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Din prima...
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anuale. Săptămâna următoare vei începe să
pavezi iadul cu ele, ca de obicei” zice Mark
Twain cu umorul său inegalabil.
Noi suntem la prima revistă din 2017 şi
vom încerca să vă aducem ca şi până
acum, cele mai interesante poveşti cu şi
despre cafea.
Vom călători prin lume, după cafenele
interesante cu cafea de bună calitate, vă
vom recomanda personalităţi ale industriei
mondiale de cafea, cu istorii interesante şi
pline de savoare, de citit la o cafea.
Ne pregătim pentru Bucharest Coffee
Festival 2017, un eveniment plin de cafea
şi oameni pasionaţi, unde vom organiza
competiţiile naţionale de barista, unde
vă aşteptăm în număr cât mai mare să
degustaţi, să savuraţi, să vă delectaţi cu
cele mai bune cafele din România.
Nu e prea târziu să vă urez un an frumos,
curat, bun şi plin de reuşite!
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editor@revistaelcafetalero.com
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coffee stage

Fraţii Umaña
The Collaborative Coffee Source a adus în atenţia
publicului iubitor de cafea povestea fraţilor Umaña.

Barista Bonanza este cea mai nouă
iniţiativă SCAE care aduce beneficii
membrilor săi în cadrul a multor expoziţii,
evenimente, spectacole şi festivaluri
din Europa şi Asia. Barista Bonanza se
compune din patru arii cheie: Brew Bar,
Seminar Stage, Members Lounge şi
Information Zone.
BREW BAR
Brew Bar asigură fluxul cafelei. Dintr-o selecţie de
diferite metode de preparare şi o multitudine de
cafele specialty, poţi găsi cafeaua perfectă pentru tine.
Cafeaua preparată de un Super Voluntar de la SCAE
vine la pachet şi cu super oportunitatea de a lua
parte la degustări şi demonstraţii unice de brewing.
SEMINAR STAGE
Educaţia este foarte importantă pentru noi, iar
Seminar Stage este un forum pentru cunoaştere
şi împărtăşirea ideilor şi a experienţei pentru
toţi participanţii. Subiectele sunt foarte variate,
precum şi invitaţii care susţin conferinţele,
majoritatea având un background internaţional.
MEMBERS LOUNGE
Evenimentele sunt un loc bun pentru a face
afaceri, dar acestea pot fi gălăgioase şi aglomerate.
Members Lounge este o zonă disponibilă
exclusiv membrilor noştri, unde aceştia îşi pot
desfăşura întâlnirile de afaceri într-un mediu
privat alături de cafea din partea casei.

Industria de cafea se confruntă cu problema că din ce în ce
mai puţini tineri aleg să muncească în sectoarele de agricultură
şi producţie ale cafelei, deoarece au un nivel mai ridicat de
cunoştinţe, mai multă experienţă şi oportunităţi mai variate
decât au avut cei dinaintea lor. Aşadar, când unii din ei
aleg să lucreze în sectorul cafelei, merită atenţia noastră. În
anumite locuri, munca în domeniul cafelei poate susţine
chiar un stil de viaţă peste medie şi le oferă celor la început
de drum în afaceri şansa de a visa şi de a experimenta.

INFORMATION ZONE
Aici puteţi întâlni echipa SCAE! La Information
Zone găsiţi cele mai noi ştiri din comunitatea SCAE,
puteţi afla informaţii despre evenimente şi despre
cum puteţi profita la maxim de SCAE Membership.

4

Un astfel de caz sunt fraţii Umaña din San Marcos, Tarrazu,
care „şi-au pus laolaltă resursele pentru a fonda o micro moară
în 2014 cu scopul de a produce numai cafea de specialitate.
Acum ei produc caturra şi catuaí şi cultivă bourbon, villa sarchí şi
gheisha ce vor fi disponibile după următoarele sezoane de cules.”

coffee stage

WORLD BARISTA
CHAMPIONSHIP
LA SEUL
De pe 9 până pe 12 noiembrie 2017,
campionii din lumea cafelei vor călători
de pretutindeni la Seul pentru a intra în
competiţie pentru titlul de World Barista
Champion 2017, la Café Show Seoul.

World Barista Championship organizat anual
de World Coffee Events (WCE) este competiţia
mondială de cafea ce se concentrează pe abilităţile
de preparare ale băuturilor pe bază de espresso.
În 2017, campioni din peste 60 de evenimente
la nivel naţional îşi vor demonstra priceperea pe
parcursul a unei prezentări de 15 minute, preparând
espresso, băuturi pe bază de lapte şi băuturi
signature în faţa juriului WCE Certified Judges.
Pentru noutăţi despre World Barista Championship
urmăriţi #WBCSeoul pe Facebook, Twitter şi Instagram.

6
www.clickndrink.ro

Soluţii complete de mobilare pentru
hotel, restaurant și spaţii office.
Bd. Basarabia, nr 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mob: 0742.171.741
E-mail: info@chairry.net

www.chairry.net
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JM SMUCKER
creşte preţul cafelei
JM Smucker a crescut preţurile pentru produsele
ambalate pe bază de cafea, precum Folgers şi Dunkin’ Donuts,
cu până la 6%.
Compania a afirmat că această creştere este cauzată de creşterea preţului
cafelei Arabica, după ce un exportator important din Brazilia a estimat că
recoltele de Arabica şi Robusta vor fi sărace în perioada 2017-2018.
Această mişcare este exact reversul demersului din vara anului 2016, când
JM Smucker a redus preţul produselor ambalate pe bază de cafea datorită
faptului că exista destulă cafea pe piaţă şi se prognoza o scădere a preţurilor.
K-Cup pods, care sunt produse sub licenţa Dunkin’ Donuts,
nu vor fi totuşi afectate de mărirea preţurilor.

8

coffee stage

CĂUTĂ FRANCIZORI
The Coffee Shop no 3, de data aceasta pe Băniei, la
numărul 5. Aşa cum ne-au obişnuit, spaţiul nou creat
este la fel de echilibrat ca şi primele două. Urban,
modern, plin de cafea - trei aspecte esenţiale
pentru un coffee lover, toate regăsindu-se în The
Coffee Shop. Ambientul pastrează parfumul și
nota fină alaturi de elemente estetice noi cum ar fi
peretele vegetal sau cuptorul de prăjit cafea. Au și
o zonă nouă de lounge de aproximativ 40 mp ce
poate fi folosită pentru diferite evenimente sau unde
vă puteți savura cafeaua relaxați alături de o carte
sau navigând pe internet.

CONTACT
Telefon: 0756 077 399
Email: office@caffea.ro
http://www.caffea.ro

t

The Coffee Shop: Str. Băniei nr. 5, vis-a-vis de biserica Sf. Gheorghe, București, Str. Mendeleev nr.10, București,
și onr.
zonă
a magazinului
rezervată
vending
Coffee Shop
no 3,
de data aceasta
pe Baniei,nr.
la 2,
numărul
Str. Barbu he
Vladoianu
nr. 2-4,
București,
Str. Academiei
București, CaleaExistă
Moșilor
221,
intersecție cu
Strada aparatelor
Eminescu,deBucurești.

5. Aşa cum ne-au obişnuit, spaţiul nou creat este la fel de
echilibrat ca şi primele două. Urban, modern, plin de cafea trei aspecte esenţiale pentru un coffee lover, toate regăsindu-se în
The Coffee Shop. Ambientul pastrează parfumul si nota fină alaturi
de elemente estetice noi cum ar fi peretele vegetal sau cuptorul de
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și cafetierelor profesionale, provenind de la producători precum
Jura, Crem Internaţional, La Pavoni sau Mahlkonig, care
garantează un espresso excelent. The Coffee Shop vă așteaptă
cu o cafea de cea mai bună calitate de la producători de top din
lume: JJ Darboven, Tchibo, Lavazza, Segafredo, Kraft, Dallmayr,

coffee stage

coffee stage

BWT water+more
Ianuarie 2017 – Asociaţia Cafelei de Specialitate are plăcerea
de a anunţa că BWT water+more a fost desemnat sponsor
principal al evenimentului World of Coffee pentru a
treia oară la rând, continuând un parteneriat de succes
care a început la Gothenburg. Evenimentul din 2017
va avea loc în capitala Ungariei, între 13-15 iunie.
World of Coffee, ce se va desfăşura în minunatul oraş Budapesta,
este un eveniment special din calendarul cafelei, care reuneşte
peste 200 dintre cei mai inovatori furnizori din industrie pe
parcursul a trei zile în care vor avea loc competiţii, Simpozionul
Re: co, seminarii, sesiuni educaţionale şi de comunicare.
CEL MAI MARE EVENIMENT DE CAFEA
Acesta este cu adevărat cel mai impresionant eveniment din calendarul
cafelei şi va fi găzduit de un oraş superb. La a 17-a aniversare, World
of Coffee este un adevărat spectacol, care atrage cei mai influenţi
producători, furnizori şi profesionişti din industrie, ce se reunesc în
cadrul evenimentului pentru a-i întâlni pe potenţialii cumpărători,
pentru a-şi promova produsele şi pentru a afla despre noutăţile din
acest sector. După succesul răsunător de la World of Coffee Dublin,
SCA este încântată să aducă acest eveniment în capitala Ungariei.
INOVAŢIE ÎN INDUSTRIA DE CAFEA
Acest eveniment este despre dezvoltarea strategică în industrie,
inovaţie şi discuţii la nivel înalt, iar pe parcursul acestuia se
va desfăşura un program de activităţi precum Simpozionul
Re: co, unde liderii şi amatorii de cafea se întâlnesc cu cele
mai mari oportunităţi şi provocări din sectorul cafelei.
După succesul avut de Seminar Rooms la World of Coffee
Dublin, vor exista şi anul acesta două spaţii de conferinţe, unul
dedicat ştiinţei cafelei, iar celălalt dedicat afacerilor din cafea.
CAMPIONATE ŞI PREMIILE NOILOR PRODUSE
În program sunt incluse şi cinci competiţii importante - World
Brewers Cup, World Latte Art Championship, World Coffee in
Good Spirits Championship, World Cup Tasters Championship
şi New Product of the Show Awards, un element popular al
evenimentului. Premierea îi va implica pe expozanţii de la World
of Coffee Budapesta ce au adus un produs sau serviciu nou pe piaţă
din iunie 2016 sau care îşi vor lansa noul produs la evenimentul
din 2017. Standardul pentru aceste produse a fost dintotdeauna
unul foarte ridicat, iar premiul este unul de prestigiu.
Evenimentul World of Coffee este un reper al industriei
şi aduce împreună mii de profesionişti din lumea cafelei,
din inima comunităţii de cafea şi de pe întreg globul
pentru trei zile de sărbătoare din luna iunie.
Pentru mai multe informaţii despre planurile pe care
SCA le are pentru World of Coffee Budapesta 2017,
vizitaţi www.worldofcoffee-budapest.com
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BWT water+more Event Sponsor
of World of Coffee Budapest 2017
January 2017 - The Specialty Coffee Association
(SCA) is delighted to announce that BWT
water+more has been appointed headline
sponsor of the World of Coffee event for the third
year in a row, continuing a successful partnership
that began in Gothenburg. The 2017 event will
take place in the capital of Hungary 13-15 June.
Taking place in the stunning city of Budapest, World
of Coffee is a very special event on the European coffee
calendar featuring over 200 of the world’s most innovative
coffee industry suppliers, three full days of competitions,
the Re:co Symposium, seminars, educational workshops
and a packed social and networking programme.
THE GREATEST COFFEE EVENT
This truly is the most exciting coffee event on the coffee
calendar, taking place in a spectacularly beautiful city.
Celebrating its 17th anniversary, World of Coffee is the
definitive coffee show, attracting the industry’s most
influential producers, suppliers and professionals who
gather at the event to meet existing and potential buyers,
promote their products and learn about the latest trends and
developments in the sector. Following the overwhelming
success of World of Coffee Dublin, SCA is really looking
forward to bringing the event to the Hungarian capital.
Find out more about SCA’s plans for
World of Coffee Budapest 2017 - www.worldofcoffee-budapest.com
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INNOVATION WITHIN THE COFFEE INDUSTRY
This event is all about strategic development within the
industry, leading innovation and high level discussions
and there is a full programme of activities in the pipeline
including Re:co Symposium, where leaders & thinkers
gather to engage with coffee’s biggest opportunities
and challenges. Given the huge success of the Seminar
Rooms in Dublin’s World of Coffee, once again there
will be two seminar rooms, one dedicated to coffee
science while the other to the business of coffee.
CHAMPIONSHIPS AND THE NEW
PRODUCT OF THE SHOW AWARDS
There is so much else going on including five thrilling
competitions – World Brewers Cup, World Latte Art
Championship, World Coffee in Good Spirits Championship,
World Cup Tasters Championship and the New Product
of the Show Awards, a popular feature of the event. The
Awards are open to exhibitors at World of Coffee Budapest
who have introduced a new product or service to the
market since June 2016 or will launch a new product at this
year’s show. The standard for these awards has always been
extremely high and it is very prestigious to win. The World
of Coffee event is one of the highlights within the industry
and brings thousands of coffee professionals and those from
beyond the core coffee community from across the globe
together for a three-day celebration of coffee each June.

15
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SCAE şi SCAA
se reunesc sub
egida SCA

UK COFFEE

Începând cu ianuarie 2017, Asociaţia Cafelei de Specialitate din
America, fondată în 1982 şi Asociaţia Cafelei de Specialitate
din Europa, fondată în 1998, încep să funcţioneze ca o singură
organizaţie , Asociaţia Cafelei de Specialitate (SCA). Odată cu
această schimbare, a fost creat un nou website, unde puteţi găsi
informaţii despre activităţile cheie pe care asociaţia le desfăşoară,
precum şi despre evenimentele pe care le organizează.

The Allegra Group — Jeffrey Young, Founder & CEO

Pentru mai multe informaţii, accesaţi adresa www.sca.coffee.
Noile adrese pentru paginile de social media sunt:

Grind — David Abrahamovitch, Co-Founder & CEO

Facebook: /SpecialtyCoffeeAssociation
Instagram: @SpecialtyCoffeeAssociation
Twitter: @SpecialtyCoffee
YouTube: /SpecialtyCoffeeAssociation
Snap Chat: /SpecialtyCoffeeAssociation
Noi le urăm mult succes şi vă invităm să le urmăriţi activitatea!

Leader Summit 2017
Evenimentul va avea loc pe 24 februarie, la Langham Hotel. Printre
participanţii care îşi vor împărtăşi cunoştinţele publicului se numără:

Starbucks EMEA — Maria Sebastian, SVP Brand, Marketing & Category
The New Black — Phoa Kia Boon, Founder & CEO
Coco di Mama — Daniel Land, Founder & Owner

BaxterStorey — Tim Sturk, Head of Coffee Training & Development
Caravan Coffee Roasters — Miles Kirby, Co-Founder & Executive Chef
Workshop Coffee — James Dickson, CEO
Allegra Strategies — Anya Marco, Director of Insights
Această întâlnire va aborda tema „Al 5-lea Val – Afacerea Cafelei”,
precum şi elemente de actualitate, cum ar fi impactul Brexit.

Festivalul va fi organizat în perioada
30 martie – 2 aprilie 2017, la
Hanul Gabroveni. Evenimentul va
reuşi să aducă împreună producătorii
locali, importatorii de cafea naţionali şi
internaţionali, produse conexe şi, mai ales, să-i
aducă împreună pe iubitorii de cafea din România.
În cadrul evenimentului se vor organiza traininguri,
workshopuri, se vor prezenta produse noi, se vor face
demonstraţii de latte art şi degustări de cafea de specialitate.
SCAE România va organiza şi Campionatele Naţionale de
Barista şi Brew pentru a alege finaliştii care vor reprezenta
România la Campionatele Mondiale ce vor avea loc în
Seul, 09 - 12 noiembrie 2017. Bucharest Coffee Festival
îşi doreşte să devină un eveniment de anvergură, primul
de acest gen în România, punând Bucureştiul alături
de oraşele care au făcut din acest eveniment unul de
tradiţie: Londra, Amsterdam, Istanbul, New York.

ADRESĂ: Hanul Gabroveni, Strada Lipscani 86, București 030167.
Pentru mai multe informații, vizitați websiteul oficial al evenimentului: www.bucharestcoffeefestival.ro
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SUCCESUL
CAFELEI ARTIZANALE
Prăjirea este una dintre etapele fundamentale din
procesarea boabelor. Nu numai că face boabele verzi
să fie potrivite pentru consum, dar oferă şi fiecărui
amestec de cafea un profil aromatic unic şi caracteristici organoleptice.
Prăjirea şi amestecul boabelor de cafea este mai mult
decât o abilitate tehnică – este o artă. Pregătirea
intensivă este necesară înainte de a deveni un prăjitor
expert.
Există două metode principale folosite pentru prăjire –
industrială şi tradiţională. Aceste două tehnici diferă una
de cealaltă prin temperatura şi timpul de prăjire.
În sistemul industrial, boabele de cafea sunt expuse direct la curenţi
de aer cald la presiune ridicată, în prăjitoare circulante, unde un
ciclon de aer cald ține boabele suspendate pentru câteva minute.
În metoda tradiţională, boabele sunt tratate printr-o sursă de
căldură la o temperatură ce creşte treptat, ajungând între 200 °C
şi 230 °C. Procesul durează între 12 şi 15 minute, iar în unele
cazuri chiar 20 de minute. La folosirea tamburului tradiţional
de prăjire cu ciclu discontinuu, boabele se rotesc într-un tambur
cilindric, pe măsură ce curenţi preîncălziţi circulă prin garnituri.
Primul sistem, cu ciclul lui rapid şi continuu, economiseşte
timp şi minimizează pierderile, dar nu permite cafelei să-şi
dezvolte complet aroma. Procesarea tradiţională este considerată
singura modalitate care permite dezvoltarea proprietăţilor
rafinate şi complexe ale varietăţilor de cafea superioare.
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Influenţa procesului de prăjire asupra aromei unui espresso
Savoarea unui espresso preparat din acelaşi amestec va depinde
de gradul de prăjire, variind de la uşor acid la catifelat, cu note de
fructe sau amăreală intensă. Cu cât este mai închisă culoarea cafelei,
cu atât este mai puţin percepută aciditatea, iar amăreala sporeşte.
Bazzara este o companie prăjitoare de cafea din Trieste, Italia,
care a depăşit recent 50 de ani pe piaţă şi este exemplul perfect
în care artizanatul se întâlneşte cu modernitatea. Toate cele
şase amestecuri sunt procesate prin prăjire lentă, în care
boabele au timp să treacă prin schimbările chimice necesare
pentru a da cele mai fine arome şi a căpăta nuanţa maronie
perfectă denumită „tunică de călugăr”. Mai mult, boabele
proaspăt prăjite sunt răcite la aer, rezultând într-o aromă
mai intensă şi mărind termenul acesteia de valabilitate.
Abordarea artizanală se îmbină perfect cu laboratorul modern de
control al calităţii şi cu imaginea produsului, acesta ajungând să
satisfacă atât aşteptările experţilor, cât şi pe cele ale clienţilor.

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

COFFEE
ACCESSORIES
TALL BUBINGA TAMPER

DUET TAMPER

Prețuri de la 268 lei

CRUSHED ORANGE
POWDER COAT TAMPER

TALL POLISHED

TALL ANODIZED

HYBRID BLUE TAMPER

BLUE TAMPER

RADICAL
PRO MAPLE
TAMPER

SHORT ANODIZED

SHORT BUBINGA

SHORT BALL

BLACK TAMPER

TAMPER

BUBINGA TAMPER

Comenzi la e-mail: silvia@kiruna.ro
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Adresa: Str. Matei Voievod nr. 102, E-mail: silvia@kiruna.ro
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Why did you choose coffee?
Tell us something about your history
with coffee, how did it all start?

De ce ai ales cafeaua?
Spune-ne ceva despre cum a
început povestea voastră.

Choosing coffee was perhaps not a conscious decision; it
perhaps was destiny that took me to coffee. As a child,
I used to travel to the tea growing areas in Munnar in
South India, as my uncle was working as a manager of
a tea estate owned by the then British company Finlays.
My sister and myself would be taken by my mother for
our summer holidays to these beautiful mountain ranges
where tea was being cultivated. We learnt how tea was
grown, how the tea leaves were plucked and enjoyed our
daily visits to the tea factory, where we saw and learnt how
the leaves were manufactured into the finished product. I
especially enjoyed sitting in the tea tasting room, watching
the tasting of the infused tea, wondering and not quite
understanding what the fuss was all about. Sip, slurp and
spit was the procedure that was followed by my uncle and
his colleagues, process which fascinated my sister and me.
As children, we were often admonished not to make a
loud slurping sound while drinking our cup of milk. Here
were adults making slurping sounds while tasting and to
top it all were even spiting the tea liquid into a cup. We
watched this process of sipping, slurping and spitting with
wonderment, especially, when at the end of the process,
my uncle would either praise the tea maker or admonish
him stating that the tea was badly prepared and corrective
steps should be immediately taken. We children could sip,
slurp and spit, after my uncle finished the tasting session.

Alegerea cafelei nu a fost neapărat o decizie conştientă; a
fost mai degrabă destinul cel care m-a condus către cafea.
Când eram copil, obişnuiam să călătoresc în regiunile unde
se cultivă ceaiul, în Munnar, în sudul Indiei, căci unchiul
meu era manager pentru o plantaţie de ceai deţinută de
compania Finlays, pe atunci o companie britanică. Eu şi
sora mea eram duse de mama în vacanţele de vară în aceste
regiuni montane superbe unde se cultivă ceaiul. Am învăţat
cum se cultivă, cum se culeg frunzele şi ne bucurăm de
vizitele zilnice la fabrica de ceai unde am văzut cum sunt
transformate frunzele în produsul finit. Îmi plăcea îndeosebi
să stau în camera degustării de ceai şi să urmăresc degustarea
ceaiului infuzat, întrebându-mă şi neînţelegând de ce se face
atâta vâlvă. Procedura consta în sorbirea, degustarea şi apoi
înlăturarea ceaiului fără a fi înghiţit şi era urmată de către
unchiul meu şi colegii lui, fascinându-ne pe mine şi pe sora
mea. Copii fiind, eram adesea dojenite pentru sunetele pe care
le scoteam când sorbeam din cana cu lapte. Aici eram adulţi
care scoteau aceleaşi sunete şi pe deasupra mai şi scuipam
ceaiul într-o ceaşcă. Urmăream acest procedeu cu încântare,
mai ales înspre final când unchiul meu ori lăuda ceaiul, ori îl
critica, spunând că acesta a fost preparat prost şi că ar trebui
îmbunătăţite tehnicile cât de repede. Noi, copiii, aveam voie să
degustăm după ce unchiul meu termina sesiunea de degustare.
Ne plăcea în special partea cu scuipatul ceaiului, în care eu şi
sora mea ne întreceam să vedem care scuipă mai departe!!!
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We especially enjoyed the spitting part, with my
sister and myself having a competition as to who spat
the farthest!!! These memories, perhaps, got stored
and locked in the Pandora’s box of my mind.
On completing my Post Graduate degree in Food Technology,
I decided to take up an assignment in Foods or Dietetics,
when to my good luck, I saw an advertisement in the
local newspaper in Bangalore, which took me back to my
childhood, unlocking and unravelling my Pandora’s box!! The
advertisement was for the post of an Assistant Cuptaster at the
Coffee Board of India, revolving around the quality nuances
of coffee through tasting, with training being provided on
the art and science of coffee tasting. I applied for the job,
not realizing that I would be successful, considering that
I had to compete with 8 men who were much older than
myself, who had much higher qualifications than myself
and who had work experience to top it all! I noted that I
would not be successful in securing the job, but this was
my first interview after my studies and I wanted to have the
experience of attending an interview, irrespective of whether
I secured the job or otherwise. Perhaps, this put me at ease,
helping me to secure the first position in the written and
oral examinations. The internal panel of examiners were
not too happy to select me for the job, as i was young,
had no knowledge on coffee, was a woman who would
get married and thereafter give up the assignment, when
all the training given to me would be a waste! Moreover,
there was no woman officer at that cadre level in the Board.
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Aceste amintiri au rămas ferecate în cutia
Pandorei din mintea mea.
După ce am terminat masterul în Tehnologie Alimentară, am
decis să preiau o sarcină legată de Alimente şi Alimente dietetice
când, spre norocul meu, am văzut o reclamă în ziarul local
din Bangalore, care m-a purtat înapoi în copilărie, deschizând
cutia Pandorei!! Reclama era pentru un post de Degustător
Asistent la Consiliul Cafelei din India şi urmărea treptele de
calitate prin degustare, iar pregătirea se baza pe artă şi ştiinţa
degustării cafelei. Am aplicat la job, fără să îmi dau seama că voi
avea succes, având în vedere că eram în competiție cu 8 bărbaţi
care erau mult mai în vârstă, aveau competențe mai potrivite şi
experienţă! Credeam că nu o să reușesc, dar era primul interviu
de după studii şi voiam să trăiesc această experienţă, indiferent
de rezultat. Poate că acest lucru m-a liniştit şi m-a ajutat să
obţin locul întâi la examinările orale şi scrise. Examinatorii
interni nu erau încântaţi să mă aleagă, pentru că eram tânără,
nu aveam cunoştinţe despre cafea şi puteam să mă căsătoresc şi
să renunţ la îndatoriri, făcând ca pregătirea mea să fie zadarnică!
Mai mult, nu exista nicio femeie la acel nivel în Consiliu.
Totuşi, spre norocul meu, preşedintele Consiliului Cafelei
şi-a menţinut opinia fermă că genul nu trebuie să stea în calea
unei funcții şi că, având în vedere că fusesem cea mai bună
în urma interviului, meritam să primesc locul de muncă.
M-am alăturat Consiliului Cafelei din India în 1972, ca
singura femeie la acel nivel din guvern. A fost o călătorie
lungă şi dificilă, în care am acumulat cunoştinţe, am învăţat să

However, to my good luck, the then Chairman of the
Coffee Board was of the firm opinion that gender should
not come in the way of a job and that as I had topped the
interview, I should rightfully be given the assignment.
I joined the Coffee Board of India in 1972 being the only
woman at that cadre level in the government. It was a long
journey of hardship, acquiring knowledge, learning to work
with men who were much older than myself, and above all
to rise above various difficulties, gently yet firmly; but then
coffee is such a fantastic and stimulating beverage that it
took me through all the difficult phases to what I am today.

Tell us about the Coffee Museum project.
As I started my journey in coffee, I started collecting
various artefacts connected with coffee, which helped
me in not only staying connected with all the various
experiences and people whom I met during the journeys,
but also helped and are helping to keep alive and fresh
in my mind, the culture, tradition, heritage, cultivation
and brewing of coffee in the various countries that I
have travelled to during this adventurous journey.
The various artefacts of coffee roasters, coffee grinders,
coffee pots, cups, mugs etc. started accumulating
over the years and when I setup a lab in the private
sector in 1996, I could display these artefacts.

lucrez cu oameni mult mai în vârstă decât mine şi să depăşesc
diferite greutăţi cu blândeţe şi fermitate; cafeaua este o băutură
atât de stimulantă şi fantastică şi ea m-a purtat prin toate
etapele dificile, transformându-mă în ceea ce sunt astăzi.

Povesteşte-ne despre proiectul
Muzeului Cafelei.
Când am pornit în călătoria în lumea cafelei, am început să
colecţionez diverse artefacte legate de cafea, care nu m-au ajutat
numai să rămân conectată la toate experienţele şi oamenii pe
care i-am cunoscut pe parcurs, dar şi să îmi păstrez mintea
vie, împreună cu tradiţia, cultura, patrimoniul, cultivarea
şi prepararea cafelei din diverse țări în care am călătorit.
Feluritele artefacte de la oamenii care prăjeau sau râşneau
cafea, ibrice, ceşti şi căni, etc. au început să se adune şi
când mi-am deschis un laborator privat în 1996, am putut
să le expun, ca vizitatorii laboratorului meu să se bucure şi
de această privelişte, nu doar de sunetul şi mirosul cafelei.
Mare parte din zi ne-o petrecem în laborator şi m-am
gândit că ar fi minunat să fiu înconjurată de aceste artefacte
interesante în timpul degustărilor elegante. În viitorul
apropiat, plănuiesc ca un muzeu să găzduiască toate aceste
artefacte, similar cu cel văzut în Columbia. Muzeul cafelei
din această ţară m-a inspirat să înfiinţez un muzeu al cafelei
în Bangalore, capitala cafelei din India. Un antreprenor a
acceptat cu amabilitate să mă susţină în această iniţiativă.
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So that those who visited my lab enjoyed not only the sound
and smell of coffee at my lab, but also the beautiful sights
connected with coffee. Most of our waking hours are spent in
the lab and I thought it would be wonderful to be surrounded
by all these interesting artefacts when one is sipping, slurping,
spitting and looking wise!! Soon, I plan to house all these
artefacts in a museum, which will be on lines similar to
that seen in Colombia. The coffee museum in this country
has inspired me to set up a coffee museum in Bangalore,
which is the coffee capital in India. There is an entrepreneur,
who has kindly agreed to help me set up the same.

What’s your opinion about the
coffee community in India?
The coffee community in India is a very knowledgeable
community, especially the coffee farmers. Their cultural
practices are par excellence and their devotion to cultivation
is extremely sound and promising. They are a community,
which works together and have helped in cultivating both the
species of Arabica and Robusta. There are not too many coffee
roasters in India, but today, with the cafe culture booming
in India, the cafe owners are taking up the task of not only
brewing different types of coffees, but also roasting their
coffees in- house. The indigenous coffee chain Cafe Coffee
Day was the first cafe to introduce the cafe concept in India
at a time when computers made a foray into the country in
1996. A cup of free coffee for an hour of surfing on the net
was introduced by this cafe, thus commencing the coffee
culture in India. Today, we have many indigenous and overseas
cafes, including Starbucks, serving espressos, cappuccinos,
lattes etc., in a country where tea was the only drink of choice.

Where have you enjoyed the best coffee ever?
The best coffee that I have enjoyed has been an Ethiopian
Yirgacheffe, which I had the fortune to drink in Ethiopia.
To me this is one of the best coffees in the world, with
sparkling lemon grass and citrus notes with floral and
chocolate overhangs and a finish of sweetness and tanginess.

Ce părere ai despre
comunitatea de cafea din India?
Comunitatea de cafea din India este o comunitate foarte
informată, în special fermierii. Practicile lor culturale
sunt excelente, iar devotamentul exprimat de ei pentru
cultivarea cafelei este foarte promiţător. Ei alcătuiesc o
comunitate care conlucrează şi ajută la cultivarea cafelei
Arabica şi Robusta. Nu există prea mulţi prăjitori de cafea
în India, dar odată cu înflorirea culturii cafelei de azi,
deţinătorii de cafenele îşi asumă şi rolul de a prăji cafeaua
în locaţiile lor, nu doar de a prepara diferite cafele.
Lanţul local Cafe Coffee Day a fost primul care a introdus
conceptul de cafenea în India, pe când calculatoarele
îşi făceau apariţia în ţară, în 1996. Cafeneaua a început
să ofere o cană gratuită de cafea pentru o oră de stat pe
internet şi aşa a pornit cultura cafelei în India. Astăzi,
avem un număr mare de cafenele locale şi internaţionale,
inclusiv Starbucks, care servesc espresso, cappuccino,
latte, etc., într-o țară unde ceaiul era singura opţiune.

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?
Cea mai bună cafea pe care am băut-o a fost o Yirgacheffe
etiopiană, pe care am avut norocul s-o gust în Etiopia.
Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai bune cafele
din lume, cu note spumante de lemongrass şi citrice, vârfuri
florale şi de ciocolată şi un gust final dulce şi astringent.
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Va urma...
To be continued…
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Why did you choose coffee? Tell us
something about your history with
coffee, how did it all start?

De ce ai ales cafeaua? Spunene câte ceva despre istoria ta şi a
cafelei, cum a început totul?

My passion for coffee began in New Zealand back in
2008 when I was backpacking around the country. New
Zealand had a coffee culture that was totally different from
the Netherlands. It was all about going out to cafes and a
professional coffee making, while back in the Netherlands,
we drank coffee at home, on the couch, with a cookie! I
was fascinated by the espresso machines all around, and
wanted to learn how to use them so I could make those
delicious coffees myself. Inspired, I got home to Utrecht
and landed a job at a Douwe Egberts espresso bar… And,
with a little help from YouTube, taught myself latte art!

Pasiunea mea pentru cafea a luat naştere în Noua Zeelandă în
2008 când călătoream cu rucsacul prin ţară. Noua Zeelandă
avea o cultură a cafelei cu totul diferită de cea din Olanda.
Era despre ieşitul în cafenele şi prepararea ei într-un mod
profesionist, pe când în Olanda, noi ne beam cafelele acasă, pe
canapea, însoţite de un fursec!
Am fost fascinat de maşinile de espresso din jur şi am vrut să
învăţ să le folosesc pentru a putea prepara chiar eu cafelele
delicioase. Determinat, odată ajuns acasă, în Utrecht,
m-am angajat la Douwe Egberts espresso bar... Şi, cu puţin
ajutor din partea YouTube, am învăţat singur latte art!

That kickstarted my passion for the product and
the craft of a barista. Now, 8 years later, I’m 2 times
Dutch Brewers Champion and founded my own
specialty coffee company. If you think about that, a
lot happened in 8 years. Can’t wait for the next 8!

Aşa s-a născut pasiunea mea pentru produsul şi
meşteşugul unui barista. Acum, 8 ani mai târziu, sunt
dublu campion naţional Brewers şi am fondat compania
mea de cafea specialty. Dacă te gândeşti la asta, s-au
întâmplat multe în 8 ani. Abia îi aştept pe următorii 8!

Tell us about the Keen Coffee project.

Spune-ne despre proiectul Keen Coffee.

At my previous job, Bonne and I were the head baristas
and we were searching for a new partnership with a coffee
roaster. We found Jan & Tosca, running a well-known
Private Label roastery. At that time, we also competed with
them at the Dutch BrewersCup for which they sourced
and roasted the coffee. We experimented and tested the
brews. We won the nationals, went to Gothenburg together
and landed 5th place at the World Championships.

La postul de dinainte, eu şi Bonne eram barista şefi şi
căutam să încheiem un nou parteneriat cu un prăjitor de
cafea. I-am găsit pe Jan&Tosca, care aveau bine-cunoscuta
prăjitorie Private Label. La acea vreme, eram cu ei în
competiţie şi la Dutch BrewersCup pentru care ei livrau
şi prăjeau cafea. Am experimentat şi gustat preparatele.
Am câştigat competiţiile naţionale, am mers împreună la
Gothenburg şi am luat locul 5 la campionatele mondiale.
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When space was limited for our ideas at our previous job,
Jan & Tosca reached out to us to start something new
and exciting. We brainstormed with lots of post-it on the
wall, it was a rainbow of colors! After 6 months of hard
work, we launched Keen Coffee at the Amsterdam Coffee
festival. With our own stand, package, logo and beautiful
coffees. During the A.C.F. we participated again at the
Dutch BrewersCup and got first place for the second
time! A pretty crazy achievement when looking back.

Când spaţiul era limitat pentru ideile noastre, la jobul trecut,
Jan şi Tosca ne-au propus să începem ceva nou şi atrăgător.

What’s your opinion about the coffee
community in The Netherlands?

Care este părerea ta despre
comunitatea de cafea din Olanda?

The Netherlands is a small country and the specialty coffee
scene is not that big. Lots of people know each other; roasters,
baristas and importers. That’s good fun! We all are the
ambassadors of specialty coffee and want to help promoting it.

Olanda este o ţară mică şi scena cafelei specialty nu
este atât de mare. Mulţi oameni se cunosc între ei:
prăjitori, barista şi importatori. Este foarte distractiv!

Am dezbătut cu multe bileţele pe perete, era un curcubeu de
culori! După 6 luni de muncă grea, am lansat Keen Coffee la
Festivalul de Cafea din Amsterdam. Cu propriul nostru stand,
ambalaj, logo şi cafele minunate. În timpul F.C.A. am participat
iar la Dutch BrewersCup şi am obţinut primul loc a doua oară.
Este o realizare nebunească atunci când ne uităm în urmă.

I think the Dutch are natural entrepreneurs, we like to
organize a lot of events, like latte art throw downs. But also,
the championships like Aeropress and the Dutch SCAE
championships help a lot to meet each other and make a
thriving community. Because of all those events I think the
specialty scene made a beautiful growth in the last 8 years.

Suntem cu toţii ambasadori ai cafelei specialty şi vrem să
ajutăm la promovarea ei. Cred că olandezii sunt antreprenori
înnăscuţi, ne place să organizăm multe evenimente, precum
demonstraţiile de latte art. De asemenea, campionatele precum
Aeropress şi cele SCAE ne ajută să ne cunoaştem şi să formăm
o comunitate prosperă. Datorită acestor evenimente cred că a
cunoscut scena cafelei o creştere frumoasă în ultimii 8 ani.

And don’t forget the Amsterdam coffee festival that started 3
years ago, it helped a lot by promoting specialty coffee. Last
year there were so many coffee parties each night, so that
was a lot of fun to see and meet new coffee professionals.

Şi nu uitaţi festivalul din Amsterdam care a început acum 3 ani
şi care a ajutat mult la promovarea cafelei specialty. Anul trecut
au fost atât de multe petreceri în fiecare seară şi a fost foarte
distractiv să îi vedem şi să-i cunoaştem pe profesioniştii din cafea.
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Where have you enjoyed the best coffee ever?

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?

I think the best coffee for me was a milestone in what
good coffee tasted like. It was a spark that triggered
the passion I now have for coffee. That coffee was in a
cafe in New Zealand called Mojo Coffee in 2008.

Cred că cea mai bună cafea a fost un punct de referinţă pentru
gustul cafelei bune. A fost o scânteie din care s-a născut pasiunea
pe care o am acum pentru cafea. Acea cafea a fost într-o
cafenea din Noua Zeelandă, numită Mojo Coffee, în 2008.

They had a big Probat in the back where they roasted
their own coffee. It was the first time I saw something
like that. And I thought … I want that someday too!

Aveau un Probat mare în spate, unde îşi prăjeau cafeaua.
A fost pentru prima oară când am văzut un astfel de
lucru. Şi m-am gândit... vreau şi eu aşa ceva cândva!

Maybe it wasn’t the best coffee I had ever had, but it was
definitely the most memorable. Nowadays I drink coffee
and always over analyze it, what’s in it. How is the aroma,
body, flavor and aftertaste. It’s a shame that I don’t have
a lot of moments when you can drink a coffee and you
can enjoy that a cup that compliments your day & setting
and lifts your mood up.The cup that blew me away in
taste was the first time I tasted El Diamante from Cafe de
Alturra. It was such a different and remarkable coffee!

Poate nu a fost cea mai bună cafea, dar a fost sigur cea mai
memorabilă. Azi beau cafea şi o analizez prea mult mereu,
gândindu-mă la ce conţine. Cum sunt aroma, corpul, savoarea
şi ce gust lasă. Este păcat că nu am multe momente în care să
pot să beau o cafea şi să mă bucur de o ceaşcă ce îmi însoţeşte
perfect ziua şi ambientul şi care îmi ridică moralul. Cafeaua
care m-a dat pe spate din punct de vedere al gustului a fost
El Diamante de la Cafe de Alturra, când am gustat-o prima
oară. A fost o cafea atât de diferită şi de remarcabilă!

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

Spune-ne despre cea mai frumoasă
experienţă cu aromă de cafea de până acum.

I guess participating at the World Brewers Cup 2 times.
We learned so much over there! Besides, we had the
opportunity to work closely with Esteban, the creator
of El Diamante. We flew him to Dublin so he could
join our team during the world championships.

Cred că participarea de două ori la World Brewers Cup.
Am învăţat atât de mult acolo! Pe lângă asta, am avut
ocazia să lucrăm aproape de Esteban, creatorul cafelei
El Diamante. L-am adus la Dublin pentru a putea face
parte din echipa noastră la campionatele mondiale.
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It was the first time for him to be in Europe and at such
a big specialty coffee event. It was awesome to see him
taste his own coffee with a twinkle in his eyes, so cool!

A fost prima vizită în Europa pentru el şi prima dată când a
participat la un eveniment de o asemenea anvergură. A fost
minunat să-l vedem gustându-şi cafeaua cu o strălucire în privire!

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

Ce crezi despre
competiţiile de barista? Crezi că
sunt folositoare industriei?

Of course, you can learn so much about yourself, coffees and
the community in a short time. It’s also very inspiring, not only
as competitor, but also as professional to see the presentations
of fellow baristas. Competitions make people try new ways
in brewing and processing coffees. Before I competed myself,
I learned a lot just by watching fellow baristas compete.

Sigur că da, poţi învăţa multe despre tine, despre cafea şi
comunităţi într-un timp scurt. Este însufleţitor, nu doar ca şi
concurent, dar şi ca profesionist, să vezi prezentările colegilor
barista. Competiţiile îi fac pe oameni să încerce lucruri noi în
prepararea şi procesarea cafelelor. Înainte să concurez chiar eu, am
învăţat multe doar uitându-mă la colegii mei barista concurând.

What are your plans? Any upcoming projects?

Ce planuri / proiecte de viitor ai?

We are flying to Esteban in Costa Rica in January! To meet
him and see exactly how he makes his El Diamante. For
me, he is a wizard in exploring new ways in processing.
He’s managing a big mill and uses his spare time to start up
new projects, like building a tank for El Diamante. I think
if you can achieve that, you are very skilled and have an
unbelievable passion. I can’t wait to see it and experiment with
his new methods, we might discover something great again!

Zburăm la Esteban, în Costa Rica, în ianuarie! Pentru a-l întâlni
şi a vedea exact cum face El Diamante. Pentru mine, el este un
magician în explorarea modalităţilor de procesare. El conduce
o moară de capacitate mare şi îşi foloseşte timpul liber pentru
a începe noi proiecte, precum construirea unui rezervor pentru
El Diamante. Cred că, dacă poţi face asta, eşti foarte talentat şi
ai o pasiune incredibilă. Abia aştept să-l văd şi să experimentez
noile sale metode, poate vom descoperi iar ceva minunat!

Another thing I’m looking forward to is the
Amsterdam Coffee Festival, we are going to
introduce our new subscription plan, new coffees,
new gear and hopefully some other cool things.

Un alt lucru pe care îl aştept cu nerăbdare este
Festivalul de Cafea din Amsterdam unde vom
lansa noul plan de abonament, noile cafele, noile
echipamente şi sperăm că şi alte lucruri frumoase.

Tell us some wisdom words for our
coffee lovers’ community.

Spune-ne câteva cuvinte de înţelepciune
pentru comunitatea iubitorilor de cafea.

Sharing knowledge enriches everybody  !

Împărtăşirea cunoştinţelor îmbogăţeşte pe toată lumea  !
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Pentru acest număr al revistei
Coffee Break, am avut plăcerea
să întâlnesc şi să intervievez una
dintre cele mai talentate femei
din lumea cafelei, SCAE Europe
Representative.
For this issue of Coffee Break
Magazine, I had the pleasure of
meeting and interviewing one of
best women in the coffee world,
SCAE Europe Representative.
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Kim şi-a început ascensiunea în industria cafelei de foarte
tânără, ca barista la Coffee Company în Amsterdam şi încet
şi sigur a ajuns unde este azi. A lucrat la Coffee Co timp
de patru ani cu mici pauze, fie în spatele tejghelei, fie ca
trainer, între timp mutându-se la Londra şi angajându-se ca
barista la evenimente. Acum s-a întors în Amsterdam şi este
bucuroasă să fie o parte vitală a acestei Asociaţii minunate.

Kim started her ascent in the coffee industry very young, as a
barista at the Coffee Company in Amsterdam, but surely and
without faltering ended up where she is today. She worked at
Coffee Co for about four years, on and off, either behind the
counter, or, as a trainer, in between moving to London and
getting jobs as an event barista. She’s back in Amsterdam now,
happy to be such a vital part of this amazing Association.

De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

„Eram la facultate şi îmi căutam un job temporar. Pe atunci
aşa se petreceau lucrurile, nu era cine ştie ce. Acum aveţi
evenimentele, festivaluri de cafea şi altele.” Şi are dreptate.

“I was in Uni and looking for a temp job. Back in
the day it was just how it all happened, because it
wasn’t such a big thing, you know? But now..you have
events, coffee festivals, all sorts”! And she’s right.

Dar Kim e mult mai interesantă. Pe când lucra la
Coffee Co, acest copil minune a câştigat locul al doilea
la Dutch Barista şi Latte Art Championship în 2014.
De asemenea, a primit premiul Louis Claus pentru cel
mai bun debutant la DBC. Acum trei ani a concurat
din nou, ieşind de data aceasta pe locul trei.
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But there’s more to Kim than meets the eye. While working for
the Coffee Co, this prodigy child of coffee won 2nd Place in the
Dutch Barista, and Latte Art Championship in 2014. She has also
been given the Louis Claus award, for best debutant of the DBC.
Three years ago, she competed again, this time coming in third.

Povestea lui Kim Staalman este una despre ambiţie şi dedicare
pentru atingerea ţelurilor; povestea ei este motivantă! Ea este, cu
adevărat, o persoană veselă şi un adevărat profesionist al cafelei.

Kim Staalman’s is a true story of ambition and working
hard to achieve your goals; hers is a story that inspires! She
is, indeed, a joyous person and a true coffee professional.

Povesteşte-mi puţin despre munca ta de la
SCAE şi despre ce înseamnă ea pentru tine.

Tell me a bit about your work with
SCAE and what it means to you.

„În principiu fac ce făceam şi înainte, pe când eram
Education Coordinator, doar că acum ajut diferite
ţări la organizarea diviziei, a membrilor, etc.

“I basically do the same things as I did before, when I was
Education Coordinator, only now I also help out different
countries with setting up the chapter, membership etc.
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Belarus, de exemplu, a organizat prima competiţie sezonul
trecut şi, după cum se vede, cultura cafelei înfloreşte
pretutindeni, în toate cafenelele. Dar nu avea trainer, deşi
erau mulţi doritori să îşi însuşească aceste cunoştinţe. Aşa că,
împreună, am organizat câteva sesiuni de pregătire pentru
diferite module. Odată ce am găsit un trainer, l-am trimis acolo
şi oamenii au avut parte de educaţia pe care şi-o doreau. Este
foarte frumos pentru că poţi fi la conducerea unei comunităţi
de cafea în dezvoltare şi ce poate fi mai bun de atât?!

Belarus, for example, organised their first competitions last
season and, you can tell, coffee culture is really blossoming
everywhere, cafés all around.. But they didn’t have any
trainers, even though they had a lot of people who wanted
that knowledge. So, together, we set up a number of trainings
for different modules. Once I found a trainer, we sent him
there and people received the education they wished for
It’s really nice because you get to be at the forefront of a
developing coffee community and what’s better that that?!

Pot să merg şi în diferite ţări ca reprezentant şi să ajut. Anul
trecut am fost în Danemarca. Ai ocazia să discuţi cu mulţi
oameni despre ce înseamnă SCAE pentru ei... E plăcut.”

I can also go to different countries as a Rep and help out. Last
year I was in Denmark. You get to talk to a lot of people about
what SCAE means..what it could mean to them.. It’s nice”.

Ai şi alte proiecte noi?

Do you have any other/ new projects pending?

Dacă eşti un degustător pasionat, trebuie să fi auzit despre
proiectul secundar al lui Kim: CuppingSpoonSock.

If you’re a passionate cup taster, you might have heard
about Kim’s side project: The CuppingSpoonSock.

Ea a recunoscut că nu se pricepe la vânzări, aşa că a dăruit
100 de bucăţi până când a urmat sfatul familiei şi al
prietenilor şi şi-a deschis un magazine online pe Etsy.

She admitted she’s “bad” at selling so she gave away
around a hundred pieces of them until she finally gave in
to family and friends, and created an Etsy online shop.

„Oameni pe care nu îi cunoşteam le-au cumpărat şi
apoi, la World of Coffee, în Dublin, cineva şoptea
<Aceea este fata? Cred că ea este! >, ca apoi amândoi să
exclame <TA-DAAA> şi să văd că amândoi au câte un
CuppingSpoonSock. Am râs. A fost minunat! Cred că
s-a întâmplat de vreo trei ori, ceea ce este foarte tare.”

“People that I didn’t know bought them and then
at World of Coffee, in Dublin, I heard someone
whisper <Is that the girl? I think that’s her!> and
then they both went TA-DAAA and both had a
CuppingSpoonSock”. We laughed. “That was awesome!
I think it happened like three times, so that’s cool”.
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Poţi numi o persoană care
ţi-a influenţat cariera?

Can you name someone that
influenced your career?

„Da, există o persoană foarte importantă pentru mine:
Anne Marie Tiemes. Îmi este colegă acum, dar înainte era
Coordonator SCAE pentru Olanda când eu concuram
pentru prima oară şi ea m-a impulsionat să fac voluntariat
la World of Coffee. Ea mi-a arătat cât de important este
să te implici în comunitate, iar asta m-a ajutat în carieră.
Iubesc să lucrez cu ea, este foarte faină! Cunoaşte pe
toată lumea şi toţi o cunosc pe ea – este un liant şi aşa
sunt şi eu: o mini Anne Marie care uneşte oamenii.”

“Yes, there is one person very important to me: Anne Marie
Tiemes. She is my colleague now, but she used to work
as a SCAE Coordinator for Holland when I competed
the first time, and she really pushed me to volunteer at
World of Coffee. She showed me how important it is to
be involved with the community, so that really helped me
in my career. I love working with her, she’s really cool! She
knows everyone and everyone knows her - she’s a connector
and so am I: a mini Anne Marie; connecting people.”

Povesteşte-mi despre cea mai
memorabilă experienţă cu aromă de
cafea şi despre băutura ta preferată.

Tell me about the best
coffee experience so far and
your drink of choice.

„Trebuie să spun Scandinavian Embassy. Îmi place mult
mâncarea lor şi suntem şi prieteni, am lucrat acolo o
perioadă, între Coffee Company şi SCAE. Îmi place mult
cum lucrează cu cafeaua, cum o combină cu mâncarea.

“I’d have to say Scandinavian Embassy. I really like their
food and we’re also friends, I used to work there for a bit,
in between Coffee Company and SCAE. I really like what
they do with coffee, how they pair it with your meal.

Vedem asta în întreaga lume, cafenele care servesc şi multă
mâncare, dar simt că mai avem mult de îmbunătăţit aici,
în Olanda. Chiar mă deranjează! Mereu când mă duc la o
cafenea unde se serveşte mâncare bună mă bucur foarte mult.

You see it everywhere in the world, coffee houses do a lot of
food as well, but I feel like we still have a long way to go, here
in the Netherlands. It actually bothers me! Whenever I go
to a café that serves good food, it makes me super happy.

Acasă folosesc un Aeropress şi câteodată un French
Press, dar recunosc că sunt fană Aeropress!”

I use an Aeropress at home and, sometimes, a French
Press, but, I must admit I’m an Aeropress fan”!
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Cel mai bun espresso pe care
l-ai băut anul acesta.

The best espresso
you’ve had this year.

„A fost de fapt un cappuccino la Barista School în Bucureşti
care avea o față desenată de către Sebastian. A fost foarte
amuzant pentru că l-am văzut şi i-am spus <Oh, trebuie
să fii un concurent! > Adică, se vedea clar că era o cafea de
competiţie! Dar când vine vorba de cel mai bun espresso
este dificil. Încerci atât de multe încât, după un timp, te
simţi istovit aşa că, sunt de părere că cea mai interesantă
experienţă cu un espresso am trăit-o la prima mea competiție.

“It was actually a cappuccino at the Barista School in Bucharest
and it came with a face drawn on it, made by Sebastian.
It was really funny because I saw it and I said <Oh, you
must be a competitor!> I mean..you could see that it was a
competition coffee! But when it comes to the best espresso
it’s hard, you know? You try so many that, after a point,
you tend to get jaded and so I think the most interesting
experience with an espresso was during my first competition.

Era o cafea din Guatemala, Pacamara şi avea gust de grepfrut
mereu, dar chiar în ziua competiţiei avea gust de portocală
roşie. Absolut corect! Era atât de bună şi de echilibrată că totul
s-a aranjat perfect după aceea.
Cafeaua era ca un adolescent, cu toane,
volatilă şi dificilă, dar în ACEA zi: rai.”

It was a coffee from Guatemala, Pacamara, and it tasted like
grapefruit the whole time, but on the competition day itself,
it tasted like blood-orange. Spot on! It was so good and so
balanced that everything came together after that.
That coffee was like a teenager, moody, volatile and so
difficult to work with, but on THAT day: heaven.”

Câteva cuvinte de înţelepciune pentru
comunitatea de Barista din România?

Any words of wisdom for the Barista
community in Romania?

„Este important să încerci şi să faci voluntariat la cât mai multe
evenimente, să cunoşti oameni, pentru că nu suntem doar o
comunitate locală, ci una globală şi avem nevoie să comunicăm.”

“It’s important to try and go to as many volunteer events
as possible, meet people, because we’re not just a local
community, we’re a global one and we need to communicate”.

Interviu de Ronița Dragomir
E-mail: ronita.dragomir@gmail.com

Interview by: Ronița Dragomir
E-mail: ronita.dragomir@gmail.com
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După cum vă imaginaţi, recomandările mele
din această iarnă în materie de cafenele sunt
din Olanda. Pe lângă faptul că oamenii sunt
consideraţi unii dintre cei mai ospitalieri
din Europa , lumea cafelei s-a dezvoltat
impresionant în ultimii ani şi acest lucru ne
bucură foarte mult!
Vă sfătuiesc să nu pierdeţi ocazia şi să
achiziţionaţi un bilet ieftin cu destinaţia
Eindhoven.
Odată ajunşi în oraş, căutaţi fostul sediu Philips Lighting,
în Mathildelaan. Deşi clădirea nu mai seamănă cu nimic
din ce a fost în anii ’70, credeţi-mă că nu veţi fi dezamăgiţi!
ZwartWit Koffie are tot ce v-aţi putea dori: 86 m² de
cafea bună (o Arabica 100% ILLY pentru băuturile pe
bază de lapte şi două single origin pentru espresso şi
filtru), sendvişuri gustoase în aluat la 7€ şi o colecţie
delicioasă de vinuri. Dintre cele ce v-ar putea trezi
interesul, vă sugerez varianta vegetariană sau peştele
; merg de minune cu un Francis Ford Coppola
Chardonnay Russian River Director’s Cut 2014 sec .
Designul interior cu elemente din lemn şi lampadare
a fost gândit şi executat chiar de către cei de la ZW.
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As you could probably imagine by now, my
coffee spots recommendations this winter
revolve around The Netherlands. Besides
being considered one of the most hospitable
people in Europe, the coffee scene here has
experienced a boom in recent years and,
boy, oh boy, do we love it! I suggest you not
waste time and book yourself a Wizz ticket,
destination: Eindhoven.

Aceşti nou-veniţi în cel de-al treilea val au lucrat ca barista
în Melbourne, Australia pentru aproape un an înainte să se
întoarcă în oraşul natal cu dorinţa de a împărtăşi cunoştinţele
despre cafea. Aşa au ajuns Jenko Rademaker şi Raymon
Melief să îşi aducă valoroasa contribuţie comunităţii de
cafea din Eindhoven. Punând calitatea înainte de toate şi
dorind să ajute afacerile mici locale sau din Olanda, au
ales Girrafe Roasters din Rotterdam ca şi colaboratori, iar
pâinea şi brânzeturile provin din Vershal het Veem . Printre
cafelele care sunt acum disponibile în magazin, se numără
o Kenya washed, pentru preparare, de la Giraffe Coffee
Roasters (Rotterdam) şi o Honduras fully washed, La Julia
La Paz, de la Blommers (Nijmegen), care e minunată pentru
espresso datorită acidităţii crocante de măr din ceaşcă.

Once you reach the city, just look for the former
international headquarters of Philips Lighting, located at
Mathildelaan.
Even though the current building has no resemblance
to its original structure from the 70’s, believe me
when I say you will not be disappointed!
ZwartWit Koffie has everything you could wish for: 86
sq. meters of good coffee (a 100% Arabica ILLY for milkbased drinks and two different single origins for espresso
and filter), yummy sourdough sandwiches at 7€, and a
tasty wine selection. Just to name a few that might tickle
your interest, I’d suggest getting the veggie option , or
the fish ; they work really well with a dry Francis Ford
Coppola Chardonnay Russian River Director’s Cut 2014 .

The interior design with wood elements and
up-cycled lamps, has been thought out and
executed personally by the guys from ZW.
Opened in August 2016, these third-wave newcomers had
actually worked as baristas in Melbourne, Australia for
nearly a year before returning to their hometown with a
desire to share their accumulated coffee knowledge. This
is how Jenko Rademaker and Raymon Melief became
an added value to the Eindhoven coffee community.
Focused on quality above all else and a willingness
to help smaller local, or, at least, Dutch businesses,
their collaborators of choice are Rotterdambased Girrafe Roasters, while the bread and
cheeses come from Vershal het Veem .
The coffees that are currently available at the shop ,
consist in a washed Kenya, for brew, from Giraffe Coffee
Roasters (Rotterdam) and a fully washed Honduras,
La Julia La Paz, from Blommers (Nijmegen), which is
great as an espresso drink due to the crisp apple acidity
in the cup. The types of coffee are changed every other
month; as Raymon told me: “If you find something good
and see that your customers like it, you stick to it!”.
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Tipurile de cafea se schimbă în fiecare lună; după cum
mi-a spus Raymon: „Dacă găseşti ceva bun şi vezi că le
place clienţilor, păstrează-l!” Unealta lor de comerţ este
un La Marzocco La Strada EP făcut pe comandă, cu
elemente aurii şi din lemn, care se potriveşte cu designul
magazinului. Vorbind despre atenţia pentru detalii...
Două râşnițe trainice Arduino pentru espresso şi o Baratza
Encore mai mică pentru filtru merg de minune cu această
maşină de cafea. Totuşi, în ceea ce priveşte tehnicile de
preparare, nu trebuie să vă aşteptaţi la diversitate; puteţi
să vă bucuraţi fără probleme de o Kalita, dacă nu este prea
aglomerat. Preţurile variază în funcţie de opţiuni: neagră
pentru 2€, albă for 2,50€, sau filtru (3oo ml) pentru 5€.
Puteţi încerca şi Dammann Frères Thés D’origine; unul
dintre cele mai căutate este ceaiul alb şi parfumat Passion
de Fleurs, pe locul doi fiind ceaiul negru Jardin Bleu.Sper
că mi-am îndeplinit misiunea de a vă convinge să-i vizitaţi.
Asiguraţi-vă că vă păstraţi o zi întreagă pentru ZW dacă
veniţi în sezonul rece... vremea s-ar putea să fie capricioasă,
dar cafeneaua lor primitoare şi călduroasă va fi greu de lăsat
în urmă.
Distracţie plăcută!
Interviu de Ronița Dragomir
E-mail: ronita.dragomir@gmail.com
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Their tools of trade are a custom-made La Marzocco
La Strada EP with golden and wooden elements to
match the design of the shop. Talk about attention
to detail…Two hefty Arduino grinders for espresso
and a smaller Baratza Encore, for filter, go really well
with this coffee machine. However, when it comes to
brewing techniques you mustn’t expect diversity; you
can, nonetheless, enjoy a Kalita pour over, if the place
is not too busy. Prices vary depending on your choice:
black for 2€ , white for 2,50€, or filter (3oo ml) for 5€.
You can also try their Dammann Frères Thés
D’origine; one of the most sought after is definitely
the white, perfumed, tea Passion de Fleurs, whereas
Jardin Bleu black tea comes in a close second.
I hope that my mission of convincing you to pay them a
visit was a success. Just make sure to save yourself an entire
day for ZW if you’re planning on coming during the cold
season..the weather might be moody, but you may find
their warm, cosy shop too appealing to leave behind.
Have fun!

Interview by: Ronița Dragomir
E-mail: ronita.dragomir@gmail.com
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Article by Ronița Dragomir

În ultima mea călătorie în zgomotosul Amsterdam am avut norocul să aud despre un loc minunat care
tocmai se redeschisese, numit Sweet Cup, unde am întâlnit-o pe Lisa Rooimans, coproprietar.

During my last trip to buzzing Amsterdam, I was lucky enough to hear about an amazing place that had
just re-opened called Sweet Cup, where I met and talked to Lisa Rooimans, co-owner.

I

I

n 2013, împreună cu partenerul ei, prăjitorul danez
Paul van Duuren, a deschis prima lor cafenea. De
atunci totul a mers bine, doar că spaţiul nu era suficient
pentru succesul pe care îl aveau. Aşa că, s-au mutat.
Astfel, noua cafenea Sweet Cup şi-a deschis porţile în centrul
oraşului Amsterdam în februarie 2016. Având acum 60 m²,
şi-au îmbunătăţit metoda de prăjire, trecând de la un Giesen de
1 kg la unul de 6 kg cu care prăjesc de două ori pe săptămână.
În afară de grija de a îndeplini cerinţele cafenelei, Paul
şi Lisa sunt distribuitori şi pentru alte afaceri europene
şi se ocupă şi de comenzile magazinului online.
Lisa mi-a povestit istoria lor legată de cafea şi despre convingerea
lor ca toată lumea care contribuie pentru a îţi aduce ceaşca
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perfectă de cafea ar trebui să fie răsplătită pe măsură. Adevărul
este că îţi dau de gândit şi sunt o sursă de inspiraţie.
De aceea, ei îşi obţin cafeaua verde de la furnizori care au cafea
specialty organică din toată lumea, precum Mercanta (London,
UK), Falcon (Lewes, UK) şi Trabocca (Amsterdam, Nl).
Când vine vorba despre alegerea dintre tipurile de boabe,
Lisa mi-a spus că „cel mai important aspect este savoarea.
Îmi doresc ceva care lasă un gust fructat sau aromă de
nucă? Atunci vom alege asta. Chiar nu contează dacă sunt
două Etiopia sau două Burundi. O vom alege pe oricare se
apropie cel mai mult de ceea ce căutăm, e simplu.” Când am
întrebat de ce au început această aventură, Lisa mi-a spus
că voia să arate oamenilor tot ce poate însemna cafeaua, ca
aceasta „poate fi atât de multe lucruri în acelaşi timp”!

n 2013, she teamed up with her partner, Dutch roaster, Paul
van Duuren and opened their first café. Since then it all went
rather well, but they found the space, at that time, quite
unaccommodating to their new found success. So they moved.

their conviction that everyone who takes part in the
process of bringing you that one perfect cup, should be
rewarded fairly and accordingly. Truth is, they make a
compelling argument and they’re a source of inspiration.

This is how it came to be that the new, and improved,
Sweet Cup Café downtown Amsterdam city would open
its doors to the public in February, 2016. Thanks to the
current 60sq. meters, they upgraded their roasting machine
from a 1kg Giesen to a 6kg one and roast twice a week.

This is why they get their green coffee from suppliers who
source organic specialty coffee worldwide, such as: Mercanta
(London, UK), Falcon (Lewes, UK) and Amsterdam-based
Trabocca (Nl). When it comes to choosing between which
types of beans to get, Lisa told me that, for them, “the
most important aspect is flavour. I want something with a
fruity or a nutty aftertaste? We’ll go for that, then. It really
doesn’t matter if it’s two Ethiopias or two Burundis.

Apart from keeping up with the demands at their own
place, Paul and Lisa also supply other local and European
businesses, as well as handling web shop orders.
Lisa walked me through their history with coffee and

We’ll take whichever comes closest to what
we’re searching for; it’s that simple.”

49

coffee & the city

M-am bucurat de o Honduras cu aromă de ciocolată, Marcala,
cu note subtile de Rom nobil şi mirodenii, posibil unul dintre
cele mai delicioase cappuccinouri pe care le-am încercat, dacă
nu în viaţa mea, sigur anul acesta. A fost un răsfăţ! Un răsfăţ
pe care am putut să-l iau şi acasă (varianta pentru filtru) pentru
doar 7,25€! Pentru acei cititori cu gusturi diferite – veşti bune
- cafeaua lor Columbian de pe stoc, Buena Vista, se vinde cu
11,30€ şi are note de Macadamia, ceai cu lapte şi bergamotă.
M-am bucurat şi de o ciocolată caldă pe care mi-a pregătit-o
Lisa adăugând chipsuri de ciocolată neagră pură într-un
recipient şi amestecând cu laptele până când a ajuns la
temperatura perfectă. A pus pe deasupra mini nalbe –
Sweet Cup. Când vine vorba despre magazinul lor, atenţia
lor impecabilă pentru detalii şi atracţia către o abordare
minimalistă au creat o atmosferă primitoare unde sunt
disponibile şi câteva opţiuni de mâncare delicioase:
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Prăjiturele Cornflake şi Ovaltine Chocolate Chip,
croissante Holybelly sau sendvişul zilei, în cazul meu
cu brânză de capră şi nuci. Lisa pregăteşte totul, în
afară de croissante, pe care le consideră delicioase.
Recuzita este de asemenea impresionantă. Nu folosesc
doar un sistem Synesso Hydra cu un grup şi osmoză
inversă, dar au şi o gamă variată de pour-overs . Dacă treci
pe acolo şi, la fel ca mine, te îndrăgosteşti, poţi cumpăra
tot ce ai nevoie pentru staţia de brewing de acasă .
Ţineţi minte adresa: Lange Leidsedwarstraat 93,
Amsterdam. S-ar putea să ai nevoie de o săptămână
până să o poţi pronunţa. Zic şi eu…

When I asked why they started this whole venture in the
first place, Lisa told me how she wanted to show people all
that coffee can be, and it can be “so many things at once”!
I enjoyed a chocolaty Honduras, Marcala, with subtle notes
of aged Rum and spices; possibly one of the most delicious
cappuccinos I’ve had if not ever, at least this year. It was a treat!
One I managed to bring home (the filter version) for only 7,25€
! For those of you readers with different tastes - good news their Colombian coffee in stock, Buena Vista, sells for 11,30€
and has notes of Macadamia, Tea with milk and Bergamot. I
also indulged in a hot chocolate, which Lisa made by adding
pure dark chocolate chips in a pitcher and swirling the milk,
until it reached the right temperature. She topped it off with
mini marshmallows - Sweet Cup. When it comes to their shop,
their impeccable eye for details and love for a minimalistic

approach render a cosy atmosphere, where you can also find
tasty food options: Cornflake and Ovaltine Chocolate Chip
Cookies, Holybelly croissants or the sandwich of the day,
in this case goat cheese and walnuts. Lisa makes everything
herself, except for the croissants, which she finds delicious.
The props are pretty impressive themselves. Not only do
they operate with a one group, reverse osmosis water system
Synesso Hydra, but also have a wide array of pour-overs . If
you go there and, like me, fall in love, you can get yourself
everything you need for your brewing station at home .
Make sure you don’t lose this address: Lange
Leidsedwarstraat 93, Amsterdam. You might need a
week, or so, to practice spelling it first. Just saying..
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Sweets ’n’ Coffee

Fondată în 2003, Alianţa Internaţională a
Femeilor din Lumea Cafelei (IWCA) este axată
pe promovarea oportunităţilor pentru femeile
din comunitățile de cafea din întreaga lume.
Activitatea IWCA se concentrează pe patru piloni
cheie:

1. Operațiuni și dezvoltare
Permite liderilor de divizii IWCA și membrilor să
îmbunătăţească procedurile generale de operare și de
calificare stabilite pentru creșterea succesului diviziei.

2. Îmbunătățirea comunității
Sunt incluse proiecte de servicii sociale și inițiative de
sensibilizare care au ca scop îmbunătățirea aspectelor
comunității în care trăiesc femeile care cultivă cafea.

FURSECURI CU NUCĂ ŞI CAFEA
INGREDIENTE:

MOD DE PREPARARE:

·
·
·
·
·
·
·
·

Untul, de la temperatura camerei, se
mixează spumă împreună cu zahărul.

·
·
·
·
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200 g unt
200 g nucă măcinată
150 g zahăr
2 gălbenuşuri
2 linguriţe ness
3 linguriţe apă caldă
1 linguriţă praf de copt
1 linguriţă zahăr
pudră cu batoane
de vanilie
2 linguri cacao
230-250 g făină
1 linguriţă esenţă rom
1 lingură coajă rasă de portocală

Se incorporează gălbenuşurile. Ness-ul
se dizolvă cu apă şi se pune peste unt.
Se incorporează praful de copt,
cacaua şi 60 g nucă măcinată. Făină
se cerne şi se pune peste compoziţie
până se obţine un aluat omogen.
Se adăugă coaja rasă de portocală,
esenţa de rom, zahărul pudră cu
batoane de vanilie şi se frământă uşor.

Se pregăteşte o tavă unsă cu margarină
şi acoperită cu hârtie de copt.
Se rup bucăţele de aluat şi se formează
biluţe, apoi se trec prin nuca
măcinată rămasă. Se aşează în tavă.
Se încinge cuptorul, se introduce
tava cu fursecuri şi se lasă 20-25 de
minute la o temperatură potrivită.
Când sunt gata, se scot fursecurile
şi se lasă să se răcească.
Enjoy your sweet coffee break!

3. Pregătire şi educație în cafea

Împreună, SCAE și IWCA vor fi capabile să:

Oferă femeilor din lumea cafelei informațiile, instrumentele
și abilitățile de care au nevoie pentru a îmbunătăți întregul
proces de producție de cafea de la semințe la ceaşcă.

• Asigure accesul pe piață

4. Capitalul de cafea/Dezvoltarea construcțiilor
Include construcţia, fabricarea sau dezvoltarea elementelor
fizice legate de agricultura cafelei și a procesului de producție.
Pe 16 iunie 2015, Alianţa Internaţională a Femeilor din
Lumea Cafelei şi SCAE au semnat un acord în care au
recunoscut drept scop comun promovarea capacităţilor
femeilor la nivelul internaţional al comunităţii cafelei,
asigurarea unui trai sustenabil şi recunoaşterea
meritelor lor în toate segmentele industriei de cafea.
Cele două organizaţii îşi propun să lucreze împreună
pentru crearea de noi oportunităţi pentru femei
prin programe educaţionale şi lanțuri durabile de
aprovizionare pentru industria cafelei de specialitate.

• Recunoască realizările femeilor
• Creeze o abordare globală
• Se îngrijească de comunicarea eficientă
• Creeze o platformă pentru formare și dezvoltare profesională
David Veal, director executiv al SCAE nu putea fi mai
încântat. „Semnarea acestui acord stimulează eforturile
ambelor organizații de a face o diferenţă reală în viaţa
femeilor din cafea.” Cu o misiune de a inspira excelență
în cafea prin inovație, educație, cercetare și cel mai
important, comunicare, SCAE în alianță cu IWCA,
poate ridica gradul de conștientizare a nevoilor femeilor
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu cafea.
Pentru mai multe informaţii despre IWCA,
vizitaţi www.womenincoffee.org
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De ce ai ales cafeaua? Spune-ne ceva despre
istoria ta şi a cafelei, despre cum a început totul.

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

Cafeaua a început pentru mine prin intermediul oamenilor.
Acum şapte ani, conduceam o companie de consultanţă
din domeniul marketingului şi a reducerii riscurilor, iar
pe atunci foloseam da Matteo din Gothenburg ca birou
personal pentru câteva ore pe zi. Aceea a fost prima
întâlnire dintre mine şi Cafeaua Specialty. Mă duceam la
degustările lor în fiecare săptămână. O dată am mers la
Koppi, în Helsinborg, la o întâlnire de afaceri, fără să-i
cunosc pe ei şi fără să le cunosc cafeaua – iar Charles mi-a
făcut cunoştinţă cu V60 şi mi-a vorbit despre cafeaua lor.

Coffee for me started through people. Seven years back,
I was running a consultancy company that worked with
marketing and problem solving and during that time I
would use da Matteo in Gothenburg as my office space a
few hours a day. That was my first encounter with Specialty
Coffee. I would join their cupping every week. And one
time, I found myself at Koppi in Helsingborg - on a business
meeting, not knowing them or their coffee - and Charles
introduced me to V60 and talked about their coffee.

Aş putea continua oricât cu poveşti ca aceasta. Dar, pe
scurt, adevăratul motiv pentru care am ales cafeaua a fost
Matts W. Johansso, deţinătorul şi fondatorul lui da Matteo.
Fără să-l întâlnesc, nu aş fi ajuns să lucrez în cafea.

I could go on forever with stories like this. But to keep a
long story short, the real reason for me choosing coffee
was Matts W. Johansso, founder and owner of da Matteo.
Without meeting him I would not have ended up in coffee.
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Care este părerea ta despre comunitatea
de cafea din Danemarca?

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

Povesteşte-ne despre proiectul
April Coffee Copenhagen.

Tell us about the April Coffee
Copenhagen project.

Comunitatea de cafea este puternică în diversitatea
ei şi sunt fericit să fac parte din ea.

The coffee community is strong and diverse
and I am happy to be a part of it.

April este prăjitoria mea de cafea. Ţelul meu este să progresăm în
acelaşi pas cu industria prăjirii cafelei. Standardul este unul foarte
ridicat şi este timpul să facem orice efort ca progresul să aibă loc.

April is my coffee roastery. The ambition is to progress the
way that we as an industry roast coffee. The bar is set high
and now it’s time to put the hours in to make it happen.

Unde te-ai bucurat de cea mai
bună cafea din viaţa ta?

Where have you enjoyed
the best coffee ever?

La o masă de degustare din Berlin. Era la un
proiect Intelligentsia. Cafeaua provenea de la o
fermă numită Finca Takesi, din Bolivia.

On a cupping table in Berlin. It was an
Intelligentsia project. The coffee came from a farm
named Finca Takesi, located in Bolivia.

Încep cu paşi mici şi colaborez cu Loring Showroom
I need Copenhagen, The Factory RoastLab. Sunt
foarte bucuros că ei îmi permit să închiriez timp
pentru a exersa pe maşina lor Falcon de 15 kg.

I start small, working together with the Loring
Showroom I need Copenhagen, The Factory
RoastLab. I am very happy that they are allowing
me to rent time on their Falcon 15kg machine.

Ce planuri ai pentru viitor?

What are your plans for the future?

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

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

Să fondez propria companie este foarte antrenant. Dar,
până acum, cel mai frumos este să văd oamenii pe care i-am
instruit că fac paşi înspre a-şi începe propriile proiecte.

Starting my own company is really exciting. But so
far the most exciting thing is seeing people that I have
trained moving on to start their own projects.

Vreau să fiu alături de oamenii şi companiile care fac această
industrie să devină mai bună. Vreau să împărtăşesc cât pot
de mult şi ajut cât mai mult posibil. O să fiu foarte ocupat
cu April şi voi face consultanță mulţi ani de acum încolo.

I want to be a part of the people and companies that
makes this industry better. Sharing as much as possible and
trying to help as much as possible. I will have my hands
full with April and consulting for many years to come.

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

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

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.

Cafeaua nu a fost niciodată mai bună decât acum. Toate se
petrec în acest moment. Progresul, tehnologia şi oamenii. Este
momentul să accelerăm. Acestea fiind spuse, cheia progresului se
află adesea în trecut.
			Articole de Coffee Break Team

Coffee has never been better than now. Now is where it
happens. The progress, technology and people. Time to push
forward. That being said, the key to moving forward is often in
the past.
			Article by Coffee Break Team

Toată lumea ar trebui să concureze. Intrarea în competiţii
te face să devii mai bun şi este o modalitate minunată
să înveţi şi să cunoşti lume. Dacă toată lumea ar
concura în această industrie, aceasta ar evolua.
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Everyone should compete. Competing makes you better
and is a great way to learn and create network. If everyone
competed in the industry, this would be a better industry.
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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;

Consilier în estetică / Trainer Cosmetică &
Machiaj Profesional www.mirelapaduraru.ro

CUM NE CONTUR Ă M
T R Ă S ĂT U R I L E PR I N M AC H I AJ
Dragii mei, acest articol este
dedicat doamnelor şi domnişoarelor ♥!
Promit să mă revanşez cu sfaturi despre îmbunătăţirea imaginii
domnilor, în articolul viitor. Dar, e bine să citiţi articolul, pentru a
afla că alături de voi aveţi o femeie cu un potenţial de frumuseţe
la fel de mare ca al actriţelor de la Hollywood, ce-i drept, poate
încă neexploatat...
Cu siguranţă, te-ai întrebat cum pot arăta actriţele perfect pe
covorul roşu de la Cannes, indiferent de vârstă. Trăsăturile lor
par a fi fără cusur, nasurile se subţiază sau se scurtează ca
prin minune, bărbia dublă nu mai există, pleoapele nu mai par
obosite, chiar şi decolteul pare mai generos. Şi totuşi... machiajul lor are un aspect natural şi nu pare deloc încărcat.
Care este secretul?!?
Dirijarea atenţiei prin sculptarea trăsăturilor cu ajutorul
unui joc subtil de lumini şi umbre.
Îţi poţi face şi singură acest lucru acasă? Da! Cu un pic de efort,
concentrare şi secrete de makeup artist profesionist.

Truc pentru remodelarea conturului feței:
Cu aceeaşi pensulă din păr natural şi cu un pic de pudră
bronzantă mată poţi atenua ce te deranjează: tâmple prea late,
maxilarele proeminente sau bărbia dublă. Secretul este să treci
doar o dată pensula prin pudră, fără presiune şi să o scuturi uşor
înainte de aplicare, pentru a o elibera de excesul de fard.
Truc pentru aspect hollywoodian:
Chiar dacă natura te-a înzestrat cu un chip perfect echilibrat, poţi folosi un pic de blush/fard de obraz mat sau pudră
bronzantă mată spre liziera părului, pe conturul fetei, pentru a
crea un aspect mai definit al machiajului.
Truc pentru mărirea optică a decolteului:
Aplică pudră bronzantă chiar între sâni. Aplică pudră cu particule
strălucitoare fine pe sâni. Prin contrastul umbră – lumină, sânii
tăi vor părea mai generoşi.
Atenţie!
-

Pentru început, e necesar să ştii că tot ce vei evidenţia printro nuanţă mai deschisă va fi în prim plan şi tot ce vei „umbri”
cu nuanţa mai închisă va fi estompat. Dacă vrei să faci totul
ca la carte, îţi vor trebui 3 nuanţe de fond de ten (neutră,
mai închisă şi mai deschisă) cu ajutorul cărora îţi poţi sculpta
trăsăturile. Dacă eşti grăbită şi doar doreşti să estompezi micile
imperfecţiuni, foloseşte o pudră bronzantă mată, aplicată inteligent cu o pensulă de calitate, din păr natural.
Truc pentru a scurta „optic” nasul:
Aplică pudra bronzantă mată la rădăcina nasului şi foarte puţin
pe vârful nasului. Dacă vrei să îţi iasă din prima încercare,
amestecă pudră translucidă cu pudra bronzantă. Dacă e cazul,
reaplică şi intensifică folosind pudră bronzantă.

-

-

Indiferent dacă optezi pentru a efectua corecţiile şi
sculptarea trăsăturilor cu fond de ten, pudră bronzantă
mată sau blush mat, asigură-te că ai un blending foarte bun
şi ai estompat corect, fără să existe pete de culoare mai
închisă.
Dacă optezi pentru varianta pudrei bronzante niciodată nu
o aplica direct peste fondul de ten! Vei crea o pată
inestetică. Întotdeauna aplică peste pudră translucidă.
Varianta amestecării pudrei translucide sau pudrei pulbere
mate cu pudră bronzantă este cea mai sigură pentru
primele experimente.
Dacă tenul tău este foarte uscat, evită pudra şi
împrieteneşte-te cu texturile cremoase.

Îţi doresc o primăvară frumoasă, în care să zâmbeşti mult şi des!
Truc pentru „subţierea” nasului:
Dacă ţi se pare că nasul tău este mai lat, îl poţi corecta în maxim
30 de secunde, aplicând pudră bronzantă mată pe lateralele
nasului.

Dacă ai întrebări pe teme de consiliere estetică
şi îmbunătăţirea imaginii, scrie-mi cu toată încrederea la
contact@mirelapaduraru.ro . Voi fi bucuroasă să te ajut! J

Pomeţi cu personalitate:
Vrei pomeţi sculptaţi ca ai fotomodelelor? Nimic mai simplu!
Uită-te în oglindă şi „muşcă-ţi obrajii”. Vei vedea că ai creat sub
fiecare pomete o cavitate, în care poţi aplica fardul de obraz.

Foto: Virgil Hritcu
Coafura: Alexandra Marin
Spa Make-up: Mirela Păduraru
Model: Crina Barbu
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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:

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

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

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

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

Cu fiecare zi ce trece suntem din ce în ce mai stresați,
grabiți și uităm să ascultăm ceea ce ne spune corpul.
Alergăm dupa bani, gadget–uri, haine și ne îngijim din
ce în ce mai puțin de corpul și de mintea noastră.
Te provoc să te întorci la natură și să-ți petreci mai mult
timp cu Tine, să-ți încarci „rezervorul” numai cu ingrediente
naturale și să-ți îngrijești natural sănatatea și frumusețea.

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

Pentru mai multe informatii acceseaza: www.casajadboutique.ro www.casajadexclusive.ro www.casajad.ro
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CURSURI DE ELITĂ

CHIMIA
CAFELEI

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.

Aroma cafelei este cea mai importantă caracteristică a
cafelei specialty. Chiar şi cafeaua instant are compuşi
care stimulează papilele gustative. Diferenţa între
aceasta şi cafeaua de specialitate este că celei instant
îi lipsesc mare parte din compuşii aromatici volatili,
ceea ce determină o aromă mult mai slabă.
Savoarea cafelei este percepută prin două mecanisme diferite.
Poate fi simţită la nivel olfactiv, prin mirosirea cafelei, nazal
sau retronazal. Percepţia retronazală are loc atunci când
cafeaua este încă în gură sau după ce a fost înghiţită şi
compuşii aromatici volatili se ridică în cavitatea nazală.
Numărul compuşilor aromatici ce se găsesc în cafea creşte
de la an la an. Astăzi, numărul depăşeşte 800 şi, pe măsură
ce metodele analitice se dezvoltă şi capătă mai multă
precizie, se vor descoperi şi alţii. Totuşi, percepţia aromei
cafelei este dependentă atât de concentraţia compuşilor,
cât şi de pragul de miros. Acestea fiind spuse, înţelegerea
aromei cafelei este la fel de dificilă cum este să înţelegem
cum interacţionează peste 800 de elemente cu epiteliile
olfactive. Este probabil ca o grupare relativ mică de
compuşi ce au concentraţie ridicată şi prag scăzut de miros
să fie cea care alcătuieşte aroma cafelei pe care o ştim.
Următoarele procese chimice afectează
dezvoltarea compușilor volatili din cafea:
1) Maillard sau neenzimatică, reacție între substanțe conținând
azot, aminoacizi, proteine, precum și trigonelină, serotonină
și carbohidrați, hidroxi acizi și fenoli pe de altă parte.
2) Degradarea Strecker.
3) Degradarea aminoacizilor individuali, în special
aminoacizi de sulf, hidroxi-aminoacizi și prolină.
4) Degradarea trigonelinei.
5) Degradarea zaharurilor.
6) Degradarea acizilor fenolici, în special
fragmentul de acid chinic.
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Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane
şi maxim 12 persoane.

7) Degradarea lipidelor minore.
8) Interacțiunea dintre produşii de descompunere intermediari.
Câţiva din compușii aromatici importanți în cafea
după clasificarea lui Grosch

Volatil

Descrierea aromei cafelei

(E)-ß-Damascenona

Miere, fructată

2-Furfurylthiol

Prăjită

2-izobutil-3-metoxipirazina

Pământie

2,3-butandionă (diacetil)

Untoasă

4-vinilguaiacol

Picantă

Vanilina

Vanilie

4-hidroxi-2,5-dimetil-3
(2H) -furanonă (Furaneol)

Caramel

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.

Pirazinele sunt a doua clasă cea mai abundentă în
compuși aromatici și contribuie la aromele de alune sau
cereale din cafea. Alături de tiazoli, pirazinele au cel mai
mic prag de miros și, prin urmare, contribuie în mod
semnificativ la aroma cafelei. În continuare, pirolii sunt
responsabili pentru unele dintre arome dulci, cum ar
fi caramelul. Tiazoli au o prezență mai mică în aroma
generală și se formează prin degradarea zaharurilor.
Definiții:
Prag de miros - cantitatea minimă
detectabilă prin percepție nazală.
Pragul de gust - cantitate minimă detectabilă
prin intermediul percepției retronazale.
Sursă: www.coffeechemistry.com
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IFill™ Machines
pentru prăjitorii cafelei de specialitate

Cafeaua single serve precum K-Cup a cucerit
piaţa anului trecut, însumând peste o treime din
totalul de vânzări. Se preconizează că, până în
2018, aceasta va ajunge la două treimi din piaţă,
datorită fuziunii dintre Keurig şi giantul JAB.
Costurile pot fi reduse considerabil cu ajutorul noilor maşini
de pe piaţă, iar prăjitorii de cafea de specialitate împreună cu
barista pot deţine controlul complet asupra procesului cafelei,
oferind clienţilor cafea proaspăt râşnită de fiecare dată.
Modelele noi de maşini iFill™ au în spate peste 20 de
ani de experienţă în cafeaua single serve din Europa şi
Statele Unite şi sunt concepute nu doar pentru umplere
automată, ci şi pentru a produce între 800 şi 9000 de
capsule pe oră, fiind operate doar de o singură persoană.

62

Maşinile iFill™ au reuşit să reducă atât spaţiul pe care
îl ocupă, cât şi de zece ori costurile, în comparaţie
cu celelalte maşini existente pe piaţă. Caracteristicile
cu care ne încântă producătorii sunt:
Automatizarea – un singur utilizator poate transforma în
capsule aproximativ 3000 de ceşti de cafea pe zi, eliminând
necesitatea de a angaja alte persoane pentru această activitate;
Compactarea – dimensiunile maşinilor sunt foarte
reduse, nefiind nevoie de o extindere a spațiului;
Versatilitatea – permite utilizatorului să ambaleze
cafea, ceai, latte sau alte băuturi speciale. Tehnologia
Auto Clean permite trecerea de la un amestec la altul
într-un singur minut, fără pierderi de cafea.
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
12-14 January 2017

Cafe Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia

www.cafe-malaysia.com

22-24 January 2017

Winter Fancy Food Show

San Francisco, USA

www.specialtyfood.com

23-27 January 2017

Sigep

Rimini, Italy

The NAFEM Show

Orlando, USA

African Fine

Addis Adaba, Ethiopia

UK Coffee Leader Summit

London, UK

09 - 11 February 2017

15-17 February 2017

24 February 2017

www.sigep.it

www.thenafemshow.org

www.eafca.org

www.ukcoffeeleadersummit.com

