun în aria în care 
vrei să te specializezi. Mi-ar plăcea să existe şcoli bune în ţările 
producătoare, unde să te înveţe cum să fii Barista, nu doar 
să-ţi dea informaţii pe care le cunoşti deja, avem nevoie de 
mai multă învăţare practică de la instituţii precum SCAE.

Mi-ar plăcea să văd că se acordă mai mult ajutor producătorului, 
că i se oferă asistenţă şi informaţii şi remuneraţie corectă, 
pentru că au nevoie în continuare să se dezvolte şi să 
producă cea mai bună cafea într-un mod sustenabil. 

For the latte art and espresso preparation, I used a coffee that I 
really like and know very well, since I work with it on daily basis. It 
is a semi-washed Villa Sarchí variety, from the Herbazú micro-mill, 
located in Lourdes de Naranjo, West Valley region.  
 
Both batches were roasted by Manuel Dinarte Garro who, 
besides being my employer, is a skilled Barista and Roaster.

Jose Manuel Ureña: Do you think Costa 
Rican coffee is a good raw material for a 
single origin espresso and if so why?

Maria Elena rivera: Costa Rica’s coffee is of excellent 
quality and has great flavors and aromas, which is a 
great advantage as you can use it for any method you 
want, not only espresso, that is if you use the right 
origin and dosage to get the perfect cup of coffee. 

Jose Manuel Ureña: What do you think of 
the first edition of Expo Café Costa Rica?

Maria Elena rivera: It was very well organized, with 
participation of the biggest cooperatives, medium 
and small sized producers and popular brands.

Jose Manuel Ureña: In your opinion, how 
important are these kind of championships 
to promote specialty coffee culture?

Maria Elena rivera: They are very important as an 
opportunity for the competitors to demonstrate their coffee 
skills and knowledge, also, besides a motivation, it is an 
opportunity to learn and grow as a professional barista.

Jose Manuel Ureña: Which is the coffee related 
most memorable experience you’ve ever had?

Maria Elena rivera: I participated in various activities for 
charity, providing what we know best, making coffee, and 
that is something I like to do. However, this competition 
has meant a lot, because these are experiences from which 
I learn and help me grow as a professional. Then, back at 
my station, I use what I have learnt when preparing a cup 
of coffee to a customer and I can see the satisfaction and 
joy on their face. This is something I love about my job.

Jose Manuel Ureña: What are your plans 
for the future and what changes would 
you like to see in the coffee industry?

Maria Elena rivera: I will continue to compete, aiming to 
become the Costa Rican National Champion and represent 
my country at the international barista competitions, so 
that I can travel to various countries and learn even more 
about processes, methods and styles of preparing coffee.

I would like to see several changes in the coffee industry, for 
example the fact that a Barista is categorized as a “part-time” job 
and is not. Being a barista is a profession which takes time, effort, 
money to get to be the best in the area you want to specialize. I 
would like good schools in producing countries, where they teach 
you to be a Barista and not just give you information you already 
have, we need more practical learning from institutions like SCAE.

I would like to see more support for the producer, give them 
the right assistance, information and fair remuneration they 
need to keep growing and producing the best coffee possible 
in a sustainable way. We are a coffee producing country and 
there are very few that pay the value our coffee deserves.
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Suntem o ţară producătoare de cafea şi sunt foarte puţini 
cei care plătesc la valoarea pe care o merită cafeaua.

Jose Manuel Ureña: Ce sfat le-ai da tinerilor 
care vor să-ţi urmeze paşii în lumea barista?

Maria Elena rivera: În primul rând, trebuie s-o luăm 
cu începutul şi să acceptăm toate greşelile şi criticile cu 
umilinţă şi curaj pentru a le depăşi. Trebuie să ne urmărim 
scopul şi, mai presus de toate, să facem totul cu dragoste 
şi să ne bucurăm. Fiţi pasionaţi de profesia aleasă, învăţaţi 
de la cei mai buni şi exersaţi mereu pentru a vă îmbunătăţi 
tehnicile. Rămâneţi la curent, citiţi, învăţaţi despre lumea 
cafelei. Fiţi răbdători, toleranţi, umili şi ascultaţi.

Jose Manuel Ureña: Mulţumim că ne-ai acordat 
acest interviu şi îţi dorim să-ţi împlineşti visul de a 
deveni campion naţional şi nu numai, sperăm că 
poate chiar şi campion mondial!  
Împărtăşeşte-ne, te rog, câteva gânduri sau sfaturi 
pentru comunitatea românească de barista.

Maria Elena rivera: Mulţumesc pentru interviu, e o plăcere 
pentru mine să împărtăşesc cu cititorii revistei Coffee Break 
experienţa mea scurtă, dar plină de pasiune şi să am ocazia 
să-i invit să ne viziteze țara, în care cafeaua este stilul nostru 
de viaţă, suntem primitori şi, personal, mi-ar plăcea să vă 
pot pregăti o ceaşcă grozavă de cafea la „Cafe del Barista”.

Interviu de Jose Manuel Ureña aka „El Cafetalero” 
editor@RevistaElCafetalero.com

Jose Manuel Ureña: What advice would you 
give to the youngsters that would like to 
follow your steps into the barista world?

Maria Elena rivera: To get to the first place, we must start 
from the bottom and take all the mistakes and criticisms 
with humbleness and courage to overcome them. We 
must always be consistent in what we do but, above all, do 
things with love and enjoy all the way what you do. Have 
passion for your chosen profession, learn from the best and 
always practice to keep improving your technique. Keep 
yourself updated, read, learn about the coffee world. 

Be patient, tolerant, humble and listen.

Jose Manuel Ureña: Thank you for granting us 
this interview and we wish that you fulfil your goal 
of becoming your country’s national champion 
and not only, but hopefully the world barista 
champion as well! Please share with us a few final 
thoughts for the Romanian Barista community.

Maria Elena rivera: Thank you for interviewing me, it is 
a pleasure sharing with Coffee Break Magazine readers my 
short, but passionate experience and have the opportunity to 
invite them to visit our country, in which coffee is our way 
of life. We are friendly people and I would personally love 
to prepare you a great cup of joe at “Cafe del Barista”.

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



38

coffee & the city

comunitatea mondială de cafea a participat la:

World of Coffee din Dublin

Mii de iubitori ai cafelei din 
mai mult de 100 de ţări s-au 
întâlnit la Dublin pentru a 
participa la cea de-a 16-a ediţie 
a evenimentului World of Coffee 
organizat de Asociaţia Cafelei 
Specialty din Europa. Nivelul 
participanţilor la competiţii a 
fost fantastic anul acesta, iar cei 
25 de finalişti au fost jurizaţi de 
Ruth Hegarty, Katie Gilroy, Steve 
Lovegrove, Jonathan Morris şi 
Kris Gibson.

Vizitatorii au avut ocazia să vadă 
produsele concurenţilor înainte de 
anunţarea finaliştilor de pe 23 iunie.

La campionatul mondial de barista 
standardul a fost unul extrem de ridicat. 
Pe 26 iunie un nou barista campion 
mondial şi un campion WBC au fost 
încoronaţi. Berg Wu (Taiwan) a câştigat 
preparând o cafea gheisha washed de 
la Finca Debora, Panama, iar Tetsu 
Kasuya (Japonia) a uimit publicul 
surclasându-i pe cei 26 de competitori 
cu o cafea gheisha natural de la 
Ninety Plus Geisha Estate, Panama.

La evenimentul de anul acesta s-a stabilit 
şi un nou record: peste 90.000 de 
spectatori au urmărit online competiţiile 
împreună cu miile de participanţi ce 
susţineau campionii chiar la faţa locului.

Asiaticii au dominat competiţia prin 
Yoshikazu Iwase (Japonia) – locul II la 
World Barista Championship- Chad 
Wang (Taiwan) şi Benny Wong (Hong 
Kong) -locurile III şi IV la World 
Brewers Cup.  
A fost o competiție minunată, unde 
iubitorii de cafea s-au întâlnit cu 
specialiştii din industrie, au asistat 
la demonstraţii, au participat la 
degustări şi au împărtăşit cunoştinţe 
despre băutura noastră favorită, iar 
vestea bună este că, anul viitor, WCE 
va organiza campionatele mondiale 
în noiembrie, la Seul.  

Ne vedem acolo!
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Cel de-a doilea coffee shop recent deschis este Tucano 
Coffee Hawaii din Arad, în incinta Atrium Mall (Calea 
Aurel Vlaicu Nr.10-12). Este prima locație Tucano Coffee 
din vestul României, iar la Arad e chiar primul coffee shop 
specializat pe segmentul cafelei de origine Specialty Arabica. 
Este un pas foarte important în promovarea consumului de 
cafea mono-origine și în crearea unei comunități locale de 
pasionați în materie de cafea. E chiar și o responsabilitate 
destul de mare pe umerii echipei Tucano Coffee, care și-a 
luat angajamentul să dezvolte cultura cafelei, să popularizeze 
filosofia cafelei proaspăt prăjite, din cele mai bune regiuni 
ale lumii, să contribuie la educarea consumatorilor de cafea 
și să ofere oaspeților o adevărată experiență atât în ceașca de 
cafea, cât și pentru întreaga vizită în coffee shop. În acest 
sens, echipa Tucano Coffee Hawaii își justifică pe deplin 
numele, fiind foarte colorat și cu adevărat exotic. Aici se 
organizează multiple evenimente cu muzică live, degustări 
de cafea preparată prin metode alternative, seri dedicate 
jocurilor de societate, iar în curând se vor da și cele mai tari 
petreceri în stil hawaiian cu dansuri și costumații colorate. 

De fapt, aceasta și este menirea coffee shop-urilor 
Tucano Coffee, ele fiind create pentru a face viața 
mai interesantă, cu zile colorate și arome bogate 
de cafea proaspăt prăjită, cu weekend-uri intense și 
de neuitat petrecute alături de oaspeții dragi.

Rețeaua internațională de coffee shop-uri 
Tucano Coffee cucerește încet, dar sigur, întreg 
mapamondul cu filosofia sa Love.Peace.Coffee. 
Sloganul, inspirat din culturile rock’n’roll și 
hippie, îmbină în sine atât dragostea, pacifismul 
și libertatea gândirii, cât și intenția dezvoltării și 
popularizării culturii cafelei de origine Specialty 
Arabica. 

LovE – se referă la dragostea și respectul pentru 
oaspeții coffee shop-urilor, la discuțiile interesante, 
schimbul de experiență, prietenie și înțelegere.

pEaCE – e vorba despre ambianța caldă și plăcută, bazată pe 
designul unic cu accente etnice, fundalul muzical relaxant, 
dar și a variatelor evenimente, ateliere și expoziții. Tucano 
Coffee fiind unul dintre spațiile preferate în acest sens.

CoFFEE – în inima coffee shop-urilor Tucano 
Coffee trăiește dragostea pentru cafeaua de înaltă 
calitate, proaspăt prăjită și aromată, pentru culturile și 
tradițiile țărilor exotice în care se cultivă cafeaua. 

Tocmai din dragostea pentru cafeaua de origine Specialty 
Arabica, cât și din dorința de a fi mai aproape de pasionații 
cafelei de specialitate, lista de coffee shop-uri Tucano 

Coffee a fost completată recent cu două locații noi. 

Ca rezultat al tradiției de a acorda tuturor cafenelelor 
Tucano Coffee numele de țări sau regiuni producătoare 
de cafea, noile coffee shop-uri au obținut unele dintre 
cele mai exotice nume: Tucano Coffee Madagascar 
(București) și Tucano Coffee Hawaii (Arad).

Coffee shop-ul din AFI Palace Cotroceni, Tucano Coffee 
Madagascar, e situat în zona de business AFI Park 4&5, 
sector 6 București. E o locație confortabilă și drăguță, ce se 
deosebește de celelalte două cafenele Tucano Coffee de la 
București, fiind amplasată într-o zonă mai detașată de fluxul 
masiv de oameni. Anume datorită liniștii zonei, cafeneaua e 
tocmai potrivită pentru cei dornici de a lucra liniștit de pe 
laptop, fiind și un soi de oază de relaxare și inspirație pentru 
toți cei ce muncesc în oficiile parcului de afaceri. Astfel, 
toți cei care se simt obosiți de rutina și ambianța de oficiu, 
sunt așteptați pentru o gură de aer proaspăt, cu arome de 
cafea la Tucano Coffee Madagascar. Aici oricine-și poate găsi 
refugiul potrivit, pentru a citi o carte, a stabili o întâlnire de 
afaceri sau a se vedea cu prietenii dragi la un joc de societate. 
Coffee shop-ul cu nume exotic, care te duce cu gândul la o 
vacanță pe insula îndepărtată, sau și mai bine, la filmul de 
animație cu același nume, e un spațiu care îmbină perfect 
meniul original și gustos cu ambianța caldă și prietenoasă. 

ÎnCeT, daR siGuR

Love.Peace.Cof f ee. 
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Dacă iubeşti cafeaua la fel de mult precum o 
facem noi, te invităm la o ceaşcă de cafea cu 
poveşti la Leonard Caffè - Hanul lui Manuc.

Leonard Caffe, pentru unii cunoscut şi ca Atelierul de Cafea, 
pentru alţii şi ca universul Domnului Mihail Florescu, 
este un brand existent deja de 18 ani în piaţa românească. 
Principala activitate a acestuia fiind până acum prăjirea cafelei, 
toate etapele următoare au fost susţinute doar de magazine 
partenere şi colaboratori din toată ţara. Începând cu luna mai 
a anului 2016, Domnul Florescu şi-a adus toată priceperea 
şi măiestria în locaţia proprie de la Hanul lui Manuc. 

Cei foarte mulţi ani de experienţă atât sub umbrela 
Global Trade S.R.L (firmă născută în 1998), cât şi 
anterior în anii petrecuţi în lumea italienilor, garantează 
pentru calitatea înaltă a cafelei proaspăt prăjite.

Noua cafenea se vrea a fi un spaţiu intim, în care să 
iubitorii de cafea să se cunoască mai bine şi unde să 
poată împărtăşi pasiunea şi dăruirea pentru cultul 
cafelei într-o atmosferă cât mai prietenoasă.

Aici cafegiii pot participa la o sumedenie de evenimente 
care să-i încânte. Pe 23 iulie, la Leonard Caffè - Hanul lui 
Manuc, s-a desfăşurat Târgul Cafelei, ediţia a II-a, unde 
curioşii iubitori de cafea au fost aşteptaţi cu o cafea delicioasă, 
espresso-uri de degustat şi demonstraţii live de prăjire şi de 
exemplificare a modalităţii de preparare a celor mai bune 
sortimente autohtone. Dornicii şi-au putut achiziţiona cafeaua 
preferată, toate în răcoarea cafenelei. Leonard Caffè – Hanul 
lui Manuc şi-a surprins şi în această ediţie pasionaţii de cafea 
cu o complexitate de arome fine menite să trezească amintiri şi 
simţuri atât prin blend-ul de cafele proprii cât şi single-origin.

Anul acesta, după anularea Festivalului Medieval de la 
Sighişoara, la care echipa Leonard Caffè era pregătită 
să participe şi să încânte participanţii, aceasta a decis să 
aducă festivalul la Bucureşti printr-un eveniment special 
în sâmbăta de 30 iulie. Pentru a onora Ordinul Lupilor 
şi târgul medieval din Sighișoara ei au anunţat că or „să 
pună pe râşniță o cafea specială, Cafeaua Lupilor, marca 
Leonard Caffè, o cafea ce face parte de ani de zile din 
tradiția acestui târg mult îndrăgit şi, fiind o zi mai aparte, 
vor pune la dispoziție și degustările gratuite de cafea cu 
care v-aţi obișnuit în zilele de sărbătoare de la cafenea”.

Cafeneaua se află pe strada Halelor, nr.13, Bucureşti 
şi o puteţi vizita oricând între orele 09:00 şi 20:00. 
Noi suntem deja aici şi vă aşteptam alături de o 
cafea minunată de la Domnul Mihail Florescu!

La Hanul lui Manuc
Cafeaua face bine!
Cafeina este cea mai folosită substanţă de pe 
planetă. Aşadar, haideţi să vedem împreună care 
sunt beneficiile din băutura noastră favorită.

 1. Un studiu recent al Johns Hopkins University a arătat 
că o pilulă cu 200 mg cafeină consolidează memoria.

 2. Un amestec din carbohidraţi şi cafeină reface 
glicogenul muscular mai repede după exerciţii.

 3. Cafeina detoxifiază ficatul şi curață colonul.

 4. Cafeina te ajută să rămâi alert la volan 
în perioadele lungi de condus.

 5.  Cafeina poate stimula creşterea părului la 
persoanele care au început de calviţie.

 6. Cafeina ameliorează durerile musculare de 
după antrenamente cu până la 48%.

 7. Cafeina ar putea ajuta la prevenirea bolii 
Parkinson. Cei care consumă cafea au un risc 
mai scăzut de a dezvolta această boală.

 8. De asemenea, cafeina previne boala Alzheimer.

 9. Cafeina conţinută de cafea previne spasmele oculare.

10. Cafeina ar putea preveni apariţia cataractei.

11. Un nou studiu efectuat de Rutgers University a arătat că 
băutorii de cafea au risc mai scăzut de a dezvolta melanom.

12. Oamenii care consumă cafea au un risc mai scăzut de suicid.

13. Cafeina reduce riscul apariţiei pietrelor la rinichi. 
Într-o cercetare efectuată pe 217.883 persoane, 
s-a arătat că cei ce au consumat cafea au avut mai 
puţini calculi decât cei ce nu au consumat.

14. Cafeina îmbunătăţeşte timpul de reacţie şi gândirea 
logică în perioadele în care suntem privați de somn.

15. Conform unui studiu al U.S. National Library of 
Medicine, cafeina ajută la deblocarea cailor respiratorii.

16. Cafeina poate preveni luarea în greutate. Cercetări din 
Germania au arătat că participanţii care consumau 2-4 
ceşti de cafea pe zi după ce pierduseră în greutate şi-au 
menţinut-o cu succes, spre deosebire de cei ce nu beau cafea.
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Miguel
     Lamorca 

Când ai început să lucrezi în industria cafelei?

Lucrez în industria HoReCa de mai mult de 12 ani, 
am lucrat în felurite locuri, de la cafenele de modă 
veche până la restaurante cu stele Michelin, ca barista 
trainer la Şcoala de Cafea Barista Academy (din Grecia) 
şi ca barista şi trainer pentru Right Side Coffee.

Spune-ne câte ceva despre timpul 
petrecut în Marea Britanie şi Spania.

După timpul petrecut la Londra, unde am stat aproape 3 ani, 
aş spune că mi-am finalizat antrenamentul ca barista şi manager 
general la TalkHouse Coffee, una dintre cele mai bune 20 de 
cafenele din oraş şi am decis să mă întorc în Spania pentru 
a culmina aceşti 3 ani şi a mă bucura de exprimarea viziunii 
mele despre cafea prin fondarea atmans coffee, spre a oferi 
clienţilor nu numai băuturi şi mâncăruri grozave, selecţionate 
şi pregătite la standarde înalte, ci şi o experienţă de neuitat.

Pentru că „niciodată cafeaua nu ia sfârşit”, acest 
început mă va ajuta să deprind alte aspecte ale 
industriei, să ajut industria de cafea din Spania şi să 
clădesc o companie de la zero, meşteşugind, învăţând 
noii angajaţi şi sfătuind alţi oameni/companii despre 
afacerea unei cafenele ca trainer şi consultant.

When did you start working in the coffee industry?

I’ve been working in the hospitality and coffee industry for more 
than 12 years now, in several and different places, from “old 
fashion” Coffee Shops to Michelin Start Restaurants, as a Barista 
Trainer in a Coffee School called Barista Academy (coming from 
Greece), and with Right Side Coffee as a Barista and Trainer too.

Tell us a little bit about your time 
in London and Spain.

After my time in London, where I’ve been around 3 years 
almost, I’d say I finished my training as a Barista and General 
Manager of TalkHouse Coffee, one of the 20 best Coffee Shops 
in town, and I decided to come back to Spain with the aim to 
culminate all these years and experience to express my vision 
about Coffee, starting atmans coffee, and offering the customers 
not only a great drinks & food menu, under high standards of 
selection and preparation, if not only a unforgettable experience.

Because “Coffee never ends”, the beginning of this will 
help me to keep myself busy learning other aspects on the 
industry, helping the coffee industry in Spain and developing 
a company from scratch, doing my craft, training the new 
stuff, and advising some other people/companies about 
the Coffee Shop business as a trainer & consultant.
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Povesteşte-ne despre atmans coffee.

Căutam o oportunitate de a deschide o cafenea de ani buni, 
dar am întâmpinat multe dificultăţi financiare în viaţa 
personală şi în familie care nu mi-au permis să economisesc 
îndeajuns sau să îmi permit să cer un împrumut, iar licenţa 
în Barcelona se obţine destul de greu şi are costuri ridicate. 
Mulţumită oportunităţii de la Cooccio, am putut să deschid 
atmans coffee cu un spaţiu destinat servirii de băuturi şi 
mâncare şi să închiriez spaţiul de cafenea unde mi-am instalat 
toată aparatura necesară, cu ajutorul unor oamenii pe care îi 
apreciez enorm (se ştiu ei!!) şi mulţumită ajutorului lui Alex.

Servim o varietate de cafele espresso şi la filtru de la diferiţi 
prăjitori, deocamdată de pe plan local, din Barcelona, şi ne 
dorim de asemenea să importăm, atât cafeaua, cât şi ceaiurile şi 
ciocolatele, toate Single Origin. Acum avem 4 tipuri de espresso, 
Kapsokisio (Kenya, washed), Buturkaana (Etiopia, natural), 
Candelillas (Costa Rica, honey), Nano Challa (Etiopia, washed) şi 
3 tipuri de cafea pentru filtru, Tegu (Kenya, washed), Kagumoini 
(Kenya, washed), #664 FAF (Brazilia, natural), prin care vrem 
să arătăm diversitatea cafelei în diferite ţări şi să oferim clienţilor 

What about atmans coffee? 

So I’ve been searching for an opportunity to open a Coffee Shop 
for years now, but I had so many economic troubles in my life 
and family which didn’t allow me to either save money enough 
or ask for a loan to start with, the license thing in Barcelona 
is quite difficult to get and way expensive, and thanks to the 
opportunity at Cooccio, I could open finally atmans coffee 
with a space to serve drinks and food, renting the Café area and 
putting all my equipment needed, with a good help from people 
I really appreciate (they know who they are!! ;) and thanks to 
all the help who Alex is bringing me, and to the company.

We serve a range of different Espresso & Filter coffees from 
different roasters, for now locals from Barcelona, and slowly we’ll 
get some from abroad as well, and we do the same with our teas 
and chocolates, all of them Single Origin. Right now I’m having 
4 different Espressos, Kapsokisio (Kenya, washed), Buturkaana 
(Ethiopia, natural), Candelillas (Costa Rica, honey), Nano Challa 
(Ethiopia, washed), and 3 different Filters, Tegu (Kenya, washed), 
Kagumoini (Kenya, washed), #664 FAF (Brazil, natural), with 
the aim to showcase the diversity of coffee along the countries 

mai multe opţiuni pentru a-şi găsi cafeaua favorită împreună 
cu noi. Procedăm la fel şi în cazul ceaiurilor şi al ciocolatelor.

Încercam să folosim cele mai bune produse pe care le găsim 
în Catalunya (lapte, iaurt, legume, unt, pâine...), produse 
spaniole în oferta de mâncare (andive, ulei de măsline...), 
şi ne place avocado-ul pe pâine, granola cu iaurt, iar toate 
produsele de patiserie sunt homemade, jumătate dintre ele 
fiind fără gluten. Ne dorim ca toată lumea să-şi găsească locul 
alături de noi, să se bucure de produsele şi filozofia noastră 
de înaltă calitate alături de preparare şi servicii minunate.

Care sunt planurile tale de viitor?

Pentru moment, ne mărim încet numărul de clienți (reţineţi 
că este dificil pe timpul verii), dar suntem fericiţi pentru că 
până acum nimeni nu s-a plâns de noi, de felul cum pregătim 
produsele sau servim băuturile, nivelul de acceptare este 
crescut, dar avem nevoie doar de puţin mai mult volum, 
pentru că aceasta este o zonă liniştită şi un pic departe de 
centru, dar localizată bine lângă multe sedii de companii.

and also to give the customers different options, to find “their 
favorite” coffee with us. The same with teas and chocolates.

We try to use the best products we find around Catalunya 
(milk, yoghurt, vegetables, butter, bread...) also Spanish ones 
in our food offering (olive oil, anchovies...) although we’ve 
also “musts” like the avocado on toast, granola with yoghurt, 
and all our baked goods are homemade, which usually half of 
them are gluten-free. We want everybody’s has a space here 
with us, to enjoy our craft and philosophy of high quality 
product paired with a superb preparation and service.

What are your plans for the future?

For now, we’re slowly increasing our customers (keep 
in mind that in summer is difficult! ;P ), but happy 
because for now, no one complaint about us and our 
preparations or way to serve the drinks, the acceptance 
is really good, but we just need a little bit more volume, 
mainly because is a quiet area, and a bit far from the 
center, but well located with lots of big offices around.
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Iced Coffee

Cafeaua cu gheaţă se poate 
prepara în multe moduri. Nu este 
atât de simplu cum pare, deşi la 
prima vedere s-ar părea că ajunge 
să torni cafea într-un pahar plin 
cu gheaţă, prin această metodă 
se va obţine o cafea cu o savoare 
diluată şi nu atât de rece pe cât 
trebuie.

Vă prezentăm una din metodele 
recomandate pentru cold brew:

Aveţi nevoie de o caserolă. Desfaceţi o 
pungă de cafea de un kilogram aleasă 
după preferinţe, cu cât are un gust mai 
puternic şi bogat, cu atât mai bine.

Turnaţi cafeaua în caserolă, iar 
peste adăugaţi 7,5 l de apă rece. 
Amestecaţi puţin astfel încât toată 
cafeaua să intre în contact cu apa.

Acoperiţi apoi caserola şi lăsaţi-o 
de-o parte pentru cel puţin 8 ore.

După aceea, acoperiţi un alt recipient 
cu un filtru şi turnaţi încet cafeaua 
din caserola prin el. Va dura ceva 
până ce lichidul se va scurge. Folosiţi 
o lingură pentru a presa uşor ultima 
cantitate de lichid rămasă în filtru.

Cafeaua este gata. O puteţi depozita 
la frigider înainte să o degustaţi.

Umpleţi un pahar cu gheaţă, adăugaţi până 
la jumătatea acestuia cafea şi lapte după 
gust. Puteţi încerca şi să adăugaţi sirop 
de vanilie sau alune pentru a o îndulci.

Amestecaţi şi... bucuraţi-vă de vară!

Sursă: http://thepioneerwoman.
com/cooking/perfect-iced-coffee/
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Sweets ’n’ Coffee

Îngheţată cu fursecuri şi cafea
IngrEdIEnTE: 
 
• 2 căni de smântână dulce

• 1 cană de lapte

• 1 baton de vanilie 

• 7 gălbenuşuri

• 1/2 cană plus 2 linguri de zahăr 

• 4 linguriţe de cafea râşnită mediu 

• 1/4 linguriţă extract vanilie

• 1/2 linguriţă sare 
• 1 1/2 căni de fursecuri Oreo

Pentru că a venit vara, în acest număr 
vă propunem o reţetă de îngheţată 
ce merită încercată şi savurată!

prEpararE

1. Amestecaţi smântâna şi laptele 
într-o cratiţă la foc mic. Adăugaţi 
batonul de vanilie, acoperiţi şi lăsaţi 
amestecul pe foc 30 de minute, 
după care îndepărtaţi batonul. 

2. Într-un bol, amestecaţi gălbenuşurile 
şi cafeaua până ce amestecul capătă o 
culoare pală şi se îngroaşă. Adăugaţi 
treptat 1/3 din amestecul de smântână 
şi lapte, amestecând constant, iar 
apoi transferaţi-l în cratiţă.

3. Amestecaţi frecvent până când 
crema de lapte şi ou rămâne pe 
lingură sau până atinge temperatura 
de 76°C. Adăugaţi sare după gust.

4. Scurgeţi crema printr-un filtru 
textil şi daţi-o la frigider până atinge 
aproximativ 4.5°C. Introduceţi mixul 
în maşina de îngheţată conform 
instrucţiunilor producătorului, iar cu un 
minut înainte de încheierea procesului 
de preparare adăugaţi fursecurile Oreo. 

Păstraţi amestecul într-un recipient etanş 
la congelator cel puţin 4 ore înainte de 
a-l servi. 
     
Poftă bună!
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Primele cafenele s-au deschis la Londra în jurul 
anilor 1650 şi tot cafeneaua (Coffe House) a fost 
şi locul unde orăşenii înstăriţi au băut şi cumpărat 
pentru prima dată acea „băutură chinezească 
misterioasă numită Chaw sau Tee”, cum arată 
un important negustor londonez în reclama sa 
tipărită în anul 1658. Şi tot de cafea se leagă şi 
existenţa celui mai vechi magazin de ceai din 
Londra, ce funcţionează neîntrerupt din anul 
1706(!), de când bătrânul Twinings a cumpărat 
cafeneaua lui Tom.

Preţul de vânzare al ceaiului a fost la început exorbitant, 
ajungând până la „one guinee a pound” (guinee - moneda 
de aur de cca 8g; pound - unitate de măsură echivalentă 
cu cca 0.5kg.), nu numai pentru faptul că exotica plantă 
era adusă pe mare de la celălalt capăt al lumii împreună 
cu alte mirodenii, ci şi pentru faptul că frunza de ceai 
era o marfă al cărei monopol comercial fusese acordat 
faimoasei The British East India Company. Pentru a-i 
proteja câştigul şi a descuraja concurența, taxarea iniţială 
a fost pe măsură, ajungând chiar şi până la 119%!

Nu e de mirare că aceste condiţii au favorizat apariţia 
contrabandei şi a ceaiului second-hand sau falsificat, fiind 
şi astăzi greu de stabilit cât a fost legendă şi cât a fost adevăr 
în zvonurile care circulau în secolul al XVIII-lea în această 
privinţă. Plătind mai puţin pentru un ceai importat neoficial 

există riscul preparării unei infuzii din frunze de ceai deja 
folosite şi uscate, „îmbunătăţite” cu resturi de salvie şi 
rozmarin, cu taninul şi culoarea adăugate prin utilizarea unui 
pigment vegetal obţinut dintr-o specie asiatică de acacia.

Începând din secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea 
culturilor de ceai din India şi Ceylon, a apărut şi producţia 
britanică de ceaiuri negre. Taxele au fost reduse, comerţul 
a fost liberalizat, iar servirea ceaiului a devenit un fenomen 
cultural de masă ce a dus la naşterea unei puternice tradiţii.

Dacă sunteţi curioşi, am să vă dezvălui cât de simplu şi 
accesibil este să experimentaţi fără mari eforturi şi emoţii, 
deliciile şi beneficiile unui ceai premium servit în stil 
englezesc, ce poate ar fi costat acum trei secole, la Londra, 
cam cât un concediu de astăzi în Tenerife, all inclusive.

Veţi descoperi o băutură reconfortantă şi hrănitoare, cu gust 
catifelat, perfectă pentru reîncărcarea bateriilor în scurta 
pauză de prânz din timpul programului de lucru, mai ales 
într-o zi caniculară de vară când pe birou aşteaptă obişnuita 
lista cu ce mai e de rezolvat înainte de concediu! .

Recomandarea mea este să apelaţi, în măsura posibilităţilor, 
avantajele vizitei într-unul magazinele de ceai specializate, 
cerând şi părerea specialistului pentru a alege tipul de 
ceai ce se acordă perfect cu gusturile şi dispoziţia voastră. 
Optaţi pentru variantele premium, provenite din culturi 

organice, ce nu conţin arome artificiale. Astăzi preţurile 
sunt şi la noi mai mult decât accesibile, începând 
de la cca 12-14 lei/50g pentru variantele BIO.

TIpS& (TEa) TrICKS:

Tipul de ceai negru necesar:

English Breakfast: blend (amestec) de ceaiuri din India 
(provincia Assam) şi Ceylon, fără arome suplimentare 
adăugate. Produce o infuzie cu nuanţe gustative ce sugerează 
ciocolată neagră combinată cu discrete sugestii de miere şi 
malţ. Frunza este mărunţită în timpul procesării pentru a da 
o infuzie mai completă şi intensă, bogată în teina (cafeină). 

Earl grey royal: Blend de ceaiuri negre indiene, 
aromate cu ulei natural de bergamotă (specie de citrice) 
şi petale de floare de portocal. Produce o infuzie 
elegantă şi tonică, perfect balansată gustativ.

•	 Cantitate necesară: o linguriţă mai plină 
(cca 3g) la o cană (cca 250 ml).

•	 Temperatura apei pentru infuzie: 100 °C (clocotită).

•	 Timp de infuzie: 4 min.

•	 Tipul de lapte recomandat: lapte integral cu conţinut 
ridicat de grăsime. Raport ceai/lapte: 2:1. Laptele 
poate fi la temperatura camerei sau uşor încălzit.

 
 
•	 Sugestii „rapide” de servire: alături de o felie de pâine cu 
unt, eventual prăjită, asezonată cu felii subţiri de castravete 
verde stropit în prealabil cu câteva picături de lămâie sau oţet.

Dacă v-am trezit interesul, să ştiţi că a fost departe de mine 
gândul de a sugera varianta unui Coffee-exit , ci mi-am 
propus doar să vă semnalez un relaxant şi „istoric” parteneriat 
gustativ ceai - cafea. Poftă bună şi... concediu plăcut!

Coffee break: Take your tea time! 
Bogdan Danielescu 
 
Tea shop specialist & consultant 
Bogdan.daniels@ yahoo.co.uk

a good english 

 Cup
 of tea

 William Hogarth (1697-1744), The tête-à-tête
 (detaliu), c.1743, Naţional Gallery, Londra

 Un english breakast tea într-un mic bistro
 din Tottenham-ul Londonez
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Capricornio Coffees is a major exporter of 
specialty coffees from the Capricornio Coffee 
Belt, a vast region divided by the Tropic of 
Capricornio - 23ºS - that is becoming more and 
more sought after in the market and considered 
to be the new ‘hot’ area from which to source 
due to the exceptional quality of its coffees. 
Several coffees have been Cup of Excellence 
finalists over the years.

OuR COMPanY
THinK diFFeRenT. 
THinK CaPRiCORniO COFFees.

The company commercializes amazing coffees from 
beautiful estates and ‘terroirs’ which are members of 
the Four Seasons Project, aiming at building long-term 
relations and transferring more money to producers 
by believing that partnerships have to be sustainable 
and always offer a win-win situation in order to last.

in Brazil, with offices in Piraju and Jacarezinho, 
the company is the only one Member of with 
an extensive range of different coffees.

Capricornio Coffees works hard in order to 
reveal an unexplored specialty coffee producing 
zone in the world, presenting the extraordinary 
coffees from the Capricorn Tropic Zone in Brazil. 
We believe in the construction of a sustainable 
value chain motivated by our mission, guided 
by our vision and grounded on our values.

esTaTe: Specialty coffees, from Four Seasons 
Project Members - different “terroirs”, fully-
treaceable. Farmers receive support from 
Capricornio Agronomical Team in terms of good 
agricultural practices, post-harvesting techniques, 
quality control carried by our cuppers, adding 
value to the hard work farmers have in order to 
produce specialty coffees in a sustainable way.

MiCroloT: Exquisite and unique coffees, 
produced by a Four Seasons Project Member, 
carefully selected and evaluated by our team of 
Q-Graders, with full traceability. Above 88 points.

BouTiQue: Outstanding coffees coming from special 
projects, such as different barrels ageing (wine, whisky, 
rum, cachaça and cognac), double fermentation, 
fermentation with yeast milk, lemon grass, rose.

eXClusive: Capricornio Coffees offers 
something unique, that is, the opportunity 
to have - Clients Exclusive Area - in Four 
Seasons Project Member Farms.

The idea is to work close with them, defining together 
the method of preparation they would like to have 
their coffees processed, being also a great marketing 
opportunity for clients to promote their direct trade 
with the partnering estate.  
Current Exclusive Partners: Coffee Island 
(Greece) and Coffee Veronia (Slovakia).

varieTal: Specialty coffees from specific varietals – 
Red Bourbon and Yellow Bourbon, Red Catuai, Yellow 
Catuai, Obatã, Topázio, Arara, Red icatu, Uva (iAC 
125), Acaiá, Ouro Verde, iAPAR and Mundo Novo.

siGNaTure: Signature coffees are the 15 ones 
with taste profile defined by our directors Luiz, 
José Antônio and Edgard and validated by the 
Quality Control team. The idea is to create 
taste profiles that are repeated every year to 
make the life of roasters easier. Consistency 
and excellent taste profile are the key words.

 
http://capricorniocoffees.com.br



Pe o plantatie 
de cafea, în Panama,

Plantaţia de cafea

În ziua de azi, „creşa” de plante de cafea de la Janson 
Family Coffee Farm este un adevărat laborator. Nu folosesc 
produse chimice, pentru a avea o producţie organică.

„Cu cât iei mai mult de la pământ, cu 
atât mai puţin îţi va da înapoi”

Este filosofia familiei. Trebuie să ai grijă de solul în care 
cresc plantele. Şi pentru asta trebuie să-i dai solului înapoi. 
Iar ei dau înapoi solului coaja şi pulpa fructelor, pe post de 
îngrăşământ. „Creşa” de plante este locul în care plantele sunt 
supuse stresului pentru a învăţa să fie puternice, să reziste 
intemperiilor. „Copiii” stau în creşă până la 2-3 ani. Pe la 6 
ani plantele sunt „adolescente”. Pe la 9 ani sunt deja „părinţi”, 
după care, pe la 10 încep să devină „bunici”. Ciclul de viaţă 
pentru un arbore de cafea într-o fermă comercială este de 10-15 
ani. Durează 3-5 ani ca un arbore de cafea să producă fructe, 
iar la varietatea Gheisha, durează cam 5-7 ani. (!? Câţi ani de 
muncă şi răbdare pentru ca un arbore să dea roade doar 10-12 
ani, în cel mai bun caz!?)  
 
De la creşă, am plecat să vizităm adolescenţii, părinţii şi 
bunicii. Toţi arborii erau plini de flori şi trecând pe lângă 
ei, ne îmbia un parfum ca de iasomie. Parcă participam 
la o şedinţă de aromaterapie, atât de bine ne simţeam. 

 „Este o zi cu adevărat specială, foarte multe 
din plantele noastre înfloresc! V-aţi sincronizat 
perfect! Suntem la sfârşitul sezonului de cules, aşa 
că nu mai sunt fructe pe ramuri, dar poate găsim 
măcar unul pentru a-l gusta şi vedea despre ce 
este vorba.”

Cu un zâmbet larg şi vorbele de mai sus ne-a 
întâmpinat Emily Janson în momentul în care am 
intrat în magazinul de cafea al familiei sale. 

Urma să ne facă turul plantaţiei de cafea, „dând din 
casă” detalii la care nu ne-am fi putut gândi.

Prima dată vizitasem magazinul în noiembrie, anul trecut, 
când eram în „expediţie” în Volcan (un orăşel din Panama, 
de la poalele vulcanului Baru) şi ne-am propus să ne începem 
dimineaţa savurând o cafea panameză bună, bucurându-ne 
de priveliştea de pe terasa mică şi cochetă a magazinului. 

Atunci am văzut pentru prima dată în viaţa mea un 
arbore de cafea, cu fructe multe pe ramuri, unele roşii, 
majoritatea însă verzi. Ulterior am aflat că atunci 
tocmai începuse sezonul de cules al fructelor.

Acum, în aprilie, pe data de 9, mai exact, 
sezonul de cules tocmai se terminase.

Iar Emily ne-a amintit încă o dată cât de preţios este acest 
moment în care putem vedea florile arborilor de cafea, întrucât 
ele rezistă doar o zi. Înfloresc dimineaţa, iar seara se ofilesc şi cad. 
În locul lor, vor apărea, în timp, fructele.  
 
Există cam 5 înfloriri pe an, de aici rezultă că fructele vor 
avea diferite grade de coacere în sezonul de cules. La ferma 
familiei lor, fructele sunt culese cu mâna din noiembrie 
până în martie. Am reuşit să găsim două fructe pe care să 
le gustăm: sunt ca nişte cireşe, dulci, foarte puţin acrişoare. 
Iar seminţele acestui fruct sunt boabele de cafea.

Ştiaţi că: cu cât fructele conţin mai mult zahăr, cu 
atât mai bună este cafeaua ce ajunge în ceaşcă?

Emily ne-a spus că pentru a obţine un sortiment de cafea de 
calitate, boabele trebuie să fie selectate manual, să aibă aceeaşi 
mărime, aceeaşi culoare. Pentru un sortiment rafinat, nu poţi 
prăji mai mult de 50 kg de cafea o dată, deoarece cafeaua va 
avea diferite grade de prăjire, fapt ce duce la o calitate mai 
scăzută a cafelei din ceaşcă. Arabica creşte pe sol vulcanic 
şi preferă altitudini mari. Regiunea Chiriqui din Panama 
(unde se află şi Janson Family Coffee Farm) este comparată 
cu regiunea Bordeaux din Franţa - Chiriqui pentru cafea, 
Bordeaux pentru vinuri. Am aflat că există multe varietăţi 
ale speciei de Arabica, iar Panama produce cam 20 dintre 
ele. Noi am făcut cunoştinţă cu CATUAI şi GHEISHA. 

Istoria fermei de cafea

Pentru noi era oricum o zi superbă, eram ghidaţi de entuziasmul 
şi curiozitatea de a descoperi, vedea, atinge, gusta şi de a observa 
„cum se face”, însă pe viu, experimentând, nu urmărind un 
documentar. Peste asta, s-a adăugat entuziasmul şi pasiunea 
cu care ne vorbea Emily despre familia ei, activităţile de la 
fermă, despre cafea şi povesti romantice despre succes.

Aşadar, Carl Janson, bunicul soţului ei, a venit în Panama 
în 1922, din Suedia. Îşi dorea o viaţă nouă şi se gândea 
că va descoperi oportunităţi în această ţară şi prin prisma 
Canalului Panama. A venit doar cu haina de pe el, cum îi 
place lui Emily să sublinieze. A început să lucreze în domeniul 
bananelor, a devenit manager în cele din urmă, apoi a întâlnit 
un investitor şi astfel a pus bazele unei ferme de bovine. 

În ziua de azi au în continuare şi aceasta fermă şi sunt la a 56-a 
generaţie de bovine Angus. Bazele plantaţiei de cafea au fost puse 
acum 30 de ani. Nu erau atât de multe ferme în zona Volcan, aşa 
că la acea vreme afacerea reprezenta un risc. Oamenii nu ştiau 
atât de multe despre creşterea cafelei, erau doar câteva ferme mici.

La început varietăţile de cafea cultivate nu erau potrivite 
pentru regiunea în care se aflau, plantele erau plantate prea 
aproape unele de celelalte, însă Carl Janson nu a renunţat, 
a învăţat totul muncind din greu, experimentând.

54 55

coffee worldcoffee world

Imagini în cuvinte



Catuai este un arbore rotund, plin de ramuri şi flori, pe când 
Gheisha este mai înalt, cu ramuri orientate pe vertical, cu mai 
puţine flori, iar fructul este mai mare. Gheisha este o plantă 
ce nu a fost încrucişată, care provine din provincia Gheisha a 
Etiopiei. Preferă altitudini mai înalte şi produce cu 20-30% 
mai puţine fructe decât oricare altă varietate de cafea.  
Un alt secret împărtăşit de Emily este: cu cât te 
duci mai sus în altitudine, cu atât este mai bună 
cafeaua. Însă la altitudine înaltă plantele cresc mai 
încet, drept pentru care produc mai puţin.

Ştiaţi că: Dacă bei o cafea Arabica de la 1000m 
altitudine, va fi complet diferită de aceeaşi cafea 
Arabica ce a crescut la 1500m altitudine?

Povestea romantică  
a varietăţii Gheisha în Panama

Gheisha a fost adusă în Panama din Costa Rica, însă nu 
a fost luată în seamă, nimănui nu i-a plăcut. Era greu de 
întreţinut, avea o producţie mai mică decât a altor varietăţi.

Dar la mijlocul anilor ’90 a fost o perioadă în care a plouat 
foarte mult, iar producţia de cafea a fost afectată. Plantele 
se îmbolnăveau, erau afectate frunzele, florile, fructele. În 
acel moment, Daniel Peterson, un alt suedez, proprietarul 
fermei de cafea Hacienda la Esmeralda era disperat că îşi va 
pierde ferma, deoarece toate plantele i se îmbolnăviseră. 

În toată disperarea lui, i-au căzut ochii pe un lot de Gheisha şi 
a remarcat uluit că această plantă nu are nicio boală - pentru 
că era o plantă pură, ce nu provenea din încrucişări ale altor 
varietăţi, aşadar era puternică şi rezistentă la intemperii. A fost 
momentul în care a decis să planteze mai multă Gheisha.

Înainte să continui, o mică paranteză: există mai multe varietăţi 
de Arabica (Typica, Bourbon, Catuai, etc). O fermă cultivă 
mai multe dintre aceste varietăţi, dar le recoltează împreună. 
Atunci când cumpărăm o cafea, putem şti că este 100% 
Arabica, dar nu există 100% Catuai sau 100% Typica. Fiecare 
producător are varietăţile sale pe care le amestecă şi obţine 
o cafea 100% Arabica. Prima varietate recoltată şi procesată 
separat a fost Kona din hawaii. Alta este Blue Mountain 
din Jamaica. Iar din 2003 există gheisha din panama.
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Importator EDEN GEOCOM SRL. 
Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

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

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

Revenind la povestea romantică a Gheishei, în 2003, Peterson 
şi-a spus că în acest an trebuie să facă lucrurile diferit: să 
culeagă şi să proceseze Gheisha separat. După ce a prăjit-o, şi-a 
dat seama că era diferită de orice altă cafea pe care o ştia. Aşa 
că a înscris-o la competiţia de cafea din Panama şi a câştigat. 
A înscris-o la competiţia din America şi a câştigat. A înscris-o 
la competiţia mondială de cafea şi a câştigat. 13 ani la rând.

Gânduri de final

După vizita pe plantaţie, ne-am dus în spaţiul de procesare, 
depozitare şi de prăjire. Iar la final am ajuns pe terasa 
magazinului, bucurându-ne din nou de privelişte şi răsfățându-
ne cu un ceai de fructe de cafea (foarte bogat în vitamina 
C şi antioxidanţi) şi două ceşti de cafea Gheisha: una din 
boabe prăjite uşor, iar cealaltă din boabe prăjite mediu. A 
fost, într-adevăr, specială. Şi e uimitor să simţi diferenţe 
atât de mici, precum gradul de prăjire! Nu m-aş fi gândit 
niciodată că poţi prăji cafeaua uşor, mediu, sau tare; că este 
foarte important ca boabele să aibă aceeaşi dimensiune atunci 
când sunt prăjite, pentru că altfel nu se vor prăji uniform.

Şi când te gândeşti că fructele sunt culese una câte una cu 
mâna, apoi selectate cu mâna, apoi împachetate şi sigilate 

cu mâna, parcă înţelegi de ce costă cât costă. Desigur, nu 
toate fermele de cafea procedează în acest fel, din acest motiv 
existând atât de multe sortimente şi preţuri atât de variate.

Sunt mai bine de 2 ani de când ne cumpărăm cafeaua din 
magazinele de specialitate. Iniţial am făcut-o instinctiv, 
fără să am argumente, ştiam doar că celulele noastre se 
simt mult mai bine când le ofeream cafea adevărată. 

Mai scump nu înseamnă întotdeauna snobism. Mai scump, 
mai ales în domeniul cafelei, reflectă întregul proces prin 
care cafeaua ajunge de la bob, în ceaşca noastră - proces ce 
implică muncă, dedicare şi răbdare, grijă faţă de mediu şi 
oamenii care lucrează. Vă invit să fim mai atenţi la ce ni 
se serveşte şi mai selectivi în alegerile pe care le facem!

Emily a avut dreptate: într-adevăr, a fost o 
zi specială. Mulţumesc, Emily, pentru toate 
informaţiile pe care ni le-ai împărtăşit!

Cristina-olteanu.ro
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Vrei să ştii mai multe despre acest subiect?  
Scrie-mi un mail la contact@mirelapaduraru.ro  
şi programează-te la o şedinţă de consiliere estetică 
personalizată! 
       
                    Cu drag, Mirela Păduraru

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

     Beauty  
      in a Cup

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

IMPORTANȚA PRIMEI ÎNTÂLNIRI
Avem doar 30 de secunde pentru a face o primă impresie bună celorlalţi!

O imagine atent construită, în completarea pregătirii tale, 
denotă profesionalism. În domeniul în care activezi, imaginea 
ta va „vinde” serviciile sau produsele pe care le oferi.

O primă impresie bună poate însemna: 
- Încrederea sau simpatia interlocutorului; 
- Un avantaj de imagine; 
- O opinie favorabilă; 
-  O poziţie preferenţială în cadrul unui grup 
 sau al unei organizaţii; 
- Oportunităţi profesionale.

Ştiai că poţi să îţi îmbunătăţeşti imaginea cu 
ajutorul şedinţelor de consiliere estetică?

În următoarele articole ale rubricii vom aborda teme 
de îngrijire personală care contribuie la o imagine de 
succes. Astfel putem învăţa cum să trimitem celorlalţi 
mesaje subliminale pozitive despre noi înşine şi să 
ne promovăm cu ajutorul propriei imagini.

Avem doar 30 de secunde pentru a crea celorlalţi o impresie 
bună la prima întâlnire. O imagine atent construită înseamnă 
o ţinută adecvată, dar se extinde exponenţial şi la partea 
estetică: îngrijirea părului, a pielii, a danturii şi a unghiilor.

Din păcate, suntem judecaţi de ceilalţi în funcţie de aparenţe. 
Până să ajungă să ne cunoască şi să ne descopere cu adevărat 
calităţile, că avem un suflet bun, interacţionează cu noi sau ne 
evită, doar prin prisma imaginii proiectate în afara noastră.

Din punct de vedere psihologic, la un prim 
contact cu un potenţial client, aspectul pielii 
poate aduce următoarele deservicii:

- o piele cu acnee poate crea impresia că potenţialul client 
vorbeşte cu o persoană imatură, puţină experienţă (întrucât, 
involuntar, acneea este asociată persoanelor mai tinere)

- o piele ternă sau cenuşie (de fumător înrăit) creează 
interlocutorului nesiguranţă. La nivel subliminal 
este asociată unui regim de viaţă dezordonat, 
viciilor sau lipsei de constanță în acţiuni;

- vinişoarele de sânge sparte din zona nasului 
sunt asociate involuntar cu dependenţa de 
alcool sau cu probleme de sănătate;

- Pielea devitalizată sau cea cu aspect palid, gălbui şi 
cearcănele generează senzaţia că stai de vorbă cu un om 
bolnav, copleşit de probleme, pe punctul de a claca. 

pielea sănătoasă, la nivel subliminal, trimite 
interlocutorului un mesaj foarte clar: încredere, 
forţă şi poftă de viaţă. Adică 3 dintre atributele pe 
care un client şi-ar dori inconştient ca tu să le ai!

Există câteva lucruri de bază în îngrijirea pielii: 
schema de îngrijire cotidiană şi tratamentul facial 
lunar, la salon/cabinet cosmetic sau la spa. 

Teme pe care le vom aborda data viitoare.
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OPERA EST ( Espresso Scale Technology )

The Opera EST system  
is a Sanremo project developed  
in cooperation with Acaia.
This system is at the forefront of
technology and production quality.
it guarantees a constant perfect
coffee in cup, thanks to  
the Brew Ratio control.

Using the dedicated and intuitive
“Express Yourself” app  
the operator can adjust and control the 
extraction parameters,  
creating his own custom profile.

The barista can now operate with the machine not only through dosing the amount of 
water, but also controlling the weight of the coffee in cup based on the grams quantity of 
ground coffee used, this way it is possible to “customize” every single brew as wished.

https://www.facebook.com/sanremoromania/

The strong point of Opera EST is that its software is very easy to use and perfectly  
integrated into the system via Bluetooth technology, with an app that manages  
and controls the machine.

With the interface “Express yourself”, the Barista has total control of the coffee  
extraction phase and can manage each dispensing parameter according to his  
experience and skills. Temperature Regulation: in a few seconds it is possible to manage 
precisely the groups and water temperature, as well as the steam temperature.  
Through the parameter Dose Regulation it is possible to manage each coffee extraction 
phase adjusting the weight of the ground coffee, the water dose in ml., and the pump 
pressure for each infusion; in the scales version it is even possible to control the  
espresso’s weight in cup. infusion Regulation: with these parameters it is possible to  
adjust the pump pressure, the timing and the required amount of water to better  
manage the preinfusion, infusion and post-infusion phases.

Clicking in “saving your 
recipe” the Barista can save 
his perfect espresso’s 
dispensing menu and 
transfer it into another  
machine through  
the Bluetooth  
connection.
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sYPHOn

Cum funcţionează? Ei bine, apa din 
recipientul de jos este încălzită şi începe 
să se evapore, creând un vacuum care 
mută cafeaua în recipientul de deasupra. 

După aceea, aerul din recipientul de jos 
începe să se răcească, fapt ce determină 
apariţia altui vacuum care atrage 
cafeaua în jos. Deşi pare complicat, 
nu este deloc greu de folosit.

Povestea acestei metode de preparare 
începe cu nişte oameni care nu mai 
suportau cafeaua de slabă calitate. O 
versiune iniţială de syphon a apărut prin 
anul 1830, iar de atunci s-a răspândit în 
Europa.La sfârşitul secolului XIX, syphon-
ul a pătruns pe piaţa americană, unde 
Ann Bridges şi Sutton l-au făcut faimos.

Această metodă combină prepararea 
prin imersiune (precum cea folosită de 
French Press) cu cea prin filtrare (ca 
cea folosită de V60). Syphon-ul scoate 
la iveală calităţile cafelei, iar echilibrul 
băuturii face această metodă să fie unică.

CuM Să uTILIzaţI aCEaSTă 
METodă dE prEpararE?

Pentru început, fierbeţi filtrul în apă 
pentru a-l curăţa. Plasaţi-l dedesubtul 
componentei de sus şi prindeţi-l 
de capătul tubului de sticlă. 

Umpleţi recipientul de jos cu 510 
ml de apă fiartă şi porniţi sursa de 
căldură. Ataşaţi recipientul de sus.

Pe măsură ce apa se ridică în partea 
de sus, râşniţi mediu 34 g de cafea.

Odată ce toată apa a ajuns în partea 
de sus, reduceţi intensitatea sursei de 
căldură pe cât de mult posibil, dar fără 
ca apa să coboare la loc. Amestecaţi 
de câteva ori pentru a răci apa.

Adăugaţi cafeaua şi porniţi cronometrul. 
Cu o lingură începeţi să o scufundaţi 
în apă. Încercaţi să parcurgeţi acest 
pas agitând apa cât mai puţin. Lăsaţi 
cafeaua să se prepare pentru 90 de 
secunde, iar apoi opriţi sursa de căldură şi 
amestecaţi. În timp ce se răceşte, cafeaua 
va începe să se scurgă în recipientul de 
jos. După aproximativ 45 de secunde, 
când aproape toată cafeaua se va fi 
scurs, camera de jos va începe să tragă 
şi aer împreună cu cafeaua rămasă.

Îndepărtaţi partea de sus şi lăsaţi 
cafeaua sa se răcească (unii oameni o 
decantează într-un chemex). Nu uitaţi 
să clătiţi filtrul şi să-l depozitaţi în apă 
la frigider, pentru a evita uscarea lui.

Sunteţi gata să savuraţi cafeaua la 
syphon! Enjoy your coffee break!



8 - 10 July 2016 Costa rica expo Café heredia, Costa rica www.expo.cafe

8 - 10 July 2016 4th China int’l Cafe show 2016 Beijing, China www.cafeshow.com.cn

30 July -7 august afCa – P&a Brazil Coffee origin Trip são Paulo, Brasil www.afca.coffee

17-20 august iran Coffee festival 2016 Teheran, iran www.coffeeteaexpo.ir

18-21 august roasters Guild retreat delavan, Wisconsin www.roastersguild.org 

28-30 august Western foodservice & hospitality expo los angeles, Ca www.westernfoodexpo.com

Then & now

Coffee iNdusTry CaleNdar




