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coffee stage

RCR Cristalleria Italiana
este lider în producerea de
cristaluri din Italia și unul dintre
cei mai mari producători la
nivel mondial. Compania este
localizată în Val d’Elsa, în inima
Toscanei și beneficiază de
expertiză și tradiție în domeniu
de peste 40 de ani.
Misiunea brandului este aceea de a
adăuga fiecărui produs din sticlă sau
cristal pasiunea, atenția la detalii și
unicitatea unui obiect artizanal.
RCR se identifică cu calitatea
materialelor și proceselor, inovația
continua și esența designului.
Paharele sunt realizate din Luxion,
o sticlă cristalină, brevetată de RCR
CRISTALLERIA, perfect transparentă,
foarte stralucitoare și rezistentă.
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Se anuntÃ
,
competitia
,
Acevedo Cup!
Echipa Fairfield celebrează munca fantastică
a producătorilor talentaţi şi ambiţioşi din
Acevedo, regiune din Huila, Columbia prin
organizarea competiţiei Acevedo Cup.

Fermierii de cafea sunt încurajaţi să participe la această
competiţie regională şi să-şi înscrie în concurs cafelele
pe care le produc. Echipa Fairfield le va colecta şi se
va ocupa de pregătirea evenimentului cu sesiuni de
degustare, alcătuind un top 20 a celor mai bune.
La competiţie se pot înscrie clienţii CCS şi se va aplica
regula „primul venit, primul servit”. Astfel, primii şase
prăjitori înscrişi îşi vor ocupa locurile în concurs.
Acevedo Cup are loc între 16-21 decembrie 2016. În
primele două zile ale evenimentului se vor desfăşura
rundele preliminarii, pe 19 decembrie se vor degusta
şi juriza cele mai bune 20 de cafele, urmând ca apoi
cei înscrişi să meargă în vizită la fermele clasate pe
primele trei locuri şi să sărbătorească împreună.
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Târgul de Cafea la Leonard Caffè

Hanu’ Lui Manuc
Pentru că edițiile trecute s-au
bucurat de succes și de susținere
din partea iubitorilor cafelei, am
fost invitaţii domnului Mihail
Florescu, pe 1 Octombrie, la o
nouă ediție a Târgului de Cafea
Leonard Caffè.
În plină toamnă, domnul Mihail
Florescu ne-a pregătit povești despre
patru cafele alese, pe care le-a prăjit,
vrăjindu-ne cu aroma lor şi oferindu-le
spre degustare gratuită: India Malabar,
Panama, Delicia Santos, Tanzania.

Ca de obicei, a fost voie bună, o atmosferă
prietenească, iar cei de la Leonard Caffè
au organizat chiar şi o tombolă, iar noi
ne-am bucurat de o cafea minunată
în ambianţa muzicii de saxofon.
Surprizele vor continua la Leonard
Caffe - Hanu’ Lui Manuc, aşa că vă
încurajăm să nu pierdeţi ocazia de a vizita
cafeneaua din strada Halelor nr.13.
http://www.leonardcaffe.ro
Tel.: 0742 246 179

Campionul
Caleb Cha
a încântaT publicul la SCAJ 2016

Astoria, o companie italiană
prezentă pe piaţă din 1969,
produce maşini de cafea
profesionale care sunt utilizate
de experţi şi iubitori de cafea din
peste 140 de ţări. Sediul Astoria
din Susegana, în nordul Italiei,
este o bijuterie tehnologică
întinsă pe o suprafaţă de 20000
metri pătraţi, cea mai mare fabrică
producătoare de maşini de cafea
din lume.

De asemenea, Astoria este sponsor
al campionatelor mondiale de Latte
Art şi Coffee in Good Spirits.
Astoria va străluci cu Plus 4 Champions,
Greta, maşina compactă perfectă pentru
birouri şi baruri, Sabrina, cu linii vintage
inspirate din anii ’60 şi Hybrid, ce
uneşte maşinile tradiţionale de cafea cu
maşinile automate la cel mai important
eveniment de cafea din Asia, SCAJ 2016.
Acest eveniment aduce laolaltă profesionişti
din domeniul cafelei specialty uniţi de
dorinţa lor de a descoperi noutăţile de
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pe piaţa în continuă dezvoltare. SCAJ
2016 se va desfăşura la Tokio, în perioada
28-30 septembrie 2016, la Tokyo Big
Sight Exhibition Centre, West Hall 4.
Caleb Cha, campionul mondial la Artă
Latte în 2015 la Gothenburg, a fost
prezent la standul Astoria pentru a încânta
vizitatorii cu demonstraţiile sale în fiecare
zi a evenimentului, între 11:00-12:00 şi
14:00-15:00, iar în restul timpului Plus
4 Champions va fi la dispoziţia barista, a
prăjitorilor şi a celor curioşi să încerce o
cafea preparată la o maşină performantă,
folosită de campioni mondiali!

Contact
Telefon: 0756 077 399
Email: office@caffea.ro
http://www.caffea.ro
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Ziua
InternaTionalÃ
,
a Cafelei
Este o sărbătoare mondială a călătoriei cafelei de
la ferme la cafenele şi o ocazie pentru a-i onora
pe cei care cultivă cafea. Toţii iubitorii cafelei
celebrează diversitatea, calitatea şi pasiunea
celor ce fac din cafea un stil de viaţă.
Multe ţări din lume sărbătoreau cafeaua la date diferite.
În 2014, statele membre ICO au decis să organizeze
Ziua Internaţională a Cafelei pe 1 octombrie pentru
ca toţi amatorii de cafea să se bucure împreună.
Anul trecut, ICO a lansat un site dedicat Zilei
Internaţionale a Cafelei ce a prezentat zeci de
evenimente din peste 35 de ţări din lume.
Pe 1 octombrie 2016, cele 77 state membre ale
Organizaţiei Internaţionale a Cafelei şi zeci de asociaţii
de cafea din jurul lumii se vor uni pentru a sărbători
cea de-a doua Zi Internaţională a Cafelei.
Fie că vă place cafeaua espresso, latte, cappuccino, decaf
sau la filtru, Ziua Cafelei este ziua în care toţi sărbătorim
cafeaua şi o apreciem. Aceasta marchează de asemenea şi
istoria îndelungată a cafelei ale cărei proprietăţi se pare
că ar fi fost descoperite pentru prima dată în Etiopia.
Legenda spune că un păstor a observat efectul pe care îl
avea consumul boabelor asupra caprelor sale şi a început
să experimenteze. Consumul cafelei a devenit popular
pentru prima oară în lumea arabă în secolul XV, ajungând
apoi în Asia, Italia, traversând Europa înspre America,
pentru ca astăzi să ne încânte pe fiecare dintre noi.
Cafeaua este acum intens cultivată, motiv pentru care
este foarte important să achiziţionăm cafeaua ce a
fost produsă respectând toate principiile de calitate
şi etice. Putem răsplăti prin fiecare ceaşcă de cafea
munca celor care se dedică acestei culturi aromate.
Aşa că, atunci când veţi bea următoarea cafea,
bucuraţi-vă de aroma ei, gândiţi-vă la povestea cafelei şi
haideţi să celebrăm împreună ziua băuturii noastre favorite!
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Cafelele de la Gesha Village Estate vor fi aduse
curând pe piață în Antwerp pentru cumpărătorii
din Europa şi Asia.

Povestea Gesha Village a început acum 11 ani pe când Adam
Overton şi Rachel Samuel produceau un documentar pentru
guvernul etiopian despre cafeaua din Etiopia. Atunci l-au
cunoscut pe Dr. Girma, care le-a fost ghid prin Gera Coffee
Forest. Acesta este un cercetător în cafea şi deţine o sumedenie
de cunoştinţe despre agronomia cafelei, cât şi despre ferme.
Pe parcursul filmării documentarului, Rachel a făcut cunoştinţă
cu ţara ei şi Adam a fost fascinat de istoria bogată a cafelei.
La sfârşitul călătoriei, cuplul a decis să-şi întemeieze propria
fermă de cafea datorită potenţialului neexplorat pe care îl
oferea şi a oportunităţii prilejuite de cafeaua etiopiană. Deşi
are o istorie mai veche, sectorul de cafea din Etiopia este
subdezvoltat faţă de cele din alte ţări apărute mai recent
în ceea ce priveşte noutăţile cultivării şi procesării, precum
şi diferenţierea terroir-ului, doi dintre cei mai importanţi
factori în clasificarea cafelelor specialty sau comerciale.
Echipa CCS importă acum cafeaua de la Gesha Village
Estate, aducând-o în casele de pretutindeni.

Proiectul s-a născut din dragostea de oameni,
de gust bun şi de frumos.
Am locuit în Bucureşti în timpul facultăţii, apoi cu serviciul.
Odată cu apariţia fetiţei noastre, Mara, am decis să ne
mutăm la Braşov, oraşul natal, unde să îi oferim un mediu
de familie complet, alături de bunici şi străbunici.
Odată mutaţi în Braşov, am decis pornirea unui
proiect antreprenorial care să implice cafeaua, fiind
îndrăgostiţi şi inspiraţi de meşteşugul lui Haig
Keskerian, pe care l-am cunoscut la Bucureşti.

Am citit mult, am aplicat ce am citit, câteodată mai bine,
alteori nu, am învăţat din greşeli şi am urmărit să nu le repet,
îmbunătăţind produsul cu fiecare lot. Am apreciat critica, chiar
dacă uneori „pică” greu după multe ore de străduire, dar a fost
constructivă, de aceea mulţumesc în primul rând criticilor. 
Oraşul ne-a ajutat, turiştii ne-au apreciat, localnicii ne-au
devenit amici, prieteni, oaspeţi fideli şi împreună am reuşit să
clădim câte un pic la ce este azi prăvălia „Croitoria de cafea”.
Formăm o echipă tânără, entuziastă, care învaţă repede
atât din studiu, cât şi din experienţa personală.

Am făcut un curs cu Paul Ungureanu, pe atunci la
Guido, care mi-a oferit noţiunile de bază în prepararea
cafelei espresso şi cu lapte. Până în momentul cursului
nu mai pusesem mâna pe un espressor niciodată.

Participăm cu drag şi cafea bună la evenimentele culturale şi
sportive locale ori zonale, dorind ridicarea Brașovului la nivelul
potenţialului său din toate punctele de vedere, noi ocupându-ne
cum putem mai bine de cel al cafelei arabica proaspăt prăjită.

Apoi, cu forţe proprii şi cu ajutorul părinţilor,
am renovat, mobilat, utilat, amenajat Croitoria
de cafea, în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr.17.

Cu drag,
Mugur Tureschi
Croitor de cafea
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ACADEMIA BAZZARA:
CULTURA CAFELEI LA
SUPERLATIV
Academia Bazzara a apărut din nevoia de a
personaliza trainingul individual într-un mod unic,
plăcut şi incitant. Acesta este singurul mod de a
păstra şi împărtăşi pasiunea noastră pentru
prepararea de calitate a cafelei.
Coffee Lab; Green & Roasting;
Espresso & Cappuccino; Coffeeworld & Cup-tasting;
Trieste Coffee Training.
Fiecare curs este un amestec a trei ingrediente de bază: tradiţie,
cultură şi profesionalism. Cursurile sunt structurate pe multe nivele şi
se adresează atât profesioniştilor, cât şi iubitorilor de cafea. Mai mult,
Academia Bazzara oferă cursuri personalizate şi toate modulele Coffee
Diploma System ale Asociaţiei Cafelei de Specialitate din Europa.

Acest curs va analiza de asemenea şi metodele de extracţie ale
cafelei, tehnici profesioniste de degustare şi se va încheia cu
un studiu detaliat al espressoului şi cappuccinoului italian.

Cunoscătorii cafelei verzi, experţi în cafenele şi latte art, specialiști
în prăjire şi degustare. Academia Bazzara oferă cele mai bune
programe de training pentru fiecare aspect din lumea cafelei.

Exploraţi lumea preparării cafelei şi învăţaţi să
degustati cafeaua ca un profesionist.

COFFEEWORLD & CUPTASTING

GREEN & ROASTING
COFFEE LAB
Explorează cele mai importante aspecte din sistemul producţiei de
cafea, de la ţările de origine la fiecare stadiu diferit de transformare
al boabei de cafea, inclusiv procesarea materiei prime, prăjirea
şi pregătirea unui espresso. Acest curs a fost conceput pentru
a oferi cunoştinţele de bază şi tehnici de extracţie, evaluare şi
degustare a unor cappuccinouri şi espressouri cu adevărat italiene,
pentru a promova cultura espressoului de înaltă calitate.

O prezentare generală a proceselor de producţie ale cafelei
verzi combinată cu vaste cunoştinţe despre diferitele aspecte
ale cafelei prăjite, atât la nivel teoretic, cât şi practic.
ESPRESSO & CAPPUCCINO
Cunoştinţe teoretice şi tehnici necesare pentru cunoaşterea
espressoului şi cappuccinoului italian din orice unghi.

TRIESTE COFFEE TRAINING

CERTIFICĂRI COFFEE DIPLOMA SYSTEM

O prezentare generală a proceselor de producţie ale cafelei
verzi combinată cu vaste cunoştinţe despre diferitele aspecte
ale cafelei prăjite, atât la nivel teoretic, cât şi practic.

Ca Membru Pionier SCAE, Academia Bazzara are
posibilitatea de a oferi diplomele necesare obţinerii certificării
recunoscute mondial, Coffee Diploma System.
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Importator EDEN GEOCOM SRL.
Mai multe detalii despre produsele Monin
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

contact@paulungureanu.ro

coffee lovers

Coffee
Accessories
Cezve - Turkish Coffee Pot
Soy C3 - (Serves 3)
95.00 USD

http://www.soy.com.tr

Cezve - Turkish Coffee Pot
Soy C2 - (Serves 2)
85.00 USD
Cezve - Turkish Coffee Pot
Soy C4 - (Serves 4 to 5)

Cezve / Turkish Coffee Pot

105.00 USD

614.00 USD

Soy GC-Class

Cezve - Turkish Coffee Pot

Pure Solid Silver (999%)

Soy C1 - (Serves 1)
75.00 USD
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De ce ai ales cafeaua? Spune-ne ceva despre
istoria ta şi a cafelei, cum a început totul?

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

Dragostea mea pentru cafea provine din necesităţile pe care
afacerea în care activam, o casă de modă din Bangkok, le
avea. Afacerea mea presupunea să călătoresc de multe ori
în Italia pentru a alege articole. În timpul acestor călătorii
am descoperit dragostea vieţii mele, cafeaua adevărată.

The origin for my love for coffee goes back to business
needs that I had few years back when I was operating a
fashion house in Bangkok. My business required me to
travel several times to Italy to select the items. It was during
these trips that I discovered the love of my life, real coffee.

Am avut ocazia să încerc cafeaua în multe locuri, în diferite
oraşe şi m-a captivat cu aroma şi gustul său incredibil. Într-o zi,
am descoperit o cafenea mică în Florenţa, Caffe Piansa, l-am
întâlnit pe patron, pe Pietro şi acela a fost momentul când miam dat seama că vreau să concept, construiesc şi să lucrez într-o
cafenea a mea cândva. Aceasta s-a întâmplat acum 21 de ani!

I got to try coffee in lots of different places, in different
towns and got hooked to the beautiful taste and aroma. One
day, I came across a lovely little coffee shop in Florence,
Caffe Piansa, I met the owner Pietro and that was the
moment I realised I wanted to design, build and operate a
coffee shop of my own one day. This was 21 years ago!

Pietro îşi vânduse afacerea şi o lăsase în urmă. L-am căutat,
a fost surprins şi încântat să mă vadă şi, chiar acolo şi în
acel moment, s-a oferit să mă înveţe şi să-mi transmită toate
cunoştinţele legate de orice voiam să ştiu despre cafea. Visul
pe care îl aveam de mulţi ani devenea în sfârşit realitate. Am
petrecut o lună întreagă învăţând, arzând... experimentând şi
distrându-mă, făcând ceva ce ştiam că avea să fie motivaţia şi
pasiunea mea pentru tot restul vieţii.
Pe atunci, Pietro avea aproape 50 de Single Origins
în prăjitoria lui, unde am avut ocazia să învăţ, să
degust şi să înţeleg sintagma „Single Origin”.

Pietro had sold his business and had moved on. I tracked him
down, he seemed surprised and delighted to see me and, right
there, at that precise moment, offered to teach me and transfer
his knowhow on anything I wanted to know about coffee. My
dream after all these years finally became reality. I spent an
entire month learning from burning...  experimenting
and having fun doing something I knew it would be my
motivation and passion for the rest of my life.
By that time, Petro had almost 50 Single Origins in
his roaster, where I had the chance to learn, cupp
and understand the phrase “Single Origin”.

Povesteşte-ne despre cum te-ai decis
să pui bazele proiectului FABB.

Tell us about how did you decide
to start the FABB project.

S-a întâmplat după ce am trăit experienţa prăjirii cafelei
cu Pietro, din pasiune pentru munca visurilor mele. Am
decis să îmi schimb afacerea de la un restaurant fine-dining
la o micro prăjitorie şi cafenea. Când oamenii vedeau
afacerea noastră cu maşini de prăjire, mulţi întrebau
despre training, despre cursuri de barista şi prăjire.

It was after I have experienced roasting with Pietro, with full
passion of my dream work. I decided to turn my business from
a fine-dining restaurant to micro roaster coffee shop.
When people saw our business with roaster machines,
many of them asked about training, both barista & roasting
courses.

Am văzut oportunitatea şi cererea de pe piaţă. Am
decis să deschidem un centru pentru educaţie în cafea,
echipat complet cu maşini profesionale. Am conceput
şcoala astfel încât să aibă toate facilităţile pentru elevi,
ca ei să se simtă confortabil şi să fie satisfăcuţi.

I saw this opportunity and demand in our market.
We decided to open a coffee education center with
fully equipped professional machines. I designed my
school so it could provide facilities for students, to
make them comfortable and fulfill their needs.

Care este părerea ta despre comunitatea
de cafea din Thailanda?

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

Acum 6 ani, eram prima şcoală de cafea, eu eram prima AST
certificată SCAE în Thailanda când am decis să deschidem
Academia de Cafea FABB. A fost foarte dificil să schimbăm
atitudinea de modă veche a oamenilor, atât a consumatorilor,
cât şi a comercianţilor. A durat patru ani să înceapă revoluţia
educaţiei în cafea în ţara noastră. Dar am fost atât de
fericită în aceşti 3 ani şi astăzi văd că ceva se schimbă.

Throw back 6 years ago, we were the first coffee school,
I was the first SCAE AST in Thailand when we decided
opening FABB Academy of Coffee. It was very difficult
to change the people’s attitude of their old fashion, both
consumers & traders. It took 4 years to start the revolution
of coffee education in our country. But I have been so happy
during these 3 years and today I see something changing.

Oamenii din Thailanda înţeleg cafeaua specialty, studiază
şi cercetează pentru a îndeplini standardele globale.
Sunt sigur că vom avea un viitor strălucit în cafea.

Thai people understand specialty coffee, they are studying
and doing some research to meet the global standard.
I am sure that we will have a great future in coffee.
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Unde te-ai bucurat
de cea mai bună cafea de până acum?

Where have you enjoyed
the best coffee ever?

Cerul gurii percepe mult mai bine dimineața senzaţia dată de
o cafea bună... Cum sunt şi prăjitor şi preparator de cafea, mă
bucur mult de cafeaua mea de dimineaţă, desigur, la sediul
meu. Aici există un espressor şi diferite tipuri de instrumente
pentru prepararea cafelei. Este un moment foarte liniştit
cel când mă trezesc cu gura curată şi gust cafeaua prăjită
de mine. Pentru mine, degustarea este şi muncă şi bucurie,
cu aroma ei minunată şi profilul corect de brewing, îmi
face începutul zilei mai frumos. În clipa în care mă trezesc,
mă asigur că voi începe ziua cu cea mai bună cafea...

Morning palate perceives a good sensory from a good coffee…
Since I am a roaster and brewer, I enjoy very much my morning
brew, of course, in my quarters. There are an espresso machine
and different type of brewer tools in my quarters. It’s a very
peaceful moment when I wake up with a clean palate and taste
coffee from my own roasting. For me, cupping is a work and
joy, with its beautiful aroma and correct brewing profile, it
makes me have a good day’s start.
The moment I wake up, I make sure that
I will start with best coffee..

Spune-ne despre cea mai frumoasă experienţă
cu aromă de cafea pe care ai avut-o până acum.

Tell us about the best coffee experience
you’ve had with coffee until now.

Când l-am întâlnit la micuţa cafenea din Florenţa, Caffe
Piansa, pe primul meu mentor în cafea, un domn italian,
drăguţ şi mai vârstă, numit Pietro, prăjitorul care munceşte
în lumea cafelei de când avea 14 ani. Am fost atât de
norocoasă să am şansa de a fi antrenată în roasting de el.

It was at this small coffee shop in Florence, Caffe Piansa, that
I met my first coffee mentor, a sweet older Italian gentleman
named Pietro, the roaster who had been working in the
coffee world since he was 14 years old. I was so fortunate
to have the chance of being trained in roasting by him.

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

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

Competiţia pentru barista sau de orice fel este o idee
bună pentru oamenii din această industrie. Îi ţine în
priză şi la curent cu noutăţile, îi provoacă să se dezvolte,
să devină mai buni şi să-şi facă munca la superlativ.

Barista or any other competition is a good idea for
people in this industry. It makes them alert and keeps
them up to date, challenges them to develop themselves,
to get better and do the best of their work.

Care sunt planurile tale pentru viitor?

What are your plans for the future?

Îmi place munca mea şi continui să îmi dezvolt
afacerea tot timpul, FABB se concentrează pe
Educaţia în Cafea. Plănuim să ne extindem franciza
FABB AOC peste ocean sub conceptul FABB AOC
este Totul Despre Cafea şi cuprinde Prăjitorie,
Educaţie, Café, Maşini, Echipamente şi Retail.

I do enjoy my work and keep developing my business
at all the time, FABB focuses on Coffee Education. We
are planning to expand our FABB AOC FRANCHISE
to overseas countries under the umbrella of FABB AOC
is ALL ABOUT COFFEE concept such as Roastery,
Education, Café, Machines & Equipment and also Retails.

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

In the end, tell us some wisdom words
for our coffee lovers’ community.

Viaţa este precum cafeaua, toţi ştim cum s-o
facem şi cum să ne bucurăm de ea.

Life is like coffee, all we know
is how to make and enjoy it. ®
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De ce ai ales cafeaua?
Spune-ne câte ceva despre istoria ta
şi a cafelei, cum a început totul?

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

Ei, cât timp ai? Cariera mea în cafea a fost rezultatul a ceea
ce-mi place să numesc „un accident fericit” în vara anului
2008. Ca Training Manager, am fost trimis la o sesiune de
Apreciere a Cafelei, afacerea în care lucram eu, BaxterStorney,
voia să dea o altă valoare cafelei, iar eu încercam să înţeleg
cum ar putea s-o facă. Ar fi trebuit să fie un eveniment de 3
ore cu un Barista campion mondial. Aceasta m-a făcut să râd
pentru că nu aveam cunoştinţe despre lumea cafelei şi gândeam
sarcastic: „Serios, există o competiţie pentru cafea? Cui îi
pasă? Sincer, nici nu îmi plac băuturile pe bază de espresso...
Pot tolera cafeaua la filtru, dar doar cu lapte şi zahăr!”

Well, how much time do you have? My coffee career happened as
a result of what I call a “happy accident” in the summer of 2008.
As a Training Manager, I was sent to an Appreciation of Coffee
session, the business I was working in, BaxterStorey, wanted to
improve coffee across the business and was trying to understand
how they could do this. It was meant to be a 3-hour event with
a World Champion Barista. This made me laugh because I
had no knowledge of the coffee world and thought sarcastically,
“Really, there is a competition for coffee? Who cares? To be
completely honest I did not even like espresso-based drinks…I
could tolerate filter coffee, but only with milk and sugar!”

A trebuit să conduc peste 2 ore înspre întâlnire şi tot drumul mă
gândeam la modalităţi pentru a-l insulta pe puştiul care urma
să ne predea... Îl căutasem pe net cu o zi înainte şi decisesem
rapid că nu-l plac! Când am ajuns, a fost foarte politicos şi mi-a
oferit cafea, am acceptat, gândindu-mă că îl voi ataca odată ce
voi gusta cafeaua oribilă. Ei bine, cafeaua era cea mai bună din
câte gustasem şi prima întrebare pe care i-am pus-o lui James
Hoffman a fost ce a pus în ea s-o facă aşa delicioasă. Nu voi uita
niciodată răspunsul lui: „Nimic, aceasta este ce poate cafeaua sa
facă în mâinile potrivite”. M-a intrigat şi am putut cu uşurinţă
să văd potenţialul de a face o cafea extraordinară prin afacerea
noastră. Am petrecut mult timp în următoarele şase luni cu
James, făcând cunoştinţă cu persoanele din lumea cafelei.

I had to drive over 2 hours to this session and the whole way kept
thinking of ways to insult this kid who was going to be teaching
us… I had looked him up online the day before and quickly
decided not to like him! When I arrived he was very polite and
offered coffee, I accepted, thinking I would attack once I tasted
the terrible coffee. Well, the coffee was the best I had ever had and
my first question to James Hoffmann was what did he put into it
to make it so delicious. I will never forget his response: “Nothing,
this is what coffee can do - in the right hands”. I was hooked and
could easily see the potential of making great coffee within our
business. I spent a lot of time over the following six months with
James, being introduced to the who’s who of coffee. I developed
a coffee course based on our first three experience with James.
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Ce m-a făcut pe mine diferit în cafea, după părerea mea, este
că eu eram trainer profesionist cu mult înainte să-mi intre
cafeaua în viaţă. Mereu m-au pasionat oamenii, dezvoltarea
şi învăţarea. Sunt unul din puţinii traineri în cafea care au
fost traineri şi înainte (din câte ştiu eu). Trainerii din cafea
pe care i-am întâlnit pe parcurs proveneau toţi din industria
de cafea şi nu aveau neapărat veleităţi de profesor. Acestea
se pot dezvolta cu timpul, dar depinde de individ. Nu toţi
barista care performează pot fi traineri buni şi reciproc, nu
toţi trainerii buni sunt buni barista. Totuşi, un trainer bun
poate învăţa un barista să devină excelent! Apropo, eu şi James
am devenit şi rămas buni prieteni până în ziua de astăzi.

What has made me different in coffee, in my opinion, is
that I was a professional trainer long before coffee came into
my life. My passion has always been people, development
and learning. I am one of the few trainers in coffee that was
actually a trainer before coffee (that I know of). The coffee
trainers I have met along the way have all come from within
the coffee industry and did not necessarily have the skills of
training. These can be developed over time, but it depends on
the individual. Not all great baristas make great trainers, and
conversely not all great trainers make great barista. However,
a great trainer can teach a barista to be great! By the way,
James and I became good friends and remain so to this day!

Spune-ne despre cum ai decis să
începi să predai în industria cafelei.

Tell us about how did you decide
to start training in coffee.

Această decizie a fost luată pentru mine de economie. După ce am
petrecut 6 luni organizând cursul nostru de Barista Foundation,
intenţia era să angajăm un trainer profesionist de cafea pentru a
susţine cursul. Dar cum economia se prăbuşea, compania mi-a
spus că nu ne permitem să angajăm pe cineva şi că, pentru că
eu organizasem cursul, ar trebui să încep să-l predau. Ca trainer
profesionist eram obişnuit să iau un curs „din raft” şi să-l predau.
Aceasta nu mă face expert într-un subiect şi am înţeles repede
că eram depăşit. În cele şase luni în care am lucrat cu domnul
Hoffmann învăţasem mult, dar mai era cale lungă până unde
gândeam că trebuie să ajung. Am început să predau cursul ca
trainer şi am petrecut cât de mult timp am putut învăţând. James
îmi făcuse cunoştinţă cu atât de mulţi oameni talentaţi şi plini de
informații şi m-am alăturat SCAE, ştiind că voi deveni un trainer
SCAE. Cursul a fost un mare succes pentru compania noastră şi,
în mai puţin de un an, fusese deja parcurs de peste 400 de barista.

That decision was made for me by the economy. After spending
six months putting our Foundation Barista course together,
the intention was to hire a professional coffee trainer to run the
course. But as the economy was failing, the company told me
that we could not afford to hire someone and that as I had put
the program together I should start running it. As a professional
trainer I was used to taking a course “of the shelf” and running
it. That doesn’t make me an expert in a subject and I very quickly
knew I was out of my depth. In the six months of working with
Mr. Hoffmann I had learned a lot but was still a long way off
where I thought I should be. Be being the trainer I started to run
the program and spent as much of my time learning what I could.
James had introduced me to so many skilled and knowledgeable
people and I also joined SCAE, knowing that I would become a
SCAE trainer by this point. The course was a huge success for our
company and within a year we had trained over 400 baristas.
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Care este părerea ta despre comunitatea
de cafea din Marea Britanie?

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

Comunitatea de cafea din Marea Britanie este vibrantă, puternică
şi în creştere. În acele zile de început, când James mă ducea la
cele câteva cafenele independente excelente din Londra, chiar
erau doar vreo 12 ce meritau menţionate. Flat White-ul abia
apăruse şi toată lumea se întreba ce este. De atunci, cafeaua a
explodat şi îmi place să cred că am crescut în această nouă eră
a cafelei! Cu siguranţă mi-am dezvoltat cariera în cafea în acest
timp. Vorbim despre istoria cafelei şi despre o perioadă când
Londra avea mai multe cafenele decât orice oraş din Europa...
la sfârşitul anilor 1700. Londra pare, din nou, a fi epicentrul
dezvoltării cafelei. Totuşi, sunt centre de cafea fantastice în
practic orice oraş european pe care l-am vizitat în ultimii ani.

The coffee community in the UK is vibrant, strong and growing.
In those early days when James would take me around to the few
excellent independent coffee shops in London, there really were
only a dozen or so worth mentioning. The “flat white” had only
just taken foothold and everybody was asking what it was. Since
then coffee has exploded and I like to think I have grown up in this
new era of coffee! I have certainly grown in my coffee career during
this time. We talk of coffee history and of a time when London
had more coffee houses than anywhere else in Europe…in the late
1700s. London once again seems to be the epicenter of coffee
development. However, there are some fantastic coffee centers in
practically every European city that I have been to in recent years.

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?

Where have you enjoyed the best coffee ever?

Când beau o cafea bine făcută (fie că e espresso, filtru preparată manual sau batch, la rece, ibrik, etc.) aceea este
cea mai bună cafea. Am degustat recent o columbia natural
ce era prăjită de un prăjitor columbian în Arabia Saudită...
a fost cea mai bună cafea pe care am băut-o în 2016!

When I have a coffee that is made well (be it espresso,
filter – manual or batch brew, cold brew, ibrik, etc.) that
is the best cover ever. I recently cupped a Colombian
natural that was roasted by a Colombian roaster in Saudi
Arabia…it was the best coffee I have had in 2016!

Spune-ne despre cele mai frumoase
experienţe cu aromă de cafea.

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

Aceasta e dificil. Viaţa mea în cafea a fost un vis pentru
mine. Totuşi, un moment care se remarcă este prima
oară când barista antrenaţi de mine au ajuns în top 6 la
campionatele naţionale de barista din Marea Britanie.

This is a tough one. My coffee life has been a dream to me.
However, one moment that stands out is the first time
one of my baristas made the top 6 finals of
the UK Barista Championships.
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Acesta era un ţel de neatins; adesea mă gândesc că eram
singurul care credea că e posibil. În primul an am concurat ca
şi companie (catering prin contract, în spatele scenei, oameni
invizibili) şi, practic, ne-am făcut de râs pe scenă, nu ne era locul
acolo. Dar eu ştiam că era locul nostru şi că eram capabili. Am
ajuns în top 6 din a 3-a încercare. De atunci, am ajuns de 4 ori
consecutiv în top 6, am obţinut un loc III şi, anul trecut, trei
barista au ajuns în top 10 UKBC. Sunt foarte mândru de asta.

This was the unattainable goal; I often think I was the only one
who believed this was possible. The first year we competed
as a company (contract caterer, behind the scenes, invisible
people) we were practically laughed off the stage, we did not
belong there. But I knew we did and could. And that first
top 6 came in our 3rd attempt. Since then, we have had 4
consecutive top 6s, a 3rd place and last year three baristas
in the top 10 of the UKBC. I am very proud of that.

Ce părere ai despre competiţiile de
barista? Sunt ele folositoare industriei?

What do you think about barista competitions?
Are they useful for the industry?

Fiecare industrie are nevoie de un sistem de ierarhizare... şi
adesea prin competiţii ne atingem ţelurile. Provocarea este a
organizatorilor concursurilor să le menţină relevante şi în pas cu
tendinţele. Cred că WBC a făcut bine că s-a schimbat. Mi-ar
plăcea să văd mai mulţi barista concurând şi câştigând competiţii
decât traineri.
Trebuie să ne amintim că, în vreme ce noi inovăm, progresăm
şi suntem activi în Europa şi alte colţuri ale lumii, o mare
parte a lumii cafelei abia se trezeşte. Deci da, cred că aceste
competiţii sunt importante. Eu organizez o competiţie
internă pentru compania noastră în care trimitem primii
trei barista la UKBC. Aceasta a evoluat într-un program de
dezvoltare pentru barista. Imaginaţi-vă că anul acesta avem

Every industry needs some kind of bench marking system…
and often it is through competitions that we get these bench
marks. The challenge then is for the competition organizers to
keep it relevant and up to date. I think the WBC has done well
to introduce change. I would like to see more baristas, rather
than trainers competing and winning competitions. You have to
remember while we may be progressive, active and innovative
in Europe and other parts of the world, a large part of the coffee
world is just waking up. So yes, I do think competitions are
important. I run an internal competition for our company and we
send our top three baristas to the UKBC.
This has evolved into a development program for baristas. Imagine
this year we have 9 regional heats, 100 baristas competing, this
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9 regionale, 100 de barista concurenţi, de fapt este mai mare
decât UKBC! Când ai atât de mulţi barista într-o singură
companie, toţi având acelaşi ţel, ai avantajul că şi ceilalţi
barista sunt atraşi. Toţi (barista, clientul, compania) câştigă.

is bigger than the UKBC in fact! When you have this many
baristas within one company all working towards a common
goal, it has the added benefit of pulling the rest of the baristas
along. Everybody (baristas, customers, company) wins.

Care sunt planurile tale de viitor?

What are your plans for the future?

Am multe proiecte în dezvoltare! Mi-ar plăcea mult să
avem un campion UKBC în compania noastră. În rolul
de manager dezvoltator al Educaţiei în Preparare a Cafelei
SCAE sunt acum implicat în unificarea SCAE/SCAA. Sper
să joc un rol în dezvoltarea platformei globale de educaţie.

I have many projects on the go! I would really like to have
a UKBC Champion within our company. As lead creator
for SCAE Brewing Education I am currently involved in
the SCAE/SCAA unification. I hope to play a role in the
development of the Global Coffee Education platform.

Sunt partener la crearea European Tea Society, pentru a face
din educația în ceai ce a făcut SCAE în cafea. Între timp, voi
continua să fac ceea ce fac cel mai bine şi ceea ce iubesc, training.

I am a partner in the creation of the European Tea Society; to do
for tea education what SCAE has done for coffee education. In the
meanwhile, I will continue to do what I do best and love, training.

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

In the end, tell us some wisdom words
for our coffee lovers’ community.

Nimeni nu le ştie pe toate. Încredeţi-vă în papilele voastre.
Dacă nu are gust bun, spuneţi-i persoanei care a preparat-o,
dar într-un mod frumos care o va face curioasă să afle calea
corectă. Putem schimba lumea cafelei cu fiecare ceaşcă.

Nobody knows everything. Trust your taste buds. If it doesn’t
taste good, tell the person who made it, but tell them in a
nice way that will make them curious about the correct way.
We can change the world of coffee one cup at a time. ®
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„Soluția” Nestlé pentru Rugina Frunzelor și soiul
Robusta: Salvare sau pierzanie pentru cultivatorii
de cafea din America Centrală?!?
Nestlé the Leaf Rust and the Robusta Variety
“Solution”: Salvation or Perdition for Central
American Coffee Growers?!?
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Dragi cultivatori şi iubitori ai cafelei, sunt comerciant
internaţional de cafea de 24 de ani. Experienţa mea în cafea
datează din 1992 când am cumpărat primele containere de cafea
solubilă din Brazilia pentru a face faţă cererii în creştere a acestui
produs în Europa de Est. Câţiva ani mai târziu, am devenit
exportator de cafea în Costa Rica, ţara mea de provenienţă şi
în 1998 importator şi prăjitor de cafea în România, atingând
visul oricărui cultivator de cafea, să deţin controlul drumului
de la plantaţie la piaţa de desfacere. Totuşi, a fost o victorie
dulce-amară pentru că am aflat de riscurile bursei, am fost prins
în prăbuşirea pieţei din 1999 cu aproape 20 de containere în
Zona Liberă a Mării Negre din Constanța şi am înţeles mai
târziu şi că piaţa est europeană nu era pregătită încă pentru cafea
Arabica de înaltă calitate, din cauza preţului ei crescut. M-am
adaptat situaţiei şi am început să comercializez cafele de toate
originile, mai ales din ţările producătoare de Robusta. Aceasta
m-a determinat să înfiinţez o companie în New York, în 2000,
prin care să comercializez cafea din toate ţările de origine către
toate destinaţiile; în mod ironic, Robusta însemna 70% din
vânzările mele, în special din origini ca Vietnam, Indonezia,
Uganda şi Brazilia. Aşadar, evident, eu nu sunt un detractor al
acestei varietăţi de cafea sau a cafelei instant, dar ce este o afacere
bună pentru unele origini poate fi un dezastru pentru altele,
din cauza a multor factori pe care îi voi explica în acest articol.

Dear coffee growers and enthusiasts, I have been an international
coffee trader for the past 24 years. My coffee experience goes
all the way back to 1992 when I bought my first containers of
soluble coffee from Brazil, in order to supply the growing demand
for this product in Eastern Europe. Some years later I become a
coffee exporter in Costa Rica, my native country, and in 1998
an importer and coffee roaster in Romania, accomplishing
every coffee grower’s dream, to have the control from the land
all the way to the final market. However, that was a somewhat
sour-sweet accomplishment as I learned the risks of the futures
market, being caught by the market crash in 1999 with about 20
containers in the Constanta Free Zone at the Black Sea and later
I understood as well, that the Eastern European market was not
ready yet for high quality Arabica coffee, because of its higher
price. I adapted soon to the situation and started trading coffee
from all origins, especially from Robusta producing countries.
That leaded me to incorporate a company in New York back in
2000 and establish a coffee trading operation from all origins to
all destinations; ironically Robusta represented 70% of my sells,
especially from origins as Vietnam, Indonesia, India, Uganda and
Brazil. Therefore, obviously I am not a detractor of this coffee
variety nor of instant coffee, for that matter, however what is a
good business for some origins could be a disaster for other, due
to several factors that we are going to explain in this article.
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Sunt foarte surprins şi dezamăgit de faptul că Institutul
de Cafea din Costa Rica (ICAFE) a anunţat că a decis
să aprobe plantarea soiului Robusta, după ce o „comisie
specială”, compusă din reprezentanţi ale tuturor sectoarelor
din industria de cafea din ţara mea, a recomandat
cultivarea cafelei în regiuni cu altitudine mai joasă.

I am very surprised and disappointed that recently the
Costa Rican Coffee Institute (ICAFE) has announced
the decision to approve planting the Robusta variety,
after a “special commission”, integrated by representatives
from all the coffee industry sectors in my country, has
advised to grow coffee in regions with lower altitude.

formată din reprezentanţi ai ICAFE, ai ministerului Agriculturii şi
Zootehniei, din cultivatori, membrii ai cooperativelor, exportatori
şi prăjitori, proiectul a fost respins de Congresul Național.
Era de aşteptat ca, odată aprobată, mare parte din producţia
de Robusta din Costa Rica să se folosească pentru consumul
naţional, dar, potrivit industriei cafelei, putea fi şi exportat.

Creşterea soiului Robusta a fost interzis în Costa Rica prin
decret prezidenţial în 1988 din cauza calităţii ei scăzute şi
pentru că s-a dorit evitarea exportării amestecurilor cu soiul
Arabica ce ar putea impacta negativ prestigiul ţării Costă Rica
în rolul ei de origine de cafea Arabica de înaltă calitate.

Growing the Robusta variety has been banned in Costa
Rica by a presidential decree back in 1988, due to its lower
cup quality and because they wanted to avoid blends with
the Arabica variety to be exported and as result damage the
prestige of Costa Rica as a high quality Arabica origin.

În concordanţă cu un articol scris de ziarul costarican
„La Nacion”, pe 15 septembrie 2016, ministerul pentru
Economie, Industrie şi Comerţ (MEIC) spune că nu există
o reglementare internaţională care să ceară expunerea pe
eticheta unui pachet de cafea prăjită a soiului. Aşadar, conform
acesteia, în curând, punga ta preferată de cafea single origin
din Costa Rica s-ar putea să nu mai fie 100% Arabica.

In accordance with an article wrote by the Costa Rican
newspaper “La Nacion”, on 15 September 2016, the Economy,
Industry and Commerce Ministry (MEIC) says that there
is no international regulation that demands to state on the
label the variety within a roasted pack of coffee. Therefore,
according to this, soon your bag o favorite single origin
Costa Rican coffee may not be 100% Arabica any more.

Deşi teoretic, Costa Rica ar fi putut exporta cafea Robusta,
acesta ar fi fost un anacronism al pieţei, un total nonsens,
mai ales ca trăim în era Cafelei din al Treilea Val, o măsură
promovată de oameni care au conflicte de interese sau ştiu
foarte puţin despre piaţa internaţională de cafea, pentru
că gândesc în mod egocentrist şi ignoră toate celelalte ţări
producătoare cu care trebuie să concureze şi experienţele
negative pe care Mexic şi alte ţări din America Centrală
le-au avut după promovarea cultivării cafelei Robusta.

Decizia de a cultiva cafea Robusta în Costa Rica mai aşteapta
doar o ratificare în Congresul Naţional pentru Cafea (cineva se
grăbea foarte tare), de pe 8 octombrie. Deși această procedură
era considerată doar o formalitate, pentru că acea comisie a fost

The decision to grow Robusta coffee in Costa Rica was only
pending a ratification in the extraordinary (somebody was in a
hurry) National Coffee Congress on 8 October. Although it was
considered that the procedure was merely a formality, because
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Îmi amintesc că, în noiembrie 2001, expectativele pieţei au
scăzut atât de mult că am cumpărat Robusta Grade 1 din
Vietnam, cu 300$ pe tonă, aproape 14$/Kg, adică aproape
6000$ pe containerul de 20”. Aşadar, pentru o margine de
profit decentă, a trebuit să vindem între 10-20 containere pe
contract, între 4000-8000 chintale, care nu înseamnă mult
pentru producătorii vietnamezi, dar este o cantitate enormă
pentru cultivatorul mediu din America Centrală, care produce

the commission was integrated by representatives from ICAFE,
the Agriculture and Livestock Ministry (MAG), by growers,
cooperatives, exporters and roasters, the project was turned
down by the National Coffee Congress. It was expected that,
once approved, most of the Costa Rican Robusta production
would be used to supply the national consume, however,
according to the coffee industry, it can also be exported.
Although theoretically Costa Rica could have exported Robusta
coffee, it would have been a market anachronism, a total nonsense,
considering we are now living in the Third Wave Coffee era, it
was a measure promoted by people that have conflict of interests
or know little about the international coffee market, as they
are obviously thinking egocentrically, ignoring all the other
producing countries they have to compete with and the very
bad experiences Mexico and other Central American countries
had, after they promoted and decided to grow Robusta.
I recall that back in November 2001, futures market dropped so
much that I bought Vietnamese Robusta Grade 1, screen 18 at as
low as USD 300 per metric ton, about $ 14 per Quintal (46 Kgs),
that’s roughly 6000 USD per 20” container. Therefore, in order
to make a decent margin we had to sell about 10 to 20 containers
per contract, roughly 4000 to 8000 quintals, which is not much
for Vietnamese producers but a huge quantity for the average
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aproximativ 200 de chintale, aşadar calitatea nu este treaba lui,
ci micro loturile de înaltă calitate, pentru care acesta trebuie să
obţină cel mai mare preţ posibil pentru a-şi susţine familia şi
ferma pe durata întregului an până la următorul sezon de cules.

Central American grower, whom produces about 200 Quintal,
hence quantity is not his business, but rather the high quality micro
lots, for which he has to get the highest price he can obtain, as this
will sustain his family and farm the entire year until the next crop.

Cine este în spatele acestei înclinaţii
guvernamentale către Robusta, ca
o soluţie salvatoare pentru Rugina
Frunzelor din America Centrală?

În opinia mea de profesionist, ar fi o mare greşeală
pentru Costa Rica să permită producţia soiului Robusta,
pentru că singurul rezultat ar fi creşterea ofertei pe piaţa
internaţională de cafea de calitate scăzută, punând şi
mai multă presiune pe preţurile cafelei Arabica.

In my professional opinion, would be a great mistake
for Costa Rica to allow the production of the Robusta
variety, as the only result would be to increase the low
quality coffee offer on the international market, putting
even more pressure on the prices of the Arabica.

Încercarea de concura cu ţări precum Brazilia, Vietnam, Uganda,
Indonezia sau India în producţia de cafea Robusta de calitate
este chiar ilara, pentru că aceste ţări au producţii imense, culeg
mecanic şi au forţa de muncă foarte ieftină, ajungând adesea la
0.75$/zi.
America Centrală nu mai poate concura în comerţul cu Arabica
de înaltă calitate cu producătorii faimoşi precum Columbia,
care garantează preţul minim producătorilor şi le permite să
îşi vândă cafeaua Supremo EP screen 18 la diferenţe de 14
peste NYC; imaginaţi-vă dacă putem intra în competiție pe
piaţa Robusta cu cafeaua vietnameză Polished Grade 1 screen
18, 0%, Black and Broken Beans, cu Kapi Royal washed din
India, screen 20+ sau cu Monsooned Specialty Robusta, toate
personalizate, cu 0 defecte de producţie şi sortate manual,
la preţuri care ar fi insultătoare pentru un producător din
America Centrală. Nu cred, ci sunt 100% sigur că viitorul
cafelei din Costa Rica stă în nişa cafelei boutique.

Trying to compete with countries as Brazil, Vietnam, Uganda,
Indonesia or India in the production of quality commercial
Robusta is simply hilarious, as those countries have huge
productions, mechanized harvesting and or very cheap labor force,
often as low as 0.75 USD per day.
Central America cannot compete any more in commercial
good quality Arabica with iconic producers as Colombia who
grants subsidized minimum price to their producers, allowing
them to sell their Supremo EP screen 18 at differentials as low
as 14 over NYC; imagine if we can compete in the Robusta
market with Vietnamese Polished Grade 1 screen 18, 0% Black
and Broken Beans or India’s washed Kapi Royal, screen 20+
or Monsooned Specialty Robusta for that matter, all offered as
tailor made, 0 defects machine and hand sorted, at prices that
for a Central American producer could be ridiculously insulting.
I do not think, I am sure 100% that the future of Costa Rica
in the coffee industry, if any, it is the boutique coffee niche.

Nestlé este un exemplu clar de putere economică şi politică
pe care îl au corporaţiile internaţionale agro-alimentare în
America Latină şi în lume, având privilegii obţinute prin
influenţarea guvernelor. Nu este o surpriză ca această corporaţie
a fost unul dintre cei mai entuziasmaţi protagonişti ce a ajutat
guvernul mexican să lupte cu sărăcia, când afacerea lor se
bazează pe a cumpăra materie primă ieftină, iar după procesul
de industrializare, să vândă produsele finite aceloraşi regiuni
sărace, obţinând profituri imense şi beneficiind de avantaje
fiscale negociate ca investitori cheie în economiile locale.

Nestlé is a clear example of the huge economic and political
power that have the agro-alimentary transnational corporations
in Latin America and the world, for that matter, granting them
privileges obtained by using their influence over governments.
It is not a surprise that the up mentioned corporation was one
of the most enthusiast protagonists embracing the Mexican
government politics to fight poverty, when their main business
is precisely buying low cost raw materials and after the
industrialization process selling the final products to the same high
populated pour regions, with high profits and benefiting of fiscal
advantages negotiated as key investors for the local economies.

Într-un articol scris în aprilie 2013 de Organizaţiile Mexicane
Naţionale Coordonatoare ale Cafelei (CNOC), este explicat
cum, de la începutul anului 2000, Nestlé a negociat cu guvernul
mexican înfiinţarea celei mai mari fabrici de cafea solubilă, ce
ar folosi preponderent cafea Robusta ca materie primă, datorită
costului ei scăzut şi conţinutului ridicat de cofeină, deşi calitatea ei
din ceaşcă este inferioară.
Majoritatea cafelei solubile produsă în Mexic ar fi
exportată în SUA, America Centrală şi alte ţări, dar
merită observat faptul că mare parte din producţia
de cafea din Mexic este Arabica, aproximativ 96% şi
doar 4% este Robusta, aproape 250000 de saci.

In an article wrote back in April 2013 by the Mexican National
Coordination of Coffee Organizations (CNOC), it is explained
how since early 2000 Nestlé has negotiated with the Mexican
government the establishment of its world largest soluble coffee
plant, which would use mostly Robusta coffee as raw material,
due to its lower cost and higher caffeine content, even if its coffee
cup is of lower quality.
Most of the soluble produced in Mexico would be
exported to USA, Central America and other countries,
however is worthy of attention that most of Mexican
coffee production is of the Arabica variety, about 96%
and only 4% is Robusta, about 250 thousand bags.
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Who is behind this recent governmental
Robusta enthusiasm, as a saving solution
for Leaf Rust in Central America?
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Aşadar, Nestlé ar trebui să importe cel puţin 1 milion de saci
de Robusta din afară, de aici nevoia de a suplimenta pe plan
naţional şi regional acest soi. Până aici, totul sună bine, corporaţia
crează mii de locuri de muncă, contribuie la creşterea PIB-ului
prin exportul produselor, plăteşte taxe, chiar dacă se bucură de
avantaje fiscale, aşadar de ce facem atâta vâlvă împotriva acestor
iniţiative lăudabile promovate de corporaţiile alimentare!?!
Ei, bine... haideţi să ne uităm la faptele mai puţin evidente.
Nestlé, împreună cu alţi producători mari de cafea solubilă,
implementează la nivel mondial folosirea unui procent mai
crescut de Robusta în blendurile de cafea solubilă,
pentru a obţine profituri mai mari.
Deci, ei promovează creşterea producţiei de Robusta
în ţările producătoare ca Mexic sau sprijină începerea
cultivării ei în ţări ca Nicaragua şi Costa Rica.
În ultimul deceniu, creşterea consumului de cafea a fost
încetinit în Uniunea Europeană, SUA, Japonia, dar a crescut
în ţări ca Indonezia, Vietnam, Filipine, India, China, Brazilia
şi Mexic, aşadar conform strategiilor de piaţă ale corporaţiilor
internaţionale, cum familiile din aceste ţări au venituri mai
mici, au nevoie de cafea solubilă produsă cu costuri mai
reduse ale materiei prime, adică folosirea cafelei Robusta,
amestecată cu arome artificiale şi îndulcitori, toate acestea fiind
promovate cu mari campanii publicitare şi de marketing.
În ultimii 6 ani s-a observat o creştere în producţia cafelei
Robusta în special în Vietnam şi Indonezia, unde costurile
de producţie sunt scăzute, aproape 60$/chintal, care
este vândută la 100$/chintal. Aceasta a dus la o scădere
la aproximativ 40% din preţurile plătite pentru cafea
Arabica, ajungând şi la 120 cenţi/livră la bursa NYC.
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Therefore, Nestle would have to import at least 1
million bags of Robusta from abroad, hence the need of
more national and regional supply of this variety.
Up to this point all sounds “positive”, the transnational is
creating thousands of jobs, is increasing PIB by the export of
their products, pay taxes, even if getting fiscal advantages and
so on, therefore, what is all the noise we are making against all
these good initiatives promoted by the food transnationals?!?
Well…. let’s look in to some less obvious facts behind all this
goodness. Nestlé along with other big soluble coffee producers,
are implementing globally the use of a higher Robusta percentage
in their soluble coffee blends, as this variety allow them to get
higher profit margins. Therefore, they are promoting in various
producing countries the increase of Robusta production,
as in Mexico, or in the case of Nicaragua and Costa Rica
the introduction of this variety in their plantations.
In the last decade the coffee consumption growth has slowed
down in the European Union, USA and Japan, however has
increased in countries such as Indonesia, Vietnam, Philippines,
India, China, Brazil and Mexico, therefore, according to
market strategies of transnational corporations, as the families
of these countries have lower income they need a soluble coffee
produced with a lower cost raw material, hence the use of
Robusta, mixed with artificial flavors and sweeteners, all this
promoted with huge marketing and advertisement campaigns.
During the last 6 years there has been a notable increase in the
production of Robusta coffee, especially in Vietnam and Indonesia,
where the productions costs are lower about USD 60/Quintal
(46 kgs) and it is sold at about USD 100/Quintal.

De parcă aceasta nu ar fi suficient, conform Organizaţiilor
Mexicane Naţionale Coordonatoare ale Cafelei (CNOC), 50%
din plantaţiile din Chiapas, Veracruz şi Oaxaca sunt afectate
de Rugina Frunzelor (Roya), iar autorităţile regionale au cerut
guvernului federal să declare stare de urgenţă. Dar guvernul
refuză să admită existenţa bolii şi a stării de urgenţă, conform
declaraţiilor lui Belisario Dominguez, ministrul al agriculturii,
în contradicţie cu rezultatele prezentate de Serviciul Naţional al
Calităţii Sănătăţii şi Produselor Agroalimentare (SENASICA).
Infecţia cu această ciupercă este o ameninţare reală pentru
economia a mii de familii din regiunile cultivatoare de cafea,
punând în pericol nu numai subzistenţa lor, ci şi păstrarea şi
sustenabilitatea plantaţiilor de cafea Arabica. Şi aici începe
polemica, pentru că nu toată lumea are de pierdut odată cu
apariţia acestei invazii de Rugina Frunzelor. Incompetenţa
guvernului şi lipsa de acţiune face ca producătorii şi instituţiile
locale să se alăture corporaţiilor ca Nestlé. Multinaţionala
distribuie plante şi chimicale pentru a combate pesta.
Prin Planul Nescafé, Nestlé distribuie plante Catimor, un
hibrid de Robusta şi Arabica, ce pare să fie mai rezistent la
ciupercă şi plante de Robusta ce pot fi cultivate la altitudini
mai mici de 1000 m, sunt rezistente la Rugina Frunzelor, au o
calitate finală mai scăzută, conţinut mai ridicat de cofeină şi se
folosesc preponderant la producţia cafelei solubile. Este doar o
coincidenţă?
Continuarea în numărul următor...

Articol de Jose Manuel Ureña aka „El Cafetalero”
Email: editor@RevistaElCafetalero.com

This has leaded to a decrease of about 40% in the prices paid to
Arabica coffee, reaching even US cents 120/pound at NY”C”
futures market.
As if this would not be enough, according to the Mexican National
Coordination of Coffee Organizations 50% of the plantations
in Chiapas, Veracruz and Oaxaca are affected by the Leaf Rust
(Roya), therefore the regional authorities have requested the Federal
Government to declare the state of emergency. But the government
is denying the existence of the plague and therefore emergency, as
per the statements of Belisario Dominguez, director of the Ministry
of Agriculture, in contradiction with the findings of National
Health and Agro-alimentary Quality Service (SENASICA).
The invasion of this fungus is an authentic threat for the economy
of thousands of families in the coffee growing regions, not
only putting at risk their subsistence but also the maintenance
and sustainability of the Arabica coffee plantations. And
here is where the polemic starts, because not everybody loses
with the invasion of the Leaf Rust plague. The governmental
incompetence and lack of action leads the producers and local
institutions to ally with corporations as Nestlé. The multinational
distributes plants and agrochemicals to combat the plague.
Through the Nescafé Plan, Nestlé distributes along to Catimor
plants, a hybrid between Robusta and Arabica varieties, which
seems to be more resistant to plague, also Robusta plants,
which can be grown at altitudes of bellow 1000 MASL, it is
resistant to Leaf Rust, has a lower cup quality, higher caffeine
content and it is mainly used for the production of soluble
coffee. Is this only a coincidence? To be continued…
Article by Jose Manuel Ureña aka “El Cafetalero”
Email: editor@RevistaElCafetalero.com
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cursuri de elită

E

ste singura şcoală din România unde se organizează cursuri
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală
de barista din România care a început să pregătească cursanţi
interesaţi de această meserie.
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără:
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie,
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso,
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper,
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art,
ibrick şi multe altele.
Echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu,
Ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie.
Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane
şi maxim 12 persoane.
Vă aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.
Cafeaua este ca o călătorie în jurul lumii
plină de istorie, savoare şi poveşti.
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t’s been seven years now since Man Met Bril Koffie
first joined the third wave coffee scene. The point of
it all was to offer the Rotterdam community a better
alternative to their daily “cup of Joe”. And so they did.

9 till 6 on Saturdays and Sundays. You can choose between four
different types of filter coffee, and four types of espresso coffee. But
don’t worry, they’ll make it easy for you thanks to the colourful
menu that has each coffee ground and dosed mounted on the wall.

Owner Paul Sharo teamed up with roaster Jelle van Possum,
purchased a Giesen and ended up supplying most local businesses,
focusing only on B2B services for nearly five years. After that,
they opened a coffeehouse and the rest just fell into place.

No matter which cup of coffee you choose, at Man met
Bril you’ll enjoy a double shot of espresso in every drink.
So if you’re a flat white lover, same as me, but want to spice
things up at times..this is the place you’ve been searching for.
Their two-group Slayer machine, alongside the Simonelli
Mythos grinder, will definitely drip magic in your cup.

Although the interior looks like you should put on a pair of gloves
and start carrying sacks of coffee beans, everything about Man met
Bril is extraordinary: everything is DIY (the software & new probes)
and that’s because, as Jelle told me, “we want to show people what
we’re doing here”. So, while you’re perusing the menu figuring
out what to order, you can also check out the roasting process.
The best part is that all their coffee comes as a result of direct
trading, be it from Colombia or El Salvador, as they consider their
purchasing to be one of “the most part of our business: establishing
a connection”. That’s why when it comes to selling it themselves
they choose passion over money; the house blend, for instance,
is sold exclusively for B2B. Man Met Bril Koffie supplies sixty
businesses in Rotterdam, all the while offering workshops in order
to help third parties get the most out of the coffee they purchase.
If you’re planning on paying them a visit, you can find their shop
in Vijverhofstraat 70, open every weekday from 8 to 5, and from

If you’re more into the filtered elixir, rather than espresso,
I recommend you try the Bunn Batch Brew. In a world
that fancies the pour-over method, it can be quite hard to
strive for consistency, especially when you have a cue of
caffeine-needing people at the door. This is indeed a good
alternative, but, if you’re not feeling adventurous, you can
always go for an aeropress or a V60. Prices range between
3,85eur (Colombia, V60) and 4,20eur (Burundi, Kalita).
Having won third place in the Dutch Brewers Cup
(2014), the AD Koffie test (2015), and being featured
in Esquire (2015) as the Best New Coffee Bar, the guys
behind Man Met Bril are not to be underestimated; they
might just be the future of specialty coffee one day.
			

Article by Ronița Dragomir
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t was exactly two Octobers ago when Maurice de Boer
and Sabine van Calker teamed up and opened what is
now the best espresso/ lunch diner in Eindhoven. Sabine
admitted they didn’t know anything about coffee “except
that we liked drinking it”, but they were fortunate enough
to receive help from Arjan, co-owner at Stadsbranderij,
who trained and assisted them as they decided to open.
Formerly a persian carpet store, today’s Meneer de Boer kept
some of the original details that came with the space, like the
stained glass, and incorporated it within the current design. This
is actually one of the city’s protected buildings by the Dutch
government and if you pay them a visit, you’ll understand
why that is. Having worked for Ikea and having an eye for
interior design, Sabine managed to put all of her skills to good
use when it came to finding the Meneer de Boer look.
One of the most important feature of this place is they’re
passion for breakfast, serving it all day, every day, from 7 to
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17. Sabine is also the mastermind behind any tasty meal; she’s
an advocate for fresh produce and wholesome food, adding
more and more baked goods every time, like, for instance, the
gluten vrij almond cake (3,50eur). However, their signature
dish is the Meneer de Boer’s Ontbijt , where you’ll get a small
roll, a loaf of artisanal bread, a small croissant, a knäkerbröd ,
a boiled egg, butter, cheese, jam, cold meat appetisers, a small
orange juice, coffee/ tea (10eur), or, if you partied way too hard
the previous night, you can choose the Hangoverbreakfast for
11,50eur. Mind you, I could never finish either by myself.
When it comes to coffee, Mr. Boer is the artist behind the
counter. Both of their coffee types, Colombia and Brazil, come
from the Bean Brothers so you can tell that quality was an
imperative for this dynamic duo. What stands out here is their
espresso machine of choice: a two group BFC Lira S. Instead of
going for the more “hip” brands, such as Kees van der Westen,
or LaMarzzocco, they opted for a less fancy one that could still
prepare a proper caffeinated drink. The two Mazzer grinders

next to it are more than capable of handling all customer
requests, especially during over-crowded Sunday brunches.
The prices range between 1,50 (espresso) and 3 euros (latte) for
drinks and between 4,50eur (Dutch old cheese and Limburg
apple syrup sandwich) and 11,50eur. I recommend you
try everything! Especially if you’re around during summer,
when you can rent your picnic basket for 16eur per person;
it comes with a blanket, real cutlery, tiny sandwiches, pastry,
croissants, orange juice and no plastic cups, only glass ones
so you won’t feel as if you’re lunching on a budget.
Their passion for specialty coffee and great food
is noteworthy, so make sure you put Meneer de
Boer’s name on your bucket list. Tot gauw!
			

Article by Ronița Dragomir
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Cafea de specialitate?

Aethernativ

Proiectul CLARO a luat naştere în 2014 când
pasiunea pentru cafea l-a determinat pe Andrei
să investească în cursuri cu şi despre cafea de
specialitate şi în final într-un prăjitor artizanal
pentru cafea de specialitate.

E un loc ascuns, dar situat în centrul orașului
Timișoara. Aceasta ar putea fi o metaforă care
descrie bine multe din lucrurile pe care le pun la
cale Bogdan și prietenii lui, într-o curte interioară
de pe Mărășești 14.

A urmat cursuri individuale de prăjit realizate cu
Floriana Vlaicu, Patrick O’Maley şi un apropiat al
celor care au manufacturat prăjitorul, în Grecia,
alături de câteva cursuri adiţionale realizate la
SCAE România (Roasting şi E.G Sensory).

Chiar dacă la prima vedere e un loc de cultură alternativă,
care se adresează mai degrabă studenților cultivați, produsele
pe care le oferă, începând de la cafea sau limonade și încheind
cu cele culturale, ar putea satisface și pretențiile mult mai
consistente. Cafenea dimineața și club de jazz sau de dans seara,

În mai 2015, s-a lansat prima comandă şi totodată prima
acţiune oficială a prăjitoriei Claro. Un proiect îndrăzneţ şi
riscant au spus unii, în condiţiile în care cafeaua de specialitate
abia se făcuse cunoscută. Dar a riscat şi astăzi, prăjitoria Claro
înseamnă cafea de specialitate, origini şi microloturi din cele
mai cunoscute zone producătoare de cafea catalogată la un
scor de peste 80 de puncte conform modului de clasificare
şi notare al cafelelor de specialitate, un prăjitor CoffeeTool
realizat manual într-o manufactură din Grecia cu o capacitate
de 4 kg, multă pasiune, dar şi mai multă muncă şi un coffee
shop în Bucureşti situat pe Mihai Eminescu, nr 148.

Aethernativ vrea să le facă bine pe amândouă. În acest sens
au schimbat și cafeaua de proveniență italiană, prăjită prea
intens, cu una de specialitate. Au început timid, și-au înlocuit
râșnița cu una on demand, au luat cafea arabica proaspăt
prăjită de la Hotspot coffee, iar apoi de la Yume din Cluj,
cu care au avut o colaborare strânsă si de lungă durată.

„Este un domeniu aflat în dezvoltare, o nişă bine definită în
acest moment, dar cu potenţial mare de dezvoltare. Stilul meu
de prăjit este unul light-mediu şi se încadrează în totalitate
în ceea ce azi este cunoscut ca fiind «al treilea val al cafelei».
De când am deschis prăjitoria, am alocat timp pentru sesiuni de
cupping destinate clienţilor astfel încât să poată face diferenţa
între o cafea de specialitate, de foarte bună calitate şi cafeaua
din comerţ/supermarketuri. Consider că mai întâi trebuie să
educi clientul, să-i explici cum poate obţine o cafea bună şi prin
ce metode alternative şi ulterior să încerci să-i vinzi produsul.
Toate aceste acţiuni au avut efecte pozitive pe termen lung atât
pentru prăjitoria Claro ca business, cât şi pentru clienţii noştri.’’
Dinamica este cuvântul cheie în prăjirea cafelei de specialitate.
Trebuie să fii mereu conectat la noutăţile pieţei pentru că sunt
atâtea cafele de descoperit şi de prăjit încât sky is the limit!
CLARO
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În cele din urmă, au fost abordați de un tânăr prăjitor local,
Milan, care a citit pe espressoman.ro cum că ar exista în
Timișoara o cafenea ce promovează cafeaua de specialitate.
Entuziasmat, acesta le-a propus să încerce o susținere
reciprocă și un parteneriat benefic, începând să cumpere
cafea verde din surse cu trasabilitate și recenzii foarte bune.
A fost mai dificil la început, până când clienții au înțeles că
gustul acid al prăjirii light este necesar pentru perceperea
aromelor subtile, dar în mod constant barista construiește
argumente și reglează parametrii echipamentelor.
Vara aceasta, grupul timișorenilor entuziaști a pus mâna de
la mână și a organizat o sesiune de pregătire cu Specialty
Coffee Association of Europe, tocmai pentru a duce
pasiunea lor cât mai aproape de știință. Ne bucurăm să
știm că lăsăm Timișoara pe mâini bune și că există un
bastion al culturii cafelei de specialitate și în vestul țării.
Mărășești 14, Ap. 3,
Timișoara, România, Tel.: 0724 012 364
https://www.facebook.com/Aethernativ
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Sweets ’n’ Coffee

Prăjitură cu mascarpone şi cafea
Ingrediente

Mod de preparare

Crema:

•

Jeleul de cafea:
Gelatina o punem la hidratat în
câteva linguri cu apă rece.

Gelatina o hidratam în câteva
linguri cu apă rece.

Pentru blat:
- 100 g biscuiţi
- 50 g unt
- 1 plic zahăr vanilat

•

Pentru jeleul de cafea:
- 250 ml cafea tare
- zahăr după gust
- 10 g gelatină

•

Pentru cremă:
- 250 g mascarpone
- 200 ml smântână pentru frişcă
- 100 ml lapte condensat
- 3 linguri zahăr fin
- 7 g gelatină
- 1 pliculeţ zahăr vanilat
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Preparăm cafeaua, o lăsăm să se
răcorească şi o strecurăm printr-o
sită fină, să nu aibă nici un fir de zaț.
Adăugăm gelatina şi omogenizam.
Turnăm într-o formă de silicon şi
dăm la frigider până se întăreşte.
Blat:
Biscuiţii se macină în robotul de
bucătărie sau cu sucitorul. Untul topit
îl turnăm peste biscuiţi şi amestecăm
până obţinem o compoziţie ca nişte
firimituri. Răsturnăm compoziţia
într-o tavă detaşabilă şi tasăm bine cu
o lingură sau cu fundul unui pahar.
Dăm la frigider până pregătim crema.

Smântâna pentru frişcă o mixăm la viteză
mică până începe să prindă consistență,
apoi adăugăm zahărul şi zahărul vanilat şi
mixăm până devine pufoasă.
Mascarponele îl mixăm într-un castron
împreună cu laptele condensat. Adăugăm
frişca bătută, amestecând uşor.
Gelatina o topim la bainmarie. Pentru
a aduce cele 2 compoziţii la aceeaşi
temperatură, punem peste gelatină câteva
linguri din compoziţia de mascarpone
şi omogenizăm. Amestecăm apoi cele 2
compoziţii.
Scoatem jeleul de cafea din formă şi-l
punem pe mijlocul blatului de biscuiţi.
Enjoy your sweet coffee break!
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Your future is hidden in your coffee cup.
As we all know, it is difficult to make predictions.
Especially when it comes to the future, but for
coffee drinkers the future may now look both
closer and brighter. “Fortune telling” in coffee is
on its way back!

Even long before coffee appeared on the world stage most
members of the human rage felt this irresistible urge to
know what the future might bring. That urge became
so strong that concept of making predictions became,
and still is, a very (un)serious profession, or at least an
opening into some kind of part time entertainment.
My grandmother belonged in the last category. She was a
part time freelance “fortune teller“ some 100 years ago. As a
tool she used coffee grounds and coffee cups to tell friends,
neighbours, family and anyone that would listen what the
future might bring them. Provided the person in front of her
actually drank coffee, she had her own very convincing way of
reading the signs in what remained in the cup after drinking.
She claimed individual future was hidden in the patterns in
the remaining particles in cup. Her skills were high in demand,
partly because her origin was quite unusual and exotic, and
partly because she got a reputation of actually being quite good
in predicting. Probably because her statements left plenty of
room for interpretations - not unlike the oracles of Delphi.
As a child I was quite impressed by this and I followed her closely:
The rituals, the atmosphere and the various patterns left in the cup
or the saucer after the liquid was enjoyed. Later I also understood
that what she said was sometimes less important than how she
said it. And above all: The long silent pause before the final
verdict was proclaimed and the body language combined with
the facial expressions during the proclamation added both to the
excitement and the credibility. I was not that clever and observant
as a 10 year old, so it took me some 25 years before I understood
the true value of the format, and an additional 10 years before
I really grasped the essence of it and started to apply the same
philosophy in my own business presentation around the world.

Unfortunately, she died - too early.
But she sure left some solid impressions. She both
told me what I had to expect from my own the near
and distant future, and then gradually she took me
on as an apprentice in coffee cup fortune telling.
The first is easiest to remember. She firmly proclaimed that her
grandson would be handsome, healthy, rich, famous and live a
long and happy family life. I was trilled and excited, but it did not
take long before I realised that this was quite a standard fortune
forecast for grandchildren. Even later in time I came to think of
the fact that she must have had a hidden talent. She could have
been an excellent copywriter making ads for industrial coffee
blends. She could well have written the following: “Before I drank
brand xxx I was lost and lonely. Now my life is rich and beautiful”.
Another standard promise to those who are easily fooled.
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When the cup is empty, take the saucer up and place it on the top
of your cup and then turn the joint set upside down. Wait a while
till everything settles then turn it back with a theatrical move,
remove the saucer, and look at the patterns the ground coffee
have formed in the cup and at the saucer. Be very quiet around
the table, enhance the vibes in the room and carefully observe
the patterns from all angels. Then put the cups down, close your
eyes, focus deeply on what you have seen, and finally compare it
with your inherited knowledge in interpretations of patterns.

Coffee
fortune tell
ing
Then the ritual.
Keep in mind that I grew up some decades before the filter
machines, espresso was just invented and instant coffee was in its
infant beginning and pods still had to wait almost half a century to
be invented. We relied on the coffee kettle and what is known as
the steep method for brewing and, to be dead honest, more boiling
than brewing. You may have seen it in old films. But with new
technology, we must admit that fortune telling in coffee grounds
suffered a substantial setback for some decades.
But, it is now bouncing back. The idea of making traditional
Arab, Turkish, Greek quality coffee including its rituals
and leftover coffee particles in the cups are recovering. To
press the button “on” on a coffee machine saves time, but
it sure loses our opportunity of human interaction.

My grandmother grabbed those opportunities.
Empathy was her strong side, so were her convincing rituals. Here
is what she told me again and again: You need plenty of coffee
grounds left in the cups. It is in the ground the fortune and the
future can be read. She was not much into bad news like illness
and disasters. She was a positive thinker and instructed me that this
was the best avenue to pursue both in fortune telling and in life in
general. The next important step in the ritual was for all involved
to slowly enjoy the coffee from a fine cup with a matching saucer.

Close your eyes again, and now look at the person that just
drank from the cup and then slowly and quietly tell what
the future has in store for him or her. I still remember some
of the patterns and, if you promise not to tell anyone, I
will share a few of them with you in a separate frame.

Then I grew up and forgot all about it.
Little did she- or I-know that I some 3 decades later would
become an international coffee expert, inventor, organizer and
a few other things that jointly would take me around the world
for/and with coffee. Some decades later, in Istanbul, I was taken
to the bazaar and had my fortune told again. The outcome was
more or less exactly the same as my grandmother had told me
50 years earlier in my childhood’s native arctic village. I asked
my new fortune-teller if she could confirm. She politely did so
and I nodded even more politely. We both knew we lied trough
our teeth, but it was a nice evening when, during a couple of
hours, I travelled both backwards and forwards in history. That
is what fortunetelling is all about. Later, we went to the nearby
Besiktas football pub for some beers and watched the local match
against Calatararay. And finally embarked on an everlasting
friendship on Facebook. But my fortune telling adventures
did not end there. I was rehooked and during the following
years I had my fortune told in Cairo, Vienna, Beijing, Mardin,
London, St. Petersburg and a few other places. They could not
entirely confirm all my grandmothers statement, but they were
at least politely enough to tell me that I was still handsome.

Now I got really hooked
In my simple childish mind I was under the impression that this
was some kind of occult behaviour my grandmother had made up
her own. A swift Google search immediately proved how utterly
and totally wrong I had been. Yes, it originated from the Turks
or rather the Ottomans that again got it from tea leaves fortune
tellers in China where the idea dated back a few millenniums.
The Ottomans were really innovative invaders and came as
uninvited guests in several countries. They formed a vast
empire and they brought their culture, ideas and the concept
of fortune telling with them to Africa, to the Balkans and
Russia, to central Europe and to the Near- and Middle East.
I simply kept googling and asked around when I met coffee
people throughout the world. Then I soon discovered that the
idea of fortune telling in reality had not only survived, but also
been modernised and developed. It had become a multilingual

industry with apps, organizations, clubs, websites and tourist traps.
My ignorance and illiteracy had been without holes and again I
was at the bottom of a sharp learning curve, but I am improving.
Humbly, I must admit that I only remembered a handful,
or rather cupful of the coffee ground pattern interpretations
shown to me by my grandmother. But for those of you
who want to dive deeper into these the cups, there are a few
additional hundred patterns you need to get familiar with
before you can title yourself top class Coffee Fortune Teller.
If this looks like an overwhelming task, there is
comfort to be found on the same Internet.
One of the hardcore fortune tellers has listed all thinkable
patterns in alphabetical order with the “correct” interpretations
of all of them. But as this is now becoming a part of a larger
international fast growing semi occult movement, I would
advice against holding your breath while you wait for all
of us Coffee Fortune Teller to agree to every word.
As for myself, I am I still on the stage where I hope my
grandmother’s soon 65-year-old predictions will prove to be correct.
But, I gradually came to realise that she may have
been mistaken in a few of her statements. On the
bright side: I learnt at lot of other smart things.
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Then the circle closed.

Frame 2.

The great paradox in this is that the inventor and first organizer
of the Cezve/Ibrik World Championship in Copenhagen some
10 years ago originates from a frozen arctic village where he
learned coffee fortune telling from his rather odd multilingual
grandmother. Maybe I should participate in the next world
championship in Dubai at the end of February 2017 and then
try to become my own fortune teller when it comes to the result

Patterns and meanings for beginners

Frame. 1 The World Cezve/Ibrik championship
The first SCAE Cezve/Ibric World Championship was tested
as a concept some 10 years ago in Copenhagen. It was a real
crowd pleaser presenting something very different from the
Barista Championships. It was vibrant, colourful and all
participants enjoyed themselves, and showed it to us all.
The first winners came from Russia. Since then the event
has, with a few deviations, stuck to its original concept and
grown in fame. Medallists have come from all corners of
the world like South Korea, Denmark, UK, USA, Austria,
Turkey, Greece and Romania just to mention a few.

Rings. Proposal coming up
Squares. New home
Lines. Journey in progress
Butterfly. New love emerging
Bird. Good news soon
Flowers. Happiness
Heart. True lasing love
Broken heart. Self-explaining
Firm unbroken circle. Stable life to come
Dripping circle. Sad changes will come. ®
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Beauty
in a Cup

CASA JAD Boutique
Health&Wellness
(Zona Unirii - Budapesta),
Str. Leon Voda, Nr. 24,
parter, Sector 4
Program: L-V: 10:00 - 20:00;
S: 10:00 - 16:00;

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

IMPORTANȚA PRIMEI ÎNTÂLNIRI (2)
Avem doar 30 de secunde pentru a face o primă impresie bună celorlalţi!

Schema de îngrijire
cotidiană pentru domni:

Urmează crema de faţă, cea de gât şi decolteu şi balsamul bio
pe buze. Aşteptaţi 2-3 minute dacă doriţi să aplicaţi machiaj.

Produse: Gel special de curăţare a tenului care se îndepărtează
prin clătire, apă termală, cremă energizantă contur de
ochi, emulsie de hidratare sau energizare a tenului.

Seara: Demachiaţi întâi ochii şi buzele, apoi repetaţi
paşii de dimineaţă până la aplicarea cremei de faţă. Aici
puteţi opta pentru o cremă de noapte, un ser hidratant,
vitaminizant sau de fermitate care se aplică şi pe gât/
decolteu. Din când în când, lăsaţi fața liberă, să respire şi
pulverizați pe ten doar o brumă fină de apă termală.

Dimineaţa: Umezeşte fața, masează uşor gelul de
curăţare, clăteşte bine tenul şi usucă-l cu un şerveţel de
hârtie. Aplică apa termală şi tapotează uşor cu palmele,
pentru a intra în piele. Aplică crema energizantă
contur de ochi. Urmează emulsia de hidratare sau
energizare a tenului şi un pic de balsam transparent de
buze bio, pentru a evita aspectul de buze crăpate.
Seara: Urmează paşii de curăţare a tenului de dimineaţă. După
apa termală şi aplicarea cremei contur de ochi, alte produse
de îngrijire sunt opţionale până la vârsta de 35 de ani. După
35, este necesar un ser anti-age, special pentru bărbaţi.
Trusa de îngrijire
cotidiană pentru doamne:
Demachiant special de ochi, lapte demachiant, tonic,
cremă contur de ochi, balsam de buze bio, cremă
de faţă cu SPF inclus, cremă de gât şi decolteu.
Dimineaţa: Umeziţi fața.
Masaţi uşor laptele demachiant, cu mişcări blânde, circulare,
ascendente, dinspre gât spre frunte. Îndepărtaţi produsul cu
dischete de vată de bumbac 100%, uşor umezite cu apă.
Puteţi clăti fața şi uscaţi cu un şerveţel de hârtie.
Tonifiaţi tenul, apoi aplicaţi crema contur de
ochi prin mişcări uşoare de tapotare.
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SÃnÃtate si, frumusete
, la casa jad
Astăzi misiunea de a trăi sănătos a devenit o adevarată
provocare. Deși avem la dispoziție o mulțime de
informații despre alimentație, sport, sănătate, ne este
din ce in ce mai greu să facem cea mai bună alegere.

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

- aplică timp de 10 min pe ochi două linguri
pe care le-ai ţinut la frigider peste noapte

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.

- masează fața cu miere de albine naturală, de la apicultori,
timp de 5 minute apoi clăteşte cu apă călduţă. Usucă fața,
pulverizează apă termală şi apoi aplică crema de zi.

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

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

- aplică produsul profesional unisex, special
conceput pentru cearcăne „Fluid anticearcăn” din
gama Bi-Optic – Ericson Laboratoire Paris.

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

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

SFATURI UNISEX pentru a arăta bine
după o noapte nedormită:

Combină cele de mai sus cu hidratare corespunzătoare,
o alimentaţie echilibrată, diminuează stresul
electromagnetic şi încearcă să adormi mai devreme.
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

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.

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

Pentru mai multe informatii acceseaza: www.casajadboutique.ro www.casajadexclusive.ro www.casajad.ro
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Neuromarketing la o ceașcă de cafea
Până la 93% din totalul comunicării umane se
realizează non-verbal și 90% din informațiile pe care
le primește creierul sunt de natură non-verbală.
50% din creierul uman este alocat prelucrării
informației vizuale, procesată de 60.000 de ori mai
repede decât decodificarea textului.
50 de milisecunde sunt suficiente pentru a ne forma
o opinie despre un website.
33 de milisecunde sunt suficiente pentru a
aprecia credibilitatea unei fețe. Nu ne amintim că am
văzut acea față, dar amigdala și-a format o părere,
reacționând diferit de la față la față.
Ambalajul are aproximativ 100 de milisecunde
pentru a comunica prima impresie (a câștiga
încrederea subconștientului) și 4 secunde pentru
a atrage atenția și a convinge la raft (în fața
competitorilor).
Foto: Shutterstock

Cum ar putea managerii, designerii și marketerii
să identifice și să influențeze mecanismele
mentale care conduc și determină obieceiurile
de consum și decizia de achiziție?
Neuromarketingul și neuroștiințele din spatele
acestuia reușesc să răspundă cu date obiective
și corecte, preluate direct din subconștientul
subiecților și aduc o perspectivă nouă pentru o
problemă veche: de ce consumatorii cumpără?
Capacitatea instrumentelor și tehnicilor
neuromarketingului de a accesa și evalua
informații dincolo de nivelul conștienței,
plasează neuromarketingul înaintea celorlalte
tehnici de cercetare. Neuromarketingul are
un mare potențial în domeniul identificării
nevoilor subconștiente și comunicării.
Avansarea rapidă a tehnicii de investigare
noninvazivă și amploarea descoperirilor în domeniul
neuroștiintelor au scos la lumină un fapt destul de
incomod, mai ales pentru aceia dintre noi care se
declară a fi “cerebrali”: mare parte din mecanismele
care conduc procesele decizionale, inclusiv pe cel
de achiziție, se desfașoară la nivel subconștient.
Emoțiile, filtrate de clișeele mentale
specifice fiecărui individ, reprezintă fundația
acțiunilor pe care le întreprindem.
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Deoarece clișeele funcționează în mare parte
automat, sub pragul de conștientizare, ele nu
sunt disponibile introspecției, iar focusarea pe
afirmațiile și deciziile conștiente ale consumatorului
poate crea capcane pentru marketeri.
Tehnica de cercetare utilizată în neuromarketing
este noninvazivă și se bazează pe datele furnizate
(uneori chiar procesate) în timp real de aparatura
specifică pentru eye tracking (urmărire a privirii),
pentru recunoașterea expresiei faciale, EEG
clasic sau dry EEG, EKG, HRV (variabilitatea
ritmului cardiac), GSR (rezistență galvanică) sau
de diferite alte tehnici de imagistică cerebrală.
Cercetarea poate identifica viitoare tendințe și
așteptări pe care noi, în calitate de consumatori,
nu am avut ocazia să le exprimăm sau de
care nici măcar nu suntem conștienți.

Companii precum Yahoo, Google, Hyundai,
Microsoft, Disney, Frito-Lay, Heineken, Nestlé,
MsDonalds sau Starbucks utilizează deja
avantajele neuromarketingului pentru produsele,
serviciile și campaniile pe care le dezvoltă.

Foto: Shutterstock

Cafeaua, preferata marketingului
senzorial și olfactiv
Lumea cafelei, ca și cea a parfumurilor sau aromelor
se numară printre preferatele marketingului senzorial.
Una dintre cheile succesului fenomenal al
cafenelelor Starbucks este experiența senzorială
consistentă și atrăgătoare.
Muzica, culorile și sistemul de iluminare sunt toate
importante, dar în mod clar câștigă aroma minunată
a cafelei care domină simțurile încă de la intrare.
Starbucks a înțeles cu siguranță beneficiile
marketingului senzorial și olfactiv. Aromele
stimulează anumite zone ale creierului responsabile
pentru crearea de emoții și amintiri. Nasul uman
poate identifica și își amintește peste 10.000 de
mirosuri, iar 75% din emoțiile noastre sunt generate
pe baza mirosului.
Prin urmare, deși putem să ne bucurăm de
cafeaua Starbucks și acasă, nu pare la fel
de savuroasă ca în magazin, iar espressorul
de acasă nu este unicul motiv!

60% din experiența senzorială pentru
espresso nu provine din ceașcă!
Cercetările comandate de Nespresso arată că 60%
din experiența senzorială pentru espresso nu provine
din ceașcă, ci din mediul în care se servește!
Nespresso a creat un sistem home espresso capabil
să producă espresso cu gust la fel de bun ca
sistemul din cafenea. Din păcate, consumatorii nu au
recunoscut acest lucru.
Convingerea de bază care susține că la cafenea
se prepară cafeaua mai gustoasă decât acasă,
împreună cu îmbunătățirea continuă a experienței
senzoriale în cafenele reprezintă un dușman
imbatabil pentru espresso-ul preparat acasă,
indiferent cât ar fi de bun la gust în realitate.

Prețul cafelei influențează percepția
Un alt factor care influențează percepția calității
este prețul. Un studiu de neuromarketing realizat
în Germania a descoperit că Starbucks ar putea
să piardă profituri considerabile pentru că
practică prețuri mult mai mici decât așteptările
consumatorului german. Rezultatele studiului
arată că mintea noastra respinge prețurile prea
mici sau prea mari considerându-le ca fiind
nerealiste. Din această perspectivă se pare că prețul
pentru o cafea mică la Starbucks în Germania
ar trebui sa fie mai mare decât cel practicat.

Prezentarea vizuală manipulează
așteptările gustative
Aspectul vizual este un alt factor binecunoscut care
influențează percepția subconștientă a valorii și a
gustului. Prezentarea vizuală a alimentelor este un
instrument util în manipularea așteptărilor gustative
ale consumatorilor și a percepției calității.
Un studiu recent care a utilizat aceeași rețetă
de caffé latte fără decorare sau cu decorări
diverse, ne dezvăluie că prezența artei, precum
și forma în sine a decorării influențează
percepția asupra aromei și valorii cafelei.

Neuromarketing takeaway
Un studiu recent de imagistică cerebrală arată
că băuturile calde, ca și cele reci ne afectează
atât percepțiile asupra celorlalți oameni, cât și
comportamentul. Spre deosebire de băuturile
reci, care ne fac să fim mai rezervați și mai puțin
binevoitori cu cei din jur, o cafea caldă aduce
un plus de generozitate și încredere.
Ca un takeaway la final de articol, vă
sfătuim ca atunci când vă întâlniți cu
un partener de afaceri, pentru succesul
negocierilor, invitați-l la o cafea caldă!

Mai multe informații găsiți pe neuro.positiveagency.ro
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Kalita

Se asemănă cu V60 sau Chemex ca metodă
de preparare a cafelei, dar se diferenţiază prin
extracţie, Kalita având trei orificii, pe când în
celelalte metode apa se scurge printr-una singură.
Picurătorul are contact minim cu filtrul, iar
aceasta favorizează o temperatură constantă şi
dispersia apei.
Există două tipuri de filtre pentru Kalita: 185 şi 155.
Filtrele 185 se potrivesc cu dripper-ul 185 care este
mai mare. Cel 155 este bun pentru cei care plănuiesc
să obţină o singură ceaşcă de cafea după preparare.
Această metodă de preparare scoate în evidenţă
notele cafelei. Există trei factori care sunt extrem de
importanţi pentru prepararea unei cafele perfecte:

2. Apa:
Puritatea apei este deosebit de importantă, ca şi
temperatura. Dacă prepararea are loc la punctul de fierbere,
cafeaua se poate arde, iar dacă are loc la o temperatură
prea scăzută, uleiurile nu se for integra adecvat. Este
general acceptat că temperatura ideală variază între 9096 °C. Turnarea cu precizie este o necesitate, iar Kalita
este una dintre cele mai bune opţiuni de pe piaţă.
3. Raţia:
Există multe discuţii despre raţia ideală a apei la
cafea. De fapt, aceasta depinde de multe variabile,
iar în cazul Kalita este între 14.5-16(ml):1(g). Raţia
poate varia în funcţie de tipul cafelei folosite.
Sfaturi pentru prepararea cafelei:

1. Râşnirea:
Ea va dicta modul de preparare. Pentru Kalita,
râşnirea ar trebui setată la 7.5 pe o scară de la 1-10 (1
fiind pentru espresso, 10 pentru French Press).
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• Kalita se poate folosi pe aragaz, aşa că nu vă
temeţi că se va încinge. Aceasta va ajuta la păstrarea
temperaturii apei, spre deosebire de dăţile în care turnaţi
apă dintr-un recipient fierbinte într-unul rece.

• Dripper-ul se curăţă perfect cu o cârpă de microfibră
şi un pic de apă, iar kalita va arăta ca nouă.
• Când măsuraţi cantitatea necesară de apă, umpleţi recipientul
până sus. Astfel, veţi avea suficientă apă pentru a uda filtrul, pentru
a preîncălzi ceaşca şi nu veţi rămâne fără apă în timpul preparării.
Pentru prepararea cafelei folosind Kalita se recomandă turnări
incrementale la fiecare 30 de secunde. Cantitatea de apă
variază în funcţie de momentul din procesul de preparare şi
de câtă cafea vreţi să obţineţi, iar acesta ar trebui să dureze
între 2(m):45(s) şi 3:15. Un exemplu de preparare conţine
20 de grame de cafea şi 360 grame de apă. Umeziţi filtrul
înainte de a adăuga cafeaua, pentru a evita ca gustul filtrului
de hârtie să se impregneze în cafea. Porniţi cronometrul.
Turnaţi 40-60 g de apă şi lăsaţi-o 30 de secunde pentru a
permite gazului acumulat de boabe în procesul de prăjire să se
evapore. Apoi, turnaţi constant, timp de 20 de secunde, 150g
de apă. Aşteptaţi până cronometrul ajunge la un minut, iar
apoi turnaţi alte 50g în următoarele 20 de secunde. Când s-a
scurs 1 minut şi 30 de secunde, repetaţi. Când cronometrul
arată că au trecut 2 minute, umpleţi dripper-ul până la 360 g.
Aşteptaţi ca apa să se scurgă şi cafeaua e gata pentru servire. ®
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
7-9 September 2016

10-11 September 2016

16-18 September 2016

COTECA	Hamburg, Germany

www.coteca-hamburg.com

Coffee and Chocolate Expo	San Juan, Puerto Rico www. coffeeandchocolateexpo.com

New York Coffee Festival

1st October	International Coffee Day

New York, USA	

Worldwide

6-9 October	Istanbul Coffee Festival	Istanbul, Turkey

13-16 October	Let’s Talk Coffee

Puerto Vallarta, Mexico

www.newyorkcoffeefestival.com

www.ico.org

www.istanbulcoffeefestival.com

www.letstalkcoffee.org

