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Primavara e timpul renașterii și al planurilor pentru întreg anul, în jurul 

unei cești aburinde de cafea prăjită cu grijă și pregătită cu pasiune.

În acest număr de revistă vom continua cu poveștile din lumea cafelei, 

cu oameni cunoscuți sau nu, cu români care ne fac mândri prin alte 

țări, iubind cafeaua și fiind respectați și iubiți.

Bucharest Coffee Festival 2017 a fost un succes și campionatele și-au 

desemnat campionii naționali care vor reprezenta România la mondi-

alele din iunie din Budapesta.

Gabriel Carol – National Brewers Champion 2017

Sebastian Ioan Farcaș – National Latte Art  Champion 2017

Alexandru Ioniță – National Coffee in Good Spirits Champion 2017 

Cristalenia Șofan – National Ibrick Champion 2017

Marius Nică – National Cup Tasting Champion 2017

Ei sînt echipa României de barista care se pregătește de campionatele 

mondiale din 13-15 iunie 2017 din Budapesta, unde îi așteptăm și pe 

iubitorii de cafea din toata țara să-i încurajăm.

Vă doresc o primavară frumoasă și înmiresmată ca o ceașcă de cafea!

What goes 
best with a cup 

of coffee? 
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A
legerile bge au luat 
sfârşit, iar după apelul 
pentru nominalizări, cei 

de la bge au fost copleşiţi de 
cantitatea şi calitatea aplicanţilor.

20 de oameni au concurat în 
acestă competiţie pentru cele 7 
roluri disponibile în grupurile 
de lucru şi încă le puteţi citi 
gândurile pe site-ul: 
www.baristaguildofeurope.com

Alegerile s-au desfăşurat 
pe parcursul a 3 zile, 
prin intermediul unui 
chestionar online trimis 
membrilor SCA eligibili.

307 voturi valide au fost 
înregistrate, iar cei 7 
candidaţi care au strâns cele 
mai multe voturi sunt:

Agnieszka Rojewska 
Andrew Tolley 
Davide Cobelli 
Jessie May Peters 
Patrick O’Malley 
Silvia Constantin 
Stuart Ritson

Ne bucurăm nespus că 
România este reprezentată 
în această activitate de Silvia 
Constantin, coordonatoarea 
revistei şi îi urăm succes!

votat
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Campionii naționali la
Campionatele mondiale

de la Budapesta 2017 vor fi:

Campionatele mondiale de la Budapesta
se vor organiza în perioada 13 - 15 iunie 2017.

http://www.worldofcoffee-budapest.com

Europe’sDon’ t miss

13-15 June 2017

greatest
BUDAPESTin

Come along and meet old friends, discover new trends and 
experience the excitement of five World Championships

COFFEE EVENT

BUDAPEST 2017

Featuring:
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World of Coffee Budapest 2017 - Hungexpo, Budapest     
www.worldofcoffee-budapest.com

Cristalenia Șofan
Campioana Națională la proba de Ibrick 

Reprezentând - The Coffee Shop

Marius niCĂ
Campion Național la proba Cup Tasting 

Reprezentând - Narcoffee Cluj

alexandru ioniȚĂ
Campion Național la proba Cafea cu alcool 

Reprezentând - Origo Coffee

sebastian ioan farCaȘ
 Campion Național la proba de Latte art 

Reprezentând - Barista School

Gabriel Carol
Campion Național la proba de Brewers 

Barista independent
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Bd. Basarabia, nr 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mob: 0742.171.741

E-mail: info@chairry.net

www.chairry.net

Soluţii complete de mobilare pentru
hotel, restaurant și spaţii o�ce.

PREţURI MAXIME  
LA CAFEAUA Robusta  
ÎN ULTIMII 5 ANI

www.porphyras.ro

www.facebook.com/porphyras.ro

ICO spune că volumele mari de export și nivelurile ridicate 
ale stocurilor în țările consumatoare sunt susceptibile 
de a pune presiune asupra nivelului prețurilor.

Având în vedere nivelul constant al exporturilor și 
știrile despre condiții meteorologice mai favorabile din 
brazilia, tendința pozitivă a fost inversată spre sfârșitul 
lunii ianuarie, după ce prețul zilnic a atins punctul 
culminant pe 23 ianuarie, la 144.54 cenți pe livră.

Creșterea de preț mai pronunțată a fost pentru categoria 
Robusta, care a crescut cu 6,4 %, la 108.32 cenți pe livră, 
cel mai înalt nivel din septembrie 2011, a declarat ICO. 
Această creștere poate fi atribuită în principal, previziunilor 
de cultură redusă pentru Vietnam și Indonezia.

Potrivit acestor estimări, culturile Arabica și Robusta sunt 
estimate să se încadreze într-o serie de 35.01-37.89 milioane 
de saci și respectiv 8.64-9.63 milioane de saci. Prin urmare, 
producția Arabica este în mod provizoriu în scădere şi 
a fost atribuită în principal faptului că 2017/18 este un 
an de pauză în ciclul de producție bienal din brazilia, iar 
copacii sunt în convalescență după cultivarea intensă din 
2016/17. Pe de altă parte, Robusta este de așteptat să se 
încadreze între 8% şi 21%, o redresare semnificativă față de 
producția scăzută de anul trecut. Cu toate acestea, unele surse 
independente indică cifre mult mai mari pentru producția 
totală din brazilia. Pe baza ultimelor informații primite din 
țările membre ale ICO, producția totală în anul de cultură 
2016/17 este estimată la aproximativ 151,6 milioane de saci.

Sursă: www.gcrmag.com

Piața cafelei şi-a revenit în ianuarie după 
scăderea prețurilor care a fost înregistrată spre 
sfârșitul anului trecut, potrivit raportului lunar al 
Organizației Internaționale a Cafelei. În timp ce o 
creștere a prețurilor a putut fi observată în toate 
grupurile, cea mai notabilă a fost cea a cafelei 
Robusta, a declarat ICO. 

hora
După ce a fost prezentată publicului 
internaţional la Ambiente – Frankfurt 2017, 
colecţia – capsula Hora, o primă colaborare 
între Porphyras şi Axa Porcelaine din Alba 
Iulia, va debuta în atenţia iubitorilor de cafea 
în cadrul Bucharest Coffee Festival.
Compusă din 6 piese (un set de masă, o 
ceaşcă de cafea cu farfurioară, o cană  
coffee to go şi un set tea for one), colecţia 
Hora împleteşte modernul cu tradiţionalul 
românesc, designul contemporan cu formele 
neobişnuite, frumuseţea cu calitatea.
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ContaCt
Telefon: 0756 077 399
Email: office@caffea.ro
http://www.caffea.ro

t he Coffee Shop no 3, de data aceasta pe Baniei, 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 si nota fină alaturi 
de elemente estetice noi cum ar fi peretele vegetal sau cuptorul de 
prajit cafea. Au si 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.

Bineînţeles, magazinul păstrează ideea de cafea to go şi 
pentru acasă, dar este amenajat şi un mic spaţiu pentru cei 
care doresc să servească o cafea right here, right now.

Nici amatorii de dulciuri nu sunt neglijați; aici se pot 
savura prăjituri din ciocolată belgiană Barry Callebaut.

Daca organizezi un eveniment, o aniversare sau vrei să 
faci un cadou senzațional, poți comanda la The Coffee 
Shop delicioasele torturi si prăjituri 100% naturale cu 
Ciocolată Cacao Barry, expert al ciocolatelor de o calitate 
excelentă, un simbol al gastronomiei franceze. Rețetele 
de prăjituri sunt naturale și nu se folosesc premixuri. 

Dacă nu sunteţi băutori de cafea şi dacă vi se face sete, 
recomand un ceai sau un fresh de portocale și grapefruit. 

Fresh-ul marca The Coffee Shop este echilibrat şi 
consistent – aparatele speciale permit stoarcerea integrală 
a fructului și păstrarea pulpei, astfel că băutura este 
densă, iar fructul nu se sedimentează în pahar. 

Există și o zonă a magazinului rezervată aparatelor de vending 
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, 
Movepick, Eduscho fie că vorbim de cafea boabe pentru espresso, 
măcinată pentru filtru sau instant pentru frappe-uri și cu accesoriile 
cu ajutorul cărora puteți desăvarși cappuccino-ul dorit.

Tot aici am găsit și ceaiuri naturale și accesoriile aferente.  
Deși nișa de piață unde se încadrează magazinul nu este epuizată, iar 
concurența în industrie e considerabilă, The Coffee Shop reușește să 
se evidențieze prin gama largă de produse și echipamente de calitate, 
dar și prin angajamentul făcut de a furniza produse cât mai naturale.  
Una peste alta, daţi o fugă şi aruncaţi un ochi. Apoi beţi 
o cafea. Apoi vă reîntoarceţi, pentru că prima a fost atât 
de bună. Desigur, apoi deveniţi clienţi fideli J ¤

Adresele unde puteți să vă bucurați de o 
experiență  marca The Coffee Shop sunt :

- Strada Baniei nr. 5, vis-a-vis de biserica Sf. Gheorghe, București.

- Strada Mendeleev nr.10, București.

- Strada Barbu Vladoianu nr. 2-4, București.

- Strada Academiei nr. 2, București.

- Calea Mosilor nr. 221, intersecție cu Strada Eminescu, București. 

căută francizori

the coffee Shop:  Str. Băniei nr. 5, vis-a-vis de biserica Sf. Gheorghe, București, Str. Mendeleev nr.10, București, 
Str. Barbu Vladoianu nr. 2-4, București, Str. Academiei nr. 2, București, Calea Moșilor nr. 221, intersecție cu Strada Eminescu, București.

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.
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Vânzarea cafelei, în acele locuri comerciale în care nu 
se potrivea până acum, este în cele din urmă posibilă. 
Pentru vânzarea pe străzi, în mall-uri sau la evenimente, 
acest cărucior este cea mai bună soluție mobilă.

echipat cu o mașină de cafea dublă Astoria, acest cărucior poate 
vinde cafea fără a fi conectat la o sursă de energie electrică, în parcuri, 
pe stradă sau pe plajă, fiind alimentat numai cu gaz sau gpl.

Căruciorul de cafea este un magazin mobil, care poate 
fi transportat în două moduri: atașat în spatele unei 
biciclete sau împins ca pe un coş de cumpărături. 

Potrivit atât pentru utilizarea în interior, cât și în exterior, 
căruciorul este echipat cu un espressor Astoria, un 
brand cunoscut pentru longevitatea și capacitatea de a 
produce băuturi excepționale pe bază de cafea.

www.bizzonwheels.com

Suntem mândri să vă anunțăm că tocmai s-a lansat 
un nou instrument de afaceri pe roți și este gata să 
ajungă pe străzile din orașul vostru. Suiţi pe bicicletă și 
pedalaţi spre nivelul următor al afacerii voastre.

bizzonwheels
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SCA ORIGIN  
TRIP ÎN Java & bali

Când? 

Între 13-20 iulie 2017. 

Ce vă propun SCA și ACSI? 

Vizitarea plantaţiilor de cafea şi a 
fabricilor de procesare din Java şi bali.

Programul?

SCA v-a pregătit o sumedenie de activităţi. 
grupul va porni din Surubaya, va călători 
spre Ijen unde va vizita o fermă de cafea, 
va merge mai departe la Institutul de 
Cercetare Indonezian pentru Cafea şi 
Cacao, va prinde un răsărit la craterul 
bromo, va degusta cafea pe plantaţiile 
de cafea din bali, va cunoaşte localnici 
şi specialiști în cafea şi va trăi multe alte 
momente cu aromă de cafea de neuitat.

Cât costă?

Costul călătoriei este de 1500 euro şi 
include toate mijloacele de transport, 
mesele şi cazările pentru cele 8 zile 
de călătorie, dar nu include băuturile 
şi bacşişurile. De asemenea, doritorii 
trebuie să-şi asigure transportul până la 
Surubaya şi din bali pe cont propriu.

Cum vă înscrieţi?

Vă puteți înscrie printr-un email la  
colin.smith@smithscoffee.co.uk 
Înscrierea presupune un avans 
(nereturnabil) de 500 de euro 
plătit până pe 14 aprilie. 

Nu pierdeţi şansa să vizitaţi o parte 
minunată a lumii cafelei! 
  
  http://tiny.cc/scae

În colaborare cu Asociaţia Cafelei de Specialitate din Indonezia
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Taking place in the stunning city of Budapest, 
World of Coffee is a very special event on the 
European coffee calendar calendar—featuring 
over 200 of the world’s most innovative 
coffee industry suppliers, three full days of 
competitions, seminars, educational workshops, 
and a packed social and networking programme, 
as well as Re:co Symposium.

The Greatest Coffee Event in Europe

This truly is the most exciting coffee event on the 
european coffee calendar. Celebrating its 17th 
anniversary, World of Coffee attracts 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 coffee sector. 

Following the overwhelming success of World of Coffee 
Dublin, SCA is looking forward to bringing the event to 
the Hungarian capital, a spectacularly beautiful city.

Innovation within the Coffee Industry 

This event is all about strategic development within the 
industry, leading innovation, and high level discussions.  
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 at the Dublin show, once again there will 
be two seminar rooms—one dedicated to coffee 
science, and the other to the business of coffee. 

The Sustainability Forum will be a discussion platform 
for the economic, environmental, and social challenges 
that the industry faces with regard to sustainability.

The Cupping Room is always a great experience for 
members who wish to present their coffee, or for those 
who want to sample different coffees from various 
importers, exporters, or producers—there will be 
coffee cuppings every day through the event. 

Championships and the New 
Product of the Show Awards

There is so much else going on at World of Coffee, 
including five thrilling competitions—World brewers 
Cup, World Latte Art Championship, World Coffee in 
good Spirits Championship, and World Cup Tasters 
Championship, as well as 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 who will launch a new product at this 
year’s show. The standard for these awards has always been 
extremely high and it is a very prestigious honor to win.

The World of Coffee event is one of the premier 
events within the industry, which 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. 

 
Head over to www.worldofcoffee-budapest.com  
for tickets and registration.
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Coffee
ACCessories

Prețuri de la 268 lei

comenzi la e-mail: silvia@kiruna.ro

tall BuBinga tamper

tall poliShed

hyBrid Blue tamper

Short anodized

Black tamper 

 duet tamper

radical 

pro maple 

tamper

Short BuBinga 

tamper

cruShed orange 

powder coat tamper

tall anodized 

Blue tamper

Short Ball 

BuBinga tamper 
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Paul Savulescu )

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

Răspunsul corect este: cafeaua m-a ales pe mine! ;) Un 
schimb drastic în viaţa profesională, cu 16 ani în urmă, 
m-a îndreptat către acest sector. Am început ca tehnician, 
de-a lungul anilor am lucrat cu aproape toate mărcile de 
espressoare, cafetiere şi râşnițe pentru diverse mărci de cafea 
din Spania. Apoi drumul m-a dus către aspectul formativ... 
mi s-a cerut să îi învăţ pe alţii şi produsul final, cafeaua, 
a luat o importanţă din ce în ce mai mare în viaţa mea. 
Pot să spun că în ziua de azi e munca şi pasiunea mea.

Povesteşte-ne despre piaţa şi 
comunitatea de cafea din Spania. 

Spaniolii sunt iubitori de cafea în general, cafegii cum 
spunem noi. Până acum câţiva ani, pe piaţa spaniolă puteai 
găsi câteva tipuri de cafea: naturală, soiurile: arabica şi 
canephora robusta, torrefacto: cafelei i se adăugă în procesul 
de prăjire zahăr, Spania şi Portugalia fiind ţările unde acest 
tip de cafea a avut un consum aproape exclusiv în europa; 
amestec: naturală + torrefacto şi cafea solubilă. Însă piaţa 
cafelei de specialitate a luat o amploare deosebită în ultimii 
ani şi acesta este şi sectorul în care îmi desfăşor activitatea 
pe cont propriu din 2013. În Spania eşti bine primit şi eu 
nu sunt o excepţie. În comunitatea de cafea de specialitate 
ne cunoaştem toţi şi ne sprijinim în ce putem pentru a oferi 
clienţilor exclusiv cafea de calitate. Proiectul meu este o 
combinaţie între aspectul tehnic (ca serviciu tehnic oficial în 
Madrid de La Marzcocco, Dalla Corte, giesen între alţii) şi 
aspectul formativ (datorită experienţei de barista şi Q grader): 
ajut clienţii să înţeleagă importanţa şi paşii ce trebuie urmaţi 
pentru a oferi băutorului de cafea o experienţă formidabilă.

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?

este imposibil să o aleg pe „cea mai bună”. Toată 
cafeaua de specialitate are un buchet deosebit, în urma 
unui întreg proces de dedicaţie şi profesionalism. 
Dar dacă este să aleg doar una pot să spun că este 
cafeaua pe care o prepar în fiecare dimineaţă.

Împărtăşeşte-ne cea mai frumoasă 
amintire cu aromă de cafea.

Am o amintire special de plăcută de acum câţiva ani când 
începeam să cunosc „lumea cafelei de specialitate”: participam 
ca arbitru tehnic în campionatul SCAe celebrat în Vitoria, 
unde l-am întâlnit printre alţi iubitori de cafea pe Stefanos 
Domatiotis care a adus o cafea excelentă... încă îi simt aroma.

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

Sprijin cu tot ceea ce pot competiţiile de barista. Sunt 
un exemplu pentru foarte multe persoane, o formă 
ideală de a face cunoscută cafeaua de calitate.

Care sunt  
planurile tale de viitor?

Pentru mine, planurile de viitor sunt şi planurile din 
prezent... adică a continua cu aceeaşi plăcere să fiu parte 
activă a comunităţii de barista şi de cafea de specialitate. 
Iar pentru viitorul mai îndepărtat, mi-ar plăcea să învăţ 
şi să particip mai mult în procesul de prăjire al cafelei. 
Am avut plăcerea de a participa la un curs de Alexandru 
Niculae -World Coffee Roasting Champion 2016- şi 
mi-a deschis apetitul pentru a învăţa mai mult.

La final, spune-ne câteva cuvinte de 
înţelepciune pentru comunitatea 
românească de iubitori ai cafelei.

Din proprie experienţă ştiu că este complicat să schimbi 
peste noapte ceea ce cu timpul s-a transformat în obişnuinţă. 
Conceptul de a servi o cafea excelentă, de calitate, puţin câte 
puţin va fi inclus în toate cafenelele. e nevoie de răbdare şi 
perseverenţă, dar când iubeşti ceea ce faci, procesul devine 
mult mai uşor. Satisfacţia nu se lăsă aşteptată mult... să vezi în 
fiecare zi cum clienţii sunt din ce în ce mai interesaţi de ceea ce 
consumă şi cum îţi recunosc munca, nu are preţ. 
               Articol de COFFEE BREAK TEAM



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

The best coffee experience that I had is the training program 
for the Coffee Quality Institute of the Specialty Coffee 
Association of America as a Coffee Corps Volunteer. I 
took on an assignment in Zambia in 2005 to train various 
coffee personnel from different African coffee producing 
countries under a CQI project. We had coffee farmers, coffee 
quality controllers, coffee agronomists, coffee entrepreneurs, 
belonging to the private and government sectors, from the 
various countries of Zambia, Kenya, burundi, Zimbabwe, 
Tanzania and Malawi, participating in this training program 
on quality, especially during the processing of coffee on 
the farm.  The mix was interesting.  On the first day of the 
training program, I found that of the 20 personnel who were 
to attend the training program, only about 10 personnel, 
who were small farmers, were present. The remaining 10 
joined only after half the day was almost completed and when 
they were asked as to what the problem was, most of them 
replied that they could not make it earlier as they had some 
travel issues, which were a bit difficult to digest! I wondered 
whether these students of mine were really interested in 
learning or whether they were attending as they had been 
instructed to do so. The week went by, with the interest in 
the subject increasing from day to day and on the last day, 
the enthusiasm was so high, that instead of finishing at 4 
pm, we finished at almost 7 pm. There was a great deal of 
interaction between the participants and the participants and 
the instructor – camaraderie, friendship and knowledge were 
built in the week that got by. It was sad to say good bye, but 
in coffee, we all know that a coffee friend is a friend for life 
and our paths will invariably cross at some point of time!

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

Cea mai frumoasă experienţă a fost programul de instruire la 
care am participat ca voluntar Coffee Corps pentru Institutul 
pentru Calitatea Cafelei al Asociaţiei Cafelei de Specialitate 
din America. Am plecat în misiune în Zambia în 2005 
pentru a instrui personal din cafea din diferite ţări africane 
într-un proiect CQI. Au participat fermieri, controlori de 
calitate ai cafelei, agronomi din cafea, antreprenori din 
sectoarele private şi guvernamentale din Zambia, Kenya, 
burundi, Zimbabwe, Tanzania și Malawi, la acest program 
de educaţie despre calitate, în special în procesarea cafelei la 
fermă. Amestecul a fost interesant. În prima zi, am aflat că, 
din cei 20 de participanți care trebuiau să fie prezenţi, erau 
doar 10, toţi mici fermieri. Ceilalţi 10 ni s-au alăturat abia 
după jumătate din zi, spunând că nu au putut ajunge mai 
devreme din cauza problemelor din călătorie, ceea ce a fost 
incomod de acceptat! Mă întrebam dacă aceşti studenți chiar 
erau interesaţi să înveţe sau dacă participau doar pentru că 
erau obligaţi. Săptămâna a trecut, iar interesul pentru subiect a 
crescut de la zi la zi, entuziasmul lor era aşa ridicat că în loc să 
terminăm la 4 p.m., terminam la 7. Participanţii interacţionau 
mult între ei, iar prietenia și cunoştinţele dintre profesor şi 
participanți s-au întărit în săptămâna care a trecut. A fost 
greu să ne luăm la revedere, dar în lumea cafelei toţi ştim 
că un prieten din cafea este prieten pe viaţă şi că drumurile 
noastre se vor intersecta cu siguranţă la un moment dat! În 
dimineaţa următoare, am plecat toţi care încotro. La aeroport, 
am aflat că majoritatea zborurilor noastre întârziau şi vor 
decola abia după prânz. Spre surprinderea mea, participanţii, 
care nu erau doar studenţii mei, ci care îmi deveniseră şi 
prieteni, au insistat să facem un curs în zona de aşteptare. 

Sunalini Menon

second part
partea a-II-a
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These professionals are certainly useful to the coffee industry, as 
they have been able to promote a fine cup of coffee, highlighting 
the importance of the quality of brewing and of serving and 
thus promoting the consumption of coffee around the globe.

 What are your plans for the future?

The future for me is even the ‘present’. My goal is to 
develop a super quality coffee in India. Not many are aware 
of the quality of our arabicas and robustas, let alone that 
India produces coffee too. Most people around the world 
firmly believe that India only produces tea; not just tea but 
quality tea. It is only of late that India is being recognized 
as a producer of coffee. My journey over the past 20 years 
has been to improve the quality of coffee on the farm, to 
develop brands of coffee, which have distinctive notes in 
the cup and to present these coffees with unique nuances 
as a super brand in the international market. The word 
‘Specialty’ I use restrictively, as in my opinion the word 
‘Specialty’ for a coffee should be stated by the buyer and 
not by the seller! My goal is to be able to develop, brand 
and present at least one super quality Indian coffee to the 
world market. My plans are also to train as many in the 
coffee industry in the aspects of coffee quality, so that the 
quality of Indian coffee could rise to even greater heights. 
At present, through the concerted and conscious efforts 
of the coffee farmers and all in the coffee value chain, 
Indian coffee is no longer considered as a filler coffee. 

Care sunt planurile pentru viitor?

Viitorul pentru mine este chiar şi „prezentul”. Ţelul meu este 
să dezvolt o cafea de super calitate în India. Nu mulţi ştiu 
despre calitate cafelelor noastre arabica şi robusta, nici că India 
produce cafea. Mulţi oameni cred cu tărie că India produce 
doar ceai, ceai de calitate. Abia recent, India a fost recunoscută 
ca producător de cafea.  
Călătoria mea din ultimii 20 de ani a avut ca scop 
îmbunătăţirea calităţii cafelei la ferme, dezvoltarea firmelor 
de cafea, care au note distinctive în ceaşcă şi să prezint aceste 
cafele împreună cu nuanţele lor unice ca un super brand pe 
piaţa internaţională. Cuvântul „Specialty” îl folosesc restrictiv, 
pentru că, în opinia mea, acesta ar trebui să fie pronunţat doar 
de cumpărător, nu şi de vânzător! Îmi doresc să pot să dezvolt, 
să marchez şi să prezint măcar o cafea indiană de super calitate 
pieţei mondiale.  
Plănuiesc şi să instruiesc cât mai multe persoane în industria 
de cafea în legătură cu aspectele calităţii cafelei, pentru ca 
aceste aspecte ale cafelei indiene să se ridice la standarde şi 
mai ridicate. În prezent, pentru că au fost depuse eforturi 
intense din partea fermierilor şi din partea întregului lanţ al 
cafelei, cafeaua indiană nu mai este considerată o variantă de 
umplutură.  
Suntem pe drumul spre calitate şi sperăm că, acordând 
mai multă atenţie cultivării, procesării, calităţii, 
prezentării şi comercializării, să atingem culmi mai 
înalte, iar cafeaua noastră să fie recunoscută printre 
cafelele speciale din India sau chiar de specialitate.
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The next morning, we all departed to our destinations. At 
the airport, we found that most of our flights had been 
delayed and were scheduled to depart only after lunch. 
Much to my surprise, the various participants, who were 
not only my students, but who had also become my friends, 
insisted that we have a class in the waiting area. We had a 
class, with our fellow passengers being curious onlookers! 
This incident is indeed one of the best experiences that 
I have had in my career – the enthusiasm, knowledge, 
determination, curiosity and friendship built by coffee in 
people from different coffee producing countries of the world!

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

The barista competitions have certainly helped in focusing on 
many critical aspects of coffee. These competitions have helped 
each of the producing and consuming origins to focus on the 
quality of coffee, including the quality of the green beans, the 
blend preparation, the degree of roasting, the brew preparation 
and the way coffee needs to be presented and served. These 
competitions have helped in honing the skills of the young 
barista in the preparation of a fine cup of coffee. It has also 
helped to highlight the fact that the barista is a professional, 
who needs to be looked at with great respect and not just as 
a ‘coffee maker’. He or she is a professional, who has learnt 
both the art and science of coffee brewing and serving. 

Am ţinut un curs având pasagerii curioşi ca spectatori!  
Această întâmplare este cu adevărat una dintre cele mai 
frumoase experienţe din cariera mea – entuziasmul, 
cunoştinţele, determinarea, curiozitatea şi prietenia construite 
de cafea între oamenii din diferitele tari producătoare ale lumii!

Ce părere aveţi despre competiţiile  
de barista? Credeţi că sunt 
folositoare industriei?

Competiţiile de barista au ajutat cu siguranţă în a atrage 
atenţia asupra multor aspecte critice ale cafelei.  
Aceste competiţii au ajutat originile de producţie şi consum 
să se concentreze pe calitatea cafelei, inclusiv pe calitatea 
boabelor verzi, pregătirea amestecului, gradul de prăjire, 
pregătirea cafelei şi modul în care cafeaua trebuie să fie 
prezentată şi servită. Acestea au ajutat la perfecţionarea 
abilitaţilor tinerilor barista în pregătirea celei mai bune ceşti 
de cafea.  
De asemenea, ele au evidenţiat faptul că barista este un 
profesionist, care trebuie să fie privit cu respect şi care nu este 
doar un „preparator de cafea”.  
el sau ea este un profesionist, care a învăţat atât arta, cât şi 
ştiinţa servirii şi preparării cafelei.  
Aceşti profesionişti sunt folositori industriei cafelei, 
pentru că au promovat o cafea de calitate şi au 
subliniat importanța calităţii preparării şi servirii, astfel 
încurajând consumul de cafea în întreaga lume.
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We are on the road of quality and we hope that with 
greater attention to cultivation, processing, quality, 
presentation and marketing, we would be able to reach 
greater heights and our coffees recognized as Indian 
special coffees, if not Indian Specialty coffees.

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

“Coffee is a Way of Life…. not just life, but a life which 
is aromatic, meaningful, rewarding, and passionate. 
Aromatic with its unique flavor and taste, meaningful as 
you connect and make friends for life across the world, 
rewarding when the farmer is not only able to upgrade 
the quality of his produce but is able to market the same 
successfully, and passionate when the “coffee aroma therapy” 
not only rejuvenates you, but also rekindles life for farmers 
and consumers across the globe. every day I wake up and 
look at coffee, to find something warm and beautiful. It 
certainly is all about expecting the unexpected.” ?

La final, spuneţi-ne câteva cuvinte 
de înţelepciune pentru comunitatea 
noastră de iubitori ai cafelei.

„Cafeaua este un Mod de Viaţă... nu doar o viaţă, ci o viaţă 
plină de aromă şi însemnătate, satisfăcătoare şi pasionantă. 
Aromatică datorită savorii ei unice, plină de însemnătate 
datorită legăturii pe care o stabileşti cu prieteni din 
întreaga lume, satisfăcătoare când fermierul nu este decât 
capabil să modifice pozitiv calitatea produsului, ci să-l şi 
comercializeze cu succes şi pasionantă când „aromaterapia 
cafelei” nu doar te întinereşte, ci şi reaprinde scânteia vieţii 
pentru fermierii şi consumatorii din lume. În fiecare zi mă 
trezesc şi privesc cafeaua pentru a găsi ceva cald şi frumos. 
Cu siguranţă, este despre a te aştepta la neprevăzut. ?



Hendri Kurniawan Why did you choose coffee? 

being an Indonesian, I am so grateful to be blessed with a lot of 
beautiful Indonesian coffee and easy access to get the coffee.

In Indonesia, coffee is our daily need and to my family, especially 
to my uncles, who consume a few cups of coffee every day, some 
adding a pinch of salt to it. I grew up watching them drinking 
coffee, and when I was about 7 years old, I tried to drink coffee 
for the first time. It was a cheap strong robusta coffee as my uncle 
normally drank. My addiction to coffee became stronger when 
I got into university life, I enjoyed cappuccino back then, just 
because it was a new thing in Indonesia and it had a cool name. 
Then the strong robusta also made me stay awake in so many 
nights to help me finish my thesis and graduate as an architect.

De ce ai ales cafeaua? 

Fiind din Indonezia, sunt foarte recunoscător pentru 
cafeaua indoneziană minunată şi accesul facil la aceasta.

În Indonezia, cafeaua este o necesitate zilnică, iar familia mea, 
în special unchii mei, consumă câteva ceşti în fiecare zi, unii 
adăugându-i un strop de sare. Am crescut privindu-i cum 
beau cafeaua iar, când aveam vreo 7 ani, am încercat-o pentru 
prima dată. era o cafea robusta tare şi ieftină, de soiul celor pe 
care le consuma unchiul meu. Dependenţa mea de cafea a luat 
amploare în facultate când mă bucuram de câte un cappuccino 
doar pentru că era o noutate în Indonezia şi avea un nume 
cool. Robusta tare m-a ajutat şi să stau treaz în numeroase 
nopţi când îmi terminam licenţa pentru a deveni arhitect.
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Tell us about the ABCD School 
of Coffee project.

AbCD School of Coffee is a long planned personal project. 

I wanted to share my knowledge and experience in coffee 
to people as simple as an AbCD, avoiding difficult 
coffee language, so it is easier to be understood.

I started AbCD in a very small kiosk in a dying 
market, it was only 12 m2, it can only fit 3-4 people 
in a class. A good friend of mine bought me a 
used 1 group espresso machine to start with.

AbCD modules were designed to be as simple as possible: 

Class A is about Appreciation to Specialty Coffee, 
Class b is about brewing Coffee, Class C is for Coffee 
Cupping, and D is for Definitive espresso class.

We have it for a 3 days’ course, 4 hours each day, on the last 
day we teach about milked beverage and we call it Milk Day.

During the milk class, instead of throwing away all the milk 
beverages to the sink, we gave it to people for free, people could 
pay as they wished and all the money went to charity, then 
our milk day became so famous that the market came to life.

And by the way, AbCD is short for A bunch of Caffeine 
Dealers, just because we all are the Caffeine Dealers. :)

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

Nowadays, we are growing at full speed, there are new specialty 
shops opened every week, with around 250 million people, I 
believe we are a big market, we have a lot of coffee competitions 
held by cafes or organizations regularly. A good thing is, with 
the easier access to coffee information online, all supported by 
advance coffee knowledge and science. easier access to high 
quality green bean is also help us grow faster. 3-5 years ago, 
people didn’t really know about gesha and now we start growing 
it on West Java coffee plantation. And with more knowledgeable 
farmers and producers, our coffee export is also growing faster.

Where have you enjoyed the best coffee ever?

Coffee Collective in Copenhagen and Tim Wendelboe in Oslo 
would be my personal best. Cafe Florian in Venice, Italy, the 
oldest coffee shop, for being my best nostalgic experience.

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

It would be a small traditional coffee shop in a city of 
Tulungagung, 1,5 hours flying plus 3 hours driving 
from my hometown Jakarta. They only serve dark 
roast robusta for only 50 cents and what makes them 
special is the way they enjoy coffee and cigarettes. 

Povesteşte-ne despre proiectul 
ABCD School of Coffee.

AbCD School of Coffee este un proiect personal îndelung plănuit. 

Îmi doream să le împărtăşesc oamenilor cunoştinţele 
şi experienţa în cafea „ simplu ca bună ziua”, fără 
exprimări de specialitate, pentru a fi uşor de înţeles.

Am pornit AbCD într-un mic chioşc într-o piaţă care era 
pe ducă şi care avea doar 12 m2, putând găzdui maxim 4 
participanţi la un curs. Un bun prieten mi-a cumpărat o 
espressor cu un grup la mâna a doua pentru a putea începe.

Modulele AbCD au fost concepute cât mai simplu:

Clasa A este despre Aprecierea Cafelei Specialty, 
Clasa b este despre brewing, Clasa C este despre 
Cupping şi D pentru Definitivarea unui espresso.

Cursul durează 3 zile, cu 4 ore/zi, iar în ultima zi predăm 
despre băuturile cu lapte şi o numim Ziua Laptelui.

În acest curs, în loc să aruncăm la chiuvetă toate băuturile pe 
bază de lapte, le dădeam oamenilor, aceştia putând să plătească 
cât doreau, iar banii erau pentru o cauză caritabilă. Apoi ziua 
laptelui a devenit aşa faimoasă încât piaţa a prins viaţă.

Şi, apropo, AbCD este o abreviere pentru „Câţiva negustori 
de cofeină”, pentru că tuturor ni se potriveşte. :)

Care este părerea ta despre  
comunitatea de cafea din Indonezia?

În ziua de azi, creştem cu repeziciune, se deschid noi cafenele 
săptămânal şi, cu o populaţie de aproape 250 milioane, cred că 
suntem o piaţă mare, avem multe competiţii de cafea organizate 
de cafenele sau organizaţii în mod constant. Un lucru pozitiv este 
că, având acces mai facil la informaţiile online despre cafea, toate 
vin în sprijinul avansului tehnologic şi ştiinţific al cafelei. Accesul 
facilitat la boabele verzi de calitate ridicată ne ajută să creştem mai 
rapid. Acum 3-5 ani, oamenii nu prea ştiau despre gesha şi acum 
am început s-o cultivăm pe plantaţiile de cafea din Java de Vest. Cu 
fermieri şi producători mai informaţi, exportul nostru creşte rapid.

Unde te-ai bucurat de cea mai bună cafea?

Cele mai bune ar fi la Coffee Collective, în Copenhaga şi la 
Tim Wendelboe, în Oslo. Amintesc şi Cafe Florian în Veneţia, 
Italia, cea mai veche cafenea, pentru o nostalgie frumoasă.

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

O cafenea mică din Tulungagung, la 1,5 ore de zbor 
şi 3 ore de condus de oraşul meu natal, Jakarta. 

Servesc numai robusta dark, la 50 de cenţi şi ce-i face 
speciali este felul în care se bucură de cafele şi ţigări. 

coffee lovers
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They would finish the coffee and then they would use the 
muddy coffee waste as an ink to draw patterns on the cigarettes 
before they smoked them, it is called Nyethe. being in the 
middle of hundreds of people doing Nyethe is kind of surreal.

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

I would say barista competition is the best way to teach and 
learn about coffee where we can see people push the coffee 
boundaries each time they compete. We can see things 
we have never even thought of.  So yes, the competition 
is very useful for the industry in so many ways.

What are your future plans?

Right now, I am in the middle of building AbCD to be 
a better coffee school. We have moved to a bigger space, 
about 20 times bigger than the kiosk, and the renovation 
has just begun. AbCD School of Coffee in the near 
future is planned to be the best coffee school in South 
east Asia offering certification from SCA and CQI.

In the end, tell us some wisdom words

Coffee unites people, but beware, the 
business can take them apart. ?

După ce îşi termină cafeaua, ei folosesc zaţul ca vopsea 
pentru a desena modele pe ţigări înainte de a le fuma, 
acest procedeu numindu-se Nyethe. Să fii în mijlocul a 
sute de oameni care practică Nyethe este aproape ireal.

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

Aş spune că aceste competiţii sunt cel mai bun mod de a 
preda şi de a învăţa despre cafea, unde poţi vedea oamenii 
depăşindu-şi limitele de fiecare dată când concurează. Putem 
fi martori la lucruri pe care nici nu ni le imaginam. Aşa că, da, 
competiţia este foarte folositoare industriei în multe feluri.

Ce planuri ai pentru viitor?

Acum încerc să îmbunătăţesc AbCD, să fac din ea o 
şcoală mai bună de cafea. Ne-am mutat într-un spaţiu 
mai generos, cam de 20 de ori mai mare decât chioşcul, 
iar renovările abia au început. Vrem ca AbCD School of 
Coffee să devină în viitor cea mai bună şcoală de cafea din 
Asia de Sud-est şi să poată oferi certificări SCA şi CQI.

La final, spune-ne câteva cuvinte de înţelepciune

Cafeaua uneşte oamenii, dar, aveţi grijă,  
afacerile îi pot dezbina. ?



Cine este în spatele Hug the Mug? 

În prezent, în spatele Hug The Mug se află opt colegi tineri 
care transmit esența și principiile care ne caracterizează. 
Aceștia conlucrează pentru a obține preparate de înaltă 
calitate și pentru a putea satisface dorințele clienților care 
se întâmplă uneori să nu se reflecte în mod direct în meniu. 
De aceea, spunem noi, că oferim și personalizarea cafelei. La 
crearea echipei au contribuit doi studenți entuziaști, vechi 
prieteni din copilărie, care sunt și inițiatorii proiectului. 

Cum v-a venit ideea să deschideţi 
această cafenea?

Ideea de a deschide Hug The Mug a venit în urma dorinței 
de a veni în sprijinul comunității locale cu un concept 
specializat pe cafea la pachet care propune consumatorilor 
un produs și un serviciu de calitate. Acest lucru se întâmpla 
la un moment în care piața sibiană nu era îndeajuns de 
dezvoltată în acest sens. Sibiul este deja de ceva vreme un 
oraș dinamic, cu o mulțime de „young professionals” și nu 
numai, care sunt în marea majoritate a timpului aflați pe 
fugă, dar care își doresc să se bucure de o cafea proaspăt 
măcinată și preparată pe loc. Hug The Mug și-a dorit încă 
de la început să vină în întâmpinarea acestora nu doar 
prin a satisface o nevoie obișnuită de sete sau consum de 
cofeină, ci și prin a oferi o experiență pozitivă completă.

Cum simţiţi că a fost primită ideea 
acestei cafenele pe piaţa din Sibiu?

Putem spune că așteptările ne-au fost depășite, așadar feeling-
ul este unul pozitiv. Ne-am propus să fim acel loc la care se 
gândește cineva atunci când vrea să bea o cafea bună, pe care 
să o poată savura având-o alături de-a lungul întregii zile. 

Faptul că am lucrat ca să venim cu lucruri noi sau diferite, de 
la variante alternative de lapte vegetal, ingrediente speciale sau 
preparate de sezon a fost mereu apreciat și bine primit. Mai 
mult, am încercat și încercăm să fim cât mai orientați înspre 
clienți oferindu-le consiliere în privința meniului, întrucât 
ne dorim ca fiecare vizitator care ne trece pragul să plece cu o 
cafea care i se potrivește și de care e mulțumit. În acest sens, am 
primit feedback pozitiv nu doar din partea clientelei locale, ci și 
din partea turiștilor, care revin adesea dacă au un sejur prelungit 
în oraș. Înainte de deschidere, visam la dimineți populate 
în care buna dispoziție e la ea acasă, cu zumzete și energie. 
Credem că asta am și reușit să obținem, ceea ce ne bucură 
extraordinar de mult. Drept urmare, în timp ce încercam să 
îi cucerim pe sibieni, am fost cuceriți, la rândul nostru și noi, 
de către ei. Luăm deja pulsul pieței din noiembrie, 2015, 
de când am deschis prima locație. Astăzi, suntem prezenți 
cu două locații situate central, respectiv ultracentral.

Cu ce blenduri şi metode de preparare 
vă încântaţi iubitorii de cafea?

Consumatorii Hug The Mug se bucură de un blend de boabe 
100% Arabica de tip premium, cu proveniență din America de 
Sud. În viitorul apropiat, plănuim să ne diversificăm oferta și să 
le oferim clienților posibilitatea de a opta și pentru un preparat 
cu selecție single origin, care are particularitatea de a proveni 
de pe o singură plantație de cafea. Cafeaua o preparăm la 
espressor semi-automat, ceea ce înseamnă că barmanul își aduce 
semnificativ aportul la crearea produsului final.  
 
Drumul parcurs de boabele de cafea până la a fi râșnite nu e 
unul scurt deloc, tocmai de aceea el trebuie respectat întocmai 
până când espresso-ul ajunge în ceașcă. Acesta este un motiv 
principal pentru care punem mare accent pe formarea tuturor 
colegilor, care trec printr-un training practic și teoretic 
pentru a învăța realizarea unui espresso corect și nu numai. 
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este singura şcoală din România unde se organizează cursuri 
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală 

de barista din România care a început să pregătească cursanţi 
interesaţi de această meserie. 
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără: 
barista basic, espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie, 
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa espresso, 
espresso taste, brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper, 
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art, 
ibrick şi multe altele. 
 
echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,  
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu,  
ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie. 
 
Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,  
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de 
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane 
şi maxim 12 persoane. 
 
Vă aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei  
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă 
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi 
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.

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

cursuri de elită

Ce planuri aveţi pentru viitor?

Chiar dacă Hug The Mug a luat naștere ca un proiect menit 
să pună în aplicare ce am învățat pe băncile facultății de 
business, pe parcurs el a devenit mult mai mult decât atât. 
În condițiile în care ritmul său de dezvoltare a fost destul de 
rapid, ne dorim să lucrăm la consolidarea poziției acestuia. 
Iarăși, plănuim să extindem ideea locului potrivit de a ne 
lua cafeaua la ideea locului unde mirosul cafelei îl întâlnește 
pe cel al patiseriei proaspăt scoase din cuptor. În plus, nu 
desconsiderăm nici varianta de extindere a numărului de locații.

Transmiteţi un gând comunităţii 
iubitorilor de cafea din România.

Iubitorii de cafea sunt principalii ambasadori ai acestui elixir, 
dacă doriți. În ultima vreme, am observat un trend ascendent 
în ceea ce privește numărul celor care nu doar consumă cafea, ci 
se și informează asupra tot ce e în spatele cultivării și preparării 
acesteia. Din punctul nostru de vedere, e o artă, o întreagă 
cultură pe care nu demult am descoperit-o și suntem mai 
mult decât bucuroși să o împărtășim cu ceilalți pasionați. ?

coffee & the city

www.clickndrink.ro
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Sweets ’n’ Coffee

TorT cu cremă de cafea
IngREdIEnTE:

Pentru blat: 
- 3 ouă; 
- 6 linguri zahăr 
- 5 linguri făină 
- 2 linguri cacao 
- 1 plic zahăr vanilat 
- 1 plic praf de copt

Pentru crema de cafea: 
- 5 ouă 
- 500 ml frişcă 
- 10 linguri zahăr 
- 250 ml cafea 
- 100 g ciocolată cu lapte sau amăruie 
- 1 plic zahăr vanilat 
- 3 pliculețe de gelatină

MOd dE pREpARARE:

Blat:

Albuşurile se bat spumă. gălbenuşurile se 
amestecă foarte bine cu zahărul şi zahărul 
vanilat. Se adăugă faina amestecată cu 
praful de copt. Se adăugă apoi cacao. 

Aceste compoziţii se amestecă, se 
toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie 
de copt şi se pun la cuptor la foc 
mediu pentru jumătate de oră. 

După ce blatul s-a copt şi se răceşte, 
se însiropează cu 100 ml de cafea.

Crema de cafea:

Ouăle se bat bine cu zahărul şi zahărul 
vanilat. Ciocolata se topeşte într-un vas la 
bain-marie şi se adăugă peste ouă şi zahăr. 
gelatina se pune la înmuiat în cafeaua rece 
timp de 10 minute. gelatina şi cafeaua 
se adăugă peste compoziţia anterioară şi 
se amestecă din nou. Frişca se bate şi se 
adăugă peste compoziţie. Aceasta spumă 
se pune peste blat. Tortul trebuie ţinut 
la rece câteva ore înainte de a fi servit.

Enjoy your sweet coffee break!

Comunitatea etiopiană
DE CAFEA şI TECHNOSERVE

TechnoServe este un ONG fondat  
iniţial de Bill şi Melinda Gates.

Coffee Initiative, ce a pornit în etiopia, în 2008 îşi propunea 
să îşi atingă scopurile în primii 5 ani. Din program făcea 
parte un proiect ambiţios care avea ca țel sprijinirea oamenilor 
din comunitatea locală ca ei să înveţe despre cafeaua de 
specialitate: cum să se organizeze pentru o afacere prosperă, 
cum să separe loturile, cum să evalueze calitatea cafelei 
prin degustări, cum să îşi crească valoarea prin obţinerea 
produselor de calitate şi cum să îi facă reclamă pe o piaţă atent 
selecţionată. Paşii spre atingerea obiectivelor enumerau:

•	 Facilitarea procesului de aplicare pentru împrumuturi  
 pentru construirea infrastructurii: cumpărarea de  
 defibratoare eco, construcția de staţii de spălare şi uscare.

• Facilitarea procesului de obţinere a împrumuturilor  
 bancare pentru cumpărarea cireşelor de cafea de  
 către cooperativă. Când un fermier soseşte cu  
 cireşele de cafea, cooperativa trebuie să îi poată plăti  
 livrarea pe loc. Aşadar, este nevoie de mulţi bani  
 lichizi de dinaintea începerii sezonului de cules, fără a  
 lua în considerare banii necesari pe parcursul sezonului.

• Contribuirea la un plan de marketing (din partea  
 uniunii) pentru mobilizarea pe piaţă, accesul la  
 aceasta, controlul calităţii şi distribuirea de mostre.

•	 Management operaţional, planificarea şi controlul fiscal.

Iniţial, cooperativele TNS livrau doar către anumite 
uniuni, după cum era propice din punct de vedere 
geografic, dar acest lucru nu avea să dureze decât un an. 
Odată ce Uniunea Oromia a simţit succesul pe care îl 
avea prin comerţul direct către cumpărătorii influenţi 
de cafea, nu a durat mult pană ce cooperativele TNS au 
fost forţate să îşi vândă cafeaua prin această uniune. 

Oromia Union nu le-a împrumutat cooperativelor 
resursele de care aveau nevoie într-un moment dificil 
din 2011-2012, iar clienţii au rămas nesatisfăcuţi.

Anii au trecut, iar acum se încearcă o nouă abordare a 
acestei cooperări. Împreună cu experienţa pe care au 
acumulat-o şi cu toate cunoştinţele pe care le au acum 
la dispoziţie, membrii acestui ONg îşi doresc să îi 
schimbe parcursul. Noi îi vom urmări îndeaproape!

Sursă: www.collaborativecoffeesource.com
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Located in the region of Naranjo-Alajuela, in 
Costa Rica, Hacienda Miramonte is renowned 
for the high-quality coffee beans it produces 
and a tradition of bean cultivation carefully 
handed down through generations. Closing 
in on a century of existence, the first page of 
Miramonte’s beautiful history was written by a 
woman who broke down the barriers of her time 
and society in search of her entrepreneurial ideal.

With bravery and courage, the matriarch of the gurdian 
family, Lucila Duval de Morales decided in 1917 to plant 
coffee. She acquired lands in the city of Heredia, and 
built a well-structured, prosperous plantation. This coffee 
farm represents the finest beans produced in Costa Rica. 
The matriarch’s love for coffee added to the quality of her 
product, making Hacienda Miramonte a legendary place.

Her work, dedication, and determination was passed down 
to future generations, and her unwavering dedication set an 
example that inspired her children, grandchildren and great-
grandchildren.  Today, Lucila’s great-grandson, Ricardo gurdian 
is the owner and operator, running the plantation with the 
same diligence and passion for coffee with which his ancestor 
started. Ricardo’s focus and forward thinking for progressive 
and alternative processes continues to refine the product 
quality. They respect the environment and the community 
ensures that they derive the ultimate flavor from their beans.

In the early days of coffee plantation, workers got tokens 
for their daily coffee pickings, and once a week they 
exchanged them for money. One of the original tokens was 
the “Willows,” and it is the symbol of multiple generations 
of hard work and effort that now represents our brand.

Situată în regiunea Naranjo, Alajuela, în Costa 
Rica, Hacienda Miramonte este renumită pentru 
boabele de cafea de înaltă calitate pe care le 
produce și pentru tradiția cultivării boabelor 
transmisă cu grijă din generaţii în generații. Având 
aproape un secol de existență, prima pagină a 
frumoasei istorii a fermei Miramonte a fost scrisă 
de o femeie care a rupt barierele timpului și ale 
societăţii în căutarea idealului antreprenorial.

Cu mult curaj, capul familiei gurdian, Lucila Duval 
de Morales a decis, în 1917, să planteze cafea. ea a 
achiziţionat terenuri în orașul Heredia și a construit o 
plantație prosperă bine structurată. Această fermă de cafea 
reprezintă cele mai bune boabe de cafea produse în Costa 
Rica. Dragostea ei pentru cafea şi calitatea produsului ei 
transformă Hacienda Miramonte într-un loc legendar.

Munca ei, dedicarea și determinarea au fost transmise 
generațiilor următoare și hotărârea ei de neclintit a fost urmată 
ca exemplu şi i-a inspirat pe copiii, nepoții și strănepoții ei. 
Astăzi, strănepotul ei, Ricardo gurdian este proprietarul și 
operatorul care administrează plantaţia cu aceeași diligență 
și pasiune pentru cafea cu care au pornit strămoșii săi. 
gândirea productivă şi concentrarea lui Ricardo în ceea 
ce priveşte procesele progresive și alternative continuă să 
perfecționeze calitatea produsului. Respectă mediul, iar 
comunitatea se asigură că obține aroma dorită din boabe.

În primele zile ale plantaţiei de cafea, muncitorii primeau 
jetoane pentru cantitatea de cafea culeasă zilnic, pe care 
o dată pe săptămână le schimbau pentru bani. Unul din 
jetoanele originale era inscripționat cu „Sălciile” şi simboliza 
munca şi efortul multor generaţii care concep brandul.

Articolul de Viviana Gurdian  
și „cules” de Jose Manuel Ureña
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Coffee production endeavors to work at the highest level of 
efficiency and protocols must be in place for sustainability 
on all levels. This accountability, as well as the focus required 
to ensure production quality while continuously caring 
and respecting nature, is noted in the many certifications 
they have achieved. Hacienda Miramonte is certified by 
Rainforest Alliance, UTZ, and Starbucks C.A.F.e. Practices.  

The tradition of Hacienda Miramonte remains as strong as its 
coffee plantation. The example of its founder is handed down 
once more, to a new generation. Ricardo gurdian now counts 
on the support of his daughter, Viviana gurdian, in moving 
the plantation forward. The fifth generation of Hacienda 
Miramonte follows the path of love and dedication with 
coffee in the same way as their ancestors. Today, their aim is 
to keep up with the ever-growing global challenges, without 
forgetting the care for nature and the people providing them 
services. Their desire is to write the next chapters in their 
history with the same beauty as those that came before.

Farm Facts:

Varieties: Arabica Catuai, Sarchimor, Obata 
and Arabica Caturra as main varieties 

Cupping Notes: hints of citrus, honey, caramel and 
chocolate aromas. Cocoa and candy flavors, high 
acidity and full body. Very well balanced.

Processing method: Wet Processed  
elevation: 1000-1200m above sea level  
Rainfall: 2500 milliliters  
Coffee Crop Season: October through February  

Certifications: 

Protocoalele pentru sustenabilitate la toate nivelurile şi eforturile 
din producţia de cafea pentru a obţine cel mai înalt standard 
de eficiență trebuie să fie respectate. Această responsabilitate, 
precum şi necesitatea protejării mediului în vederea obţinerii 
calităţii producţiei sunt reflectate în multiplele certificări pe 
care ei le-au obţinut. Hacienda Miramonte este certificată de 
Rainforest Alliance, UTZ şi Starbucks C.A.F.e. Practices.

Tradiţia fermei Miramonte este la fel de puternică precum 
plantaţia ei de cafea. exemplul fondatoarei ei este transmis 
încă o dată către o nouă generaţie. Ricardo gurdian o are 
acum drept sprijin pe fiica sa, Viviana gurdian, pentru 
a face ferma să prospere. Cea de-a cincea generaţie de la 
Hacienda Miramonte urmează calea dragostei şi pasiunii 
pentru cafea la fel ca cea a strămoşilor lor. Astăzi, scopul lor 
este să ţină pasul cu provocările globale mereu în schimbare, 
având grijă de mediul înconjurător şi de oamenii care le 
prestează servicii. Dorinţa lor este să scrie următoarele 
capitole din istorie la fel de frumos ca și pe cele de dinainte.

despre fermă:

Varietăţi: Arabica Catuai, Sarchimor, Obata 
şi Arabica Caturra ca soiuri principale

gustul: note de citrice, miere, caramel și ciocolată. 
Arome de cacao şi bomboane, aciditate ridicată 
și corp plin. Foarte bine echilibrat.

Metodă de procesare: Procesare umedă 
Altitudine: 1000-1200m deasupra nivelului mării 
Cantitate de precipitaţii: 2500 mililitri 
Sezonul de cules: din octombrie până în februarie

Certificări:

coffee world
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Cuba is the most fascinating country to visit, 
and not only due to embargo and disgraceful 
economic blockade, but for its charm, beauty, 
warm hospitality, and pride of Cuban people to 
preserve their identity.

Cuba is the largest independent country in the Caribbean 
which is located south of the U.S. and bahamas, west of 
Haiti, and north of Jamaica. Culturally, Cuba is part of 
Latin America with its great diversity and multiethnic 
population. economically Cuba faces a lot of obstacles 
and troubles due to continuous embargo, poverty can 
be seen in most areas of capital city of Havana. 

but let’s talk about main reason why I brought up Cuba in my 
topic. It is about coffee and how Cuba struggles to advance further 
into becoming the great producer and exporter of coffee that 
once dominated the island before Castro’s revolution. before I 
landed in Havana, Cuba last year (January 2016), I made some 
research to understand the ups and downs that rooted into Cuban 
coffee industry. Cuba started growing coffee in the middle of 
18th century when it was brought by French farmers fleeing the 
revolution in Haiti. During that revolution, the slavery in Haiti 
was abolished, Haiti became the first independent black state and 
French colonists escaped to Cuba to seek refuge and establish 
settlement. before French, in 1748, Don Jose Antonio gelabert 
was credited as the first person who introduced coffee to Cuba, 
bringing the seeds from Santo Domingo. Having the most fertile 
soil and perfect climate to allow Arabica to thrive, coffee flourished 
in Cuba and became one of the major cash crop for local farmers. 

Cuba este cea mai fascinantă ţară pentru a fi 
vizitată şi nu doar din cauza embargoului şi a 
blocadei economice dizgraţioase, ci pentru 
farmecul ei, frumuseţea, ospitalitatea şi mândria 
cubanezilor de a-şi păstra identitatea.

Cuba este a doua cea mai mare ţară independentă din 
Caraibe, în sudul Statelor Unite şi bahamas, la vest de 
Haiti şi nord de Jamaica. Din punct de vedere cultural, 
Cuba face parte din America Latină, cu populaţia ei 
multietnică şi diversă. Cuba întâmpină multe obstacole 
economice din cauza embargoului, iar sărăcia poate fi 
observată în majoritatea zonelor din capitala Havana.

Dar să vă povestesc despre motivul principal pentru care am 
decis să abordez Cuba ca subiect de discuţie. Acesta este cafeaua 
şi eforturile Cubei de a progresa spre a deveni producător şi 
exportator important de cafea, aşa cum era înainte de revoluţia 
lui Castro. Anul trecut, înainte să aterizez la Havana, Cuba, 
am cercetat ca să înţeleg suişurile şi coborâşurile din industria 
de cafea cubaneză. Cuba a început să cultive cafea la mijlocul 
secolului 18, când fermierii francezi au adus cafeaua fugind 
de revoluţia din Haiti. Odată cu acea revoluţie, sclavia în 
Haiti a fost abolită, Haiti a devenit primul stat de culoare 
independent, iar colonialiştii francezi au trecut graniţele 
Cubei în căutare de refugiu şi stabilitate. Înaintea francezilor, 
în 1784, Don Jose Antonio gelabert se pare că a fost prima 
persoană care a adus cafeaua în Cuba, aducând seminţele 
din Santo Domingo. Cafeaua a înflorit în Cuba, aceasta 
având cel mai fertil sol şi climatul perfect pentru Arabica. 

coffee world coffee world

Articol de Mikhail Sebastian
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Coffee produced in Cuba in those times had distinctive 
profile that perfectly resembles lush, elegant and aromatic 
flavor profile, according to my research. During the 19th 
and 20’s centuries, coffee production in Cuba increased, 
exporting about 22,000 tons of coffee per year by the mid 
of 1950’s. During the revolution that overthrew batista 
regime, coffee industry in Cuba was nationalized and coffee 
production declined. Farmers lost their most valuable 
part to sustain economically, losing private land to the 
government nationalized industry. There were no incentives, 
no private land and opportunity to compete in the value 
chain of sustainability that would benefit farm owners to 
sustain the economic growth of coffee private sector.

When I came to Cuba, my main purpose was to learn more 
about coffee sector, about the struggles and burdens this 
Caribbean island was facing. I did not know what to expect, 
but being eager to learn and be part of ongoing specialty 
coffee revolution triggered me to take the journey and get 
firsthand information as much as I possibly could. All coffee 
in Cuba is controlled and exported by the government 
agency, Cubaexport, that was established in 1965 by the 
Ministry of Foreign Trade to regulate export of agricultural 
products produced in Cuba. I did not have a chance to visit 
milling, or washing station in Cuba, but what I was told was 
that it requires special permission from the Department of 
Agriculture to visit government owned mills. I did not have 
much time going through the bureaucratic line of paperwork 
with long waiting time to make this happen. So, instead, I 
hired a taxi to drive me from the capital of Havana to the 

Cuba’s westernmost province, Pinar del Rio, that is not only 
known for coffee, but for producing  the finest Cuban tobacco 
as well. Rough and bumpy roads create some challenges 
getting to Cuba’s coffee farm area where infrastructure is 
poorly developed and main source of transport locals relay 
on are mules. The poor roads provide more obstacles for 
needed labor of Pinar del Rio coffee plantations. Driving for 
about an hour and half from Havana by classic American 
car of 50’s I finally made it and got heartbroken because of 
what I saw. The outbreak of La Roya (leaf rust) is dangerous 
and threatening and could wipe out most coffee plantations 
in Cuba if not proper action is taken to stop the spread and 
battle this dangerous fungus. even though Cuba does not 
have private coffee farms or co-op and is controlled by the 
government, the disaster is unstoppable. Farmers told me that 
the use of chemicals is mandatory to fight leaf rust, but results 
are less promising. And for this reason, main varietal used 
at this moment in Cuba is catimor (cross between robusta 
Timor and arabica Caturra); and some robusta planted as 
well. Catimor provides resistance to coffee berry disease, but 
from the other side it requires a lot of fertilizers and has less 
interesting flavor profile that hardly applaudable in specialty 
coffee market. The new approach to reviving Cuba’s coffee 
market was taken by former member of british Parliament, 
Phillip Oppenheim, who provides his own financial assistance 
to reconstruct so called “specialty” coffee market of Cuba. In 
2014, I have conducted an interview with Mr. Oppenheim 
about specialty coffee market of Cuba who stated that “The 
Cubans have taken some national measures recently such as 
raising prices and providing equipment – our project is due 

Cafeaua produsă în Cuba pe atunci avea un profil unic care 
se asemăna perfect, conform cercetărilor mele, cu profilul 
aromatic elegant şi bogat. În secolele 19 şi 20, producţia 
de cafea în Cuba a crescut, exporturile ajungând la 22.000 
tone pe an în anii ’50.În timpul revoluţiei care a răsturnat 
regimul batista, industria de cafea a fost naţionalizată şi 
producţia a scăzut. Fermierii au pierdut cele mai importante 
atuuri pentru subzistenţă, nemaiavând pământ şi posibilitatea 
de a concura în lanţul sustenabilităţii de care depindea 
creşterea economică a sectorului privat de cafea.

Când am ajuns în Cuba, mi-am propus să învăţ despre sectorul 
cafelei şi despre greutăţile pe care le întâmpină această insulă 
din Caraibe. Nu ştiam la ce să mă aştept, dar eram încântat 
să învăţ şi să fac parte din revoluţia cafelei de specialitate care 
se petrecea, aşa că am hotărât să pornesc în această călătorie 
pentru a obţine informaţii direct de la sursă. Toată cafeaua din 
Cuba este controlată şi exportată de agenţia guvernamentală 
Cubaexport, fondată în 1964 de Ministerul Comerţului extern 
pentru a reglementa exportul produselor agricole din Cuba. 
Nu am avut ocazia să vizitez o moară sau o staţie de spălare 
în Cuba, dar mi s-a spus că vizitele necesită un permis special 
de la Departamentul de Agricultură. Nu am avut mult timp 
la dispoziţie încurcat de hârțogăraie, așa că am contractat un 
taxi care să mă ducă din Havana în cea mai vestică regiune a 
Cubei, Pinar del Rio, care este cunoscută nu numai pentru 
cafea, ci şi pentru producţia unui tutun foarte calitativ. 
Drumurile în stare proastă devin un obstacol în a ajunge în 
zona de ferme, unde infrastructura este foarte puţin dezvoltată, 
iar mijlocul principal de transport al localnicilor este catârul. 

Tot aceste drumuri împiedică şi ca forţa de muncă necesară să 
ajungă pe plantaţiile din Pinar del Rio. La o oră şi jumătate de 
condus din Havana, într-o maşină clasică americană din anii 
’50, am ajuns în sfârşit, iar inima mi-a fost sfâşiată de ce am 
văzut. Începutul răspândirii La Roya (rugina frunzelor) este 
periculos şi ameninţă să distrugă majoritatea plantaţiilor de cafea 
din Cuba, dacă nu se iau măsurile adecvate în lupta cu această 
ciupercă. Deşi Cuba nu are ferme private sau cooperative, toate 
fiind controlate de guvern, dezastrul este de neoprit. Fermierii 
mi-au spus că folosirea chimicalelor este obligatorie în lupta cu 
rugina frunzelor, dar rezultatele nu sunt promiţătoare. De aceea, 
cel mai folosit soi din Cuba acum este catrimor (o încrucişare 
între robusta Timor şi arabica Caturra), alături de robusta. 
Catimor s-a dovedit rezistentă la ciupercă, dar are nevoie de 
mult fertilizator şi are un profil aromatic mai puţin special, 
care nu are succes pe piaţa cafelei de specialitate. Cea mai nouă 
abordare pentru a reface piaţa de cafea din Cuba a fost iniţiată 
de Phillip Oppenheim, fost membru al parlamentului britanic, 
care îşi pune la dispoziţie puterea financiară pentru a reconstrui 
aşa zisa piaţă de cafea de „specialitate” din Cuba şi care este de 
părere că „oamenii din Cuba au luat măsuri la nivel naţional 
precum creşterea preţurilor şi asigurarea echipamentului - 
proiectul nostru trebuie să înceapă curând, deja totul e semnat 
şi include susţinerea pentru creşterea catârilor, programe de 
instruire, pepiniere şi echipament de procesare pentru separarea 
pulpei fructelor de cafea, de la nivel micro la procesatorii 
mari - sortarea finală şi fabrica de ambalare sunt relative noi, 
aşa că nu plănuim vreo investiţie acolo”. eram nerăbdător să-l 
întâlnesc pe domnul Oppenheim în Havana, dar din cauza 
nepotrivirii programelor, nu ne-am putut vedea în Cuba.

coffee worldcoffee world
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to start as soon as it is signed off and includes improved and 
new labs for testing and cupping, better logistics ranging 
from new vehicles to support for mule breeding, training 
programs, nurseries and processing equipment from micro-
de pulpers up to large central de pulpers – the final sorting 
and bagging plant is relatively new, so there is no investment 
planned for that.” I was eager to meet Mr. Oppenheim in 
Havana, but due to schedule conflict we were not able to 
cross our path in Cuba. The consumption of coffee in Cuba 
is higher, but production does not meet the demand and 
for this reason what I was told was that Cuban government 
imports coffees from other regions, like guatemala and 
Mexico and mixes them with local coffee to meet the high 
demand for highly caffeinated population of Cuba. Cuba 
has a huge potential to get into specialty coffee market, 
but lack of financial support and resources keeps pushing 
coffee production back, not counting the widespread of leaf 
rust that requires more money to fight the disease Cuban 
farmers or Cuban government cannot afford. If Cuba gets 
more enthusiastic investors like Mr. Oppenheim or NgO 
who are willing to invest or perhaps take a risk to revive 
the coffee market of Cuba, they can grow more and better 
quality of coffee then what we see now with possibility to 
bring coffee market of Cuba in front line with other major 
coffee producing nations. As Mr. Oppenheim stated: “Cuban 
coffee is sustainable as it is pretty much all currently grown 
with very low inputs and shade grown in forests”.  There is 
no specialty coffee shop in Cuba per se. Most coffee shops 
baristas do not have knowledge what it takes to properly 
brew coffee or how execute proper espresso extraction. 

Lack of internet access (with little availability and costly) makes 
it impossible for locals to be in line with westerners to grab more 
info needed to succeed as barista and do not take his profession 
just because it is a regular job and it does not necessary require 
more efforts or learning. As I was strolling from one cafe to 
another, I understood more that proper training was needed with 
possibility of opening the first specialty coffee school in Cuba. 
Poor performance, not clean equipment, lack of attention to 
coffee preparation makes Cuban coffee less attractive to specialty 
coffee folks or properly trained coffee palate enthusiasts. but 
perhaps with new opening frontiers and establishing bridges 
of cooperation between U.S. and Cuba, those difficulties 
will be easy to overcome. It would benefit not only western 
countries, but would provide more benefit and create more 
job in Cuban coffee market where profession barista would 
be considered as more valuable assets to the economic growth 
of Cuban coffee industry with less young population trying 
to escape Cuba for better economic advantages elsewhere.  I 
encourage USAID, other european government organization 
to look no further, but provide the assistance needed in the 
agriculture sector of Cuba. Yes, you can help. Yes, you can 
provide resources needed to help struggling coffee industry of 
Cuba to take the first lift to the market of specialty. Make this 
happen, build the bridge of economic gesture and you will be 
rewarded. great coffee does not just happen, and Cuban coffee 
should not be just “coffee that tastes like coffee”, it should 
stand for its unique identity as it used to be in old times.

Viva Cuba. Por libertad y solidaridad. Por 
unidad y prosperidad de Cuba

Consumul de cafea în Cuba a crescut, iar producţia nu 
acoperă cererea, aşa că guvernul cubanez importă cafea din alte 
regiuni, precum guatemala şi Mexic şi o amestecă împreună 
cu cea locală pentru a acoperi nevoia populaţiei dornice de 
cofeină a Cubei. Această țară are un potenţial imens pentru 
intrarea pe piaţa cafelei de specialitate, dar nu este susţinută 
financiar şi din punct de vedere al resurselor, producţia 
scăzând în continuare, iar răspândirea ruginii frunzelor creşte 
nevoile financiare la un nivel pe care fermierii sau guvernul 
nu şi-l permit. Dacă ar fi atraşi mai mulţi investitori precum 
domnul Opppenheim, ONg-uri dornice să investească sau 
dacă această ţară şi-ar asuma riscul să readucă la viaţă piaţa de 
cafea, ar putea să cultive cafea de calitate, iar piaţa de cafea 
cubaneză ar putea intra în competiţie cu celelalte naţiuni 
producătoare. Precum a spus Oppenheim: „Cafeaua cubaneză 
este sustenabilă deoarece acum este la maturitate şi creşte cu 
puţine investiţii la umbra pădurilor.” Nu există nicio cafenea 
de specialitate în Cuba. barista din cafenele nu au cunoştinţele 
necesare preparării cafelei sau extracţiei. Lipsa accesului la 
internet (cu disponibilitate redusă şi la preţuri mari) împiedică 
localnicii să se alinieze cu vesticii, să se informeze pentru 
a avea succes ca barista, să nu practice această meserie ca 
oricare alta, aceasta având nevoie de mai mult efort şi studiu. 
Cum mergeam din cafenea în cafenea, am înţeles necesitatea 
instruirii şi a deschiderii unei cafenele de specialitate în Cuba. 
Randamentul prost, echipamentele murdare, lipsa atenţiei în 
prepararea cafelei fac cafeaua cubaneză mai puţin atractivă 
pentru iubitorii cafelei de specialitate. Dar poate odată cu 
deschiderea frontierelor şi întărirea legăturilor de cooperare 
din SUA şi Cuba, aceste dificultăţi vor fi mai uşor de depăşit. 

Ar fi în beneficiul pieţei de cafea cubaneze prin crearea de 
locuri de muncă şi specializarea profesiei de barista, acestea 
venind şi în sprijinul populaţiei tinere care nu ar mai fi nevoită 
să emigreze pentru obţinerea de avantaje financiare, dar şi în 
beneficiul ţărilor vestice. Am încurajat USAID, altă organizaţie 
guvernamentală europeană să sprijine sectorul agricol din 
Cuba. Da, puteţi ajuta. Puteţi pune la dispoziţie resursele 
necesare pentru a ajuta industria de cafea din Cuba să se ridice 
pe piaţa cafelei de specialitate.Faceți aceasta să se întâmple, 
construiți legătura economică și veți fi răsplătiți. Cafeaua 
de excepţie nu apare pur şi simplu, iar cafeaua cubaneză nu 
ar trebui să fie doar „cafea cu gust de cafea”, ar trebui să fie 
apreciată pentru identitatea ei unică, aşa cum era cândva.

Cuba să trăiască. Pentru libertate şi solidaritate. 
Pentru unitatea şi prosperitatea Cubei.

coffee farmer in pinar del rio, cuba my transport from havana to coffee farm in pinar del rio



India Join me Join me in my love  
affair with coffee from India

Like any relationship, this love affair had a peculiar start. To 
be dead honest, in my early coffee drinking days I was not 
even aware of the existence of coffee from India. I was born 
and raised with blended brands and they all gave me the 
same basic promise: “before I tried brand XXXX I was lost 
and lonely, now my life is rich and beautiful “. Not a word 
of what was in the brand. (Still happens - all the time)

Then things changed 25 years ago. As new leader of the 
Norwegian Coffee Service, I was approached by the Coffee 
board India. They requested a week training program for 
3-cup tasters. Interesting!  The program was a success and 
during that week I discovered that there actually was coffee 
from India in a few national blends and that one blend was 
based on a coffee named Monsoonal Malabar. It looked 
different, it tasted different, it was unusual or in current 
words: Special.  I felt attracted and discovered the pure 
Monsooned Malabar was available in the emerging speciality 
market, with a market share of 0.000something %. It had 
a heavy body, intriguing fruity sweetness and only a tiny 
shade of acidity. As different as it could be from standard 
brands.  Attraction was slowly turning into a distant love!

Însoțește-mă în aventura mea  
sentimentală cu cafeaua din India

Ca orice relație, aceasta idilă a început ciudat. Ca să fiu 
cinstit, pe când beam cafea în zilele mele timpurii, nu eram 
conștient de existența cafelei din India. M-am născut și am 
crescut amestecând toate mărcile care promiteau acelaşi lucru: 
„Înainte de a încerca marca XXXX am fost pierdut și singur, 
acum viața mea este bogată și frumoasă “. Niciun cuvânt din 
ceea ce a fost de fapt marca. (Încă se întâmplă - tot timpul)

Apoi, lucrurile s-au schimbat acum aproximativ 25 de ani. Ca 
nou lider al Serviciului Norvegian de Cafea am fost abordat de 
către Consiliul de Cafea din India. ei au cerut un program de 
training de trei săptămâni pentru degustători. Interesant! Succesul 
și programul s-au petrecut în timpul săptămânii când am 
descoperit că există de fapt cafea din India în puţinele amestecuri 
naționale și un amestec a fost de fapt bazat pe o cafea numită 
Monsoon Malabar. Părea diferit, avea gust diferit, dar neobișnuit, 
sau în cuvinte curente: Special. M-a atras și am descoperit că 
Monsooned Malabar era de asemenea disponibilă pe piața de 
specialitate WAS în dezvoltare, cu o cotă de piață de 0.000 şi ceva 
%. Avea un corp greu, dulceață de fructe intrigantă și doar o mică 
nuanță de aciditate. La fel de diferit cum putea fi de branduri 
standard. Atracția se transforma încet într-o iubire la distanţă!
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Then our affaire suffered its first set back

Working for the ICO (International Coffee Organization) 
in the 80’s, I was invited to a conference in Moscow and, as 
India exported a lot of coffee to the Soviet Union and several 
east european countries, I went there the with high hopes. 
I got the opportunity to do some serious tasting, but I must 
admit that our love affair suffered a major set back.  I was given 
three explanations: The water quality in Moscow had such a 
dominating off-taste that would cover any coffee taste. The 
coffee I tasted was a roast blend of 20% India coffee and 80% 
rye. (It was also available with chicory) And finally, the coffee 
imported was the cheapest Robusta available on the word market 
and even claimed to be the leftovers after the second sweeping 
of the floors in the local coffee warehouse. These tasetings made 
some everlasting negative impression. Some elderly readers may 
recognise this. but, at least it was warm and brown, but that 
was not enough to deserve my lasting love, not even close.

Then back on track again, kind of.

 A few years later I was invited to India as a speaker for a coffee 
growers anniversary celebration in the area of Coorg. This implied 
that I got an opportunity to restart our suffering relationship. 
Meeting with both farmers and authorities made me gradually 
reconsider my affection, but again, we were not quite back to good 
old times. This was mainly a Robusta area, and despite all kind of 
attempts from our hosts, I suffered from a cultural coffee brewing 
shook. Nice try though. The food was exotic and excellent. 

but it gradually turned out that I was heading in the right 
direction as my next two encounters with India coffee in the late 
90’s and early 2000 made our relationship bloom again.  These 
two encounters were around bangalore and included tastings at 
the Coffee board, at farms, at research stations and, above all, at 
the emerging national coffee bar culture. These new experiences 
became the start of a series of real “turn on” affaires. They left me 
with a new and widely broadened coffee horizon when it came 
to the multiple coffee qualities India had to offer. That said, I 
had to admit that I still just had entered of what was to become 
a long and sharp learning curve about India coffee. but also, that 
said, the Coffee board, the private sector and the coffee growing 
community had entered a similar curve a while ago. I took self- 
criticism for just not having updated myself.  I was forgiven, and:

Then the love affair turned into 
deep addiction and affection.   

The coffee board launched the Flavour of India Quality 
competition where growers got the opportunity to have 
their coffee quality assessed by first a national and then 
an international Jury. As I had experience both from the 
international “Cup of excellence” jury and from various 
tastings in India, I was asked to join the international jury. 
That 20-person jury meet every year, in June, somewhere 
around the world.  Lucky me. Since this started in 2002, I 
have been a judge in most of the competitions and it has given 
me a unique opportunity to follow the quality development 
of India’s coffee.  And what a vast development it has been!

Apoi iubirea noastră a întâlnit primul obstacol

Pe când lucram pentru ICO (Organizaţia Internaţională a 
Cafelei) în anii ’80, am fost invitat la o conferinţă la Moscova şi, 
cum India exporta multă cafea în Uniunea Sovietică şi în multe 
alte ţări din estul europei, am plecat acolo cu speranţe mari. Am 
avut şansa să particip la degustări serioase, dar trebuie să recunosc 
că idila noastră a fost descurajată. Mi s-au dat trei explicaţii: 
Calitatea apei în Moscova avea un gust de după atât de dominant 
încât acoperea orice gust al cafelei. Cafeaua pe care am gustat-o 
era un amestec de 20% cafea din India şi 80% secară. (era 
disponibilă şi în varianta cu cicoare) şi cafeaua importată era cea 
mai ieftină Robusta disponibilă pe piaţa mondială şi se spunea 
chiar că era din rămăşiţele rămase la a doua maturare a podelelor 
în depozitul local de cafea.  
Aceste degustări mi-au lăsat o impresie negativă. Cititorii mai în 
vârstă s-ar putea să recunoască asta, măcar era caldă şi maro, dar 
nu era îndeajuns încât să merite dragostea mea eternă, nici vorbă.

Aproape înapoi pe drumul cel bun.

După câţiva ani am fost invitat în India să vorbesc la o 
aniversare a cultivatorilor de cafea din regiunea Coorg. 
Aceasta înseamnă că aveam iar şansa să reînnod relaţia noastră 
problematică. Întâlnirea cu fermierii şi autorităţile m-a făcut să-
mi reconsider abordarea, dar nu eram chiar ca la început. Zona 
aceasta era majoritar pentru Robusta şi, în ciuda eforturilor 
gazdelor, sufeream de un şoc cultural în legătură cu metoda 
de preparare a cafelei. Mâncarea era exotică şi excelentă!

Dar s-a dovedit că eram pe drumul cel bun deoarece cele două 
întâlniri pe care le-am avut cu cafeaua din India la sfârşitul 
anilor ’90 şi începutul anilor 2000 ne-au făcut relaţia să 
înflorească. Cele două întâlniri au avut loc în zona bangalore 
şi au inclus şi degustări la Comisia Cafelei, la ferme, la 
staţii de cercetare şi în localuri în plină dezvoltare a culturii 
naţionale a cafelei. Aceste experienţe au fost începutul unei 
serii de idile. Mi-au conferit un orizont larg al calităţilor 
multiple ale cafelei indiene şi a trebuit să recunosc că eram 
abia la începutul a ceea ce urma să se dovedească a fi un drum 
sinuos de învăţare despre cafeaua din India. Cu toate acestea, 
Comisia Cafelei, sectorul privat şi comunitatea cultivatorilor 
de cafea au pornit pe acelaşi drum acum ceva vreme. M-am 
criticat pentru lipsa mea de reacţie. Am fost iertat şi:

Idila s-a transformat apoi în 
dependenţă şi afecţiune.

Comisia Cafelei a lansat competiţia Savoarea Calităţii în India 
în care cultivatorii au avut oportunitatea să le fie evaluată 
cafeaua de către un juriu naţional şi unul internaţional.  
Cum dobândisem experienţă şi din juriul internaţional “Cup 
of excellence” şi din multe degustări din India, am fost rugat 
să mă alătur juriului. Acest juriu format din 20 de persoane se 
întâlnea în fiecare an în iunie undeva în lume.  
Norocul meu. De când a început, în 2002, am 
jurizat aproape fiecare competiţie şi am avut şansa 
să urmăresc dezvoltarea calitativă a cafelei din India. 
Şi ce dezvoltare spectaculoasă a avut aceasta!
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Over the years we have seen vast developments in both  
natural and washed Arabica and India has most certainly shown 
innovative quality development in the Robusta sector, both with 
natural and above all washed qualities.   
In addition, the speciality sector has grown way beyond the 
Monomer Malabar I met with some 25 years ago. I’m most 
certainly looking forward to meeting again with this year’s 
winners when the international jury meets in budapest, in June.

Some India coffee facts 

India has a long and remarkable coffee growing history. 
The first seeds were smuggled from Yemen as early as in 
the 15th century and the ancestors of these seeds are still 
vey alive both in their original form and as “parents” in 
multiple cross breeds. However, it was only 150 years ago 
coffee really became an important “cash crop”. Coffee 
is mainly grown in the southwest provinces, but also 
on the east coast and in the Northeast that is famous 
for its Assam teas. Also, the country has been divided 
into several areas with distinct flavour profiles.  

On the world ranking, India is the 6th largest coffee 
producing country. Coffee is grown both on plantations 
and, above all, in smaller “coffee gardens” with almost 
250.000 families having coffee as their main income. It 
all started as high grown Arabica and quality Arabica now 
amounts for 80% of production. The remaining 20% is 
Robusta in a variety of qualities that can be found in quality 
espresso blends.  India has also to cope with climatic 
changes and new areas are now under development.

India is also known for what is named inter-cropping. 
This implies that coffee is grown together with a variety of 
vegetables, fruits and spices. bananas, pepper, cinnamon and 
various nuts, just to mention a few, all providing shade for the 
coffee trees and additional income and food for farmers. ?

Pe parcursul anilor am văzut multe progrese în ceea ce  
priveşte Arabica naturală şi washed, iar India s-a dovedit cea 
mai inovatoare în sectorul calităţii cafelei Robusta. Mai mult, 
sectorul de specialitate a crescut cu mult peste Monomer 
Malabar pe care o întâlnisem cu aproape 25 de ani în urmă. 
Abia aştept să mă întâlnesc din nou cu cele ce vor câştiga, 
când juriul internaţional se va reuni la budapesta, în iunie.

Câteva date despre  
cafeaua din India

India are o istorie lungă şi remarcabilă a cultivării cafelei. 
Primele seminţe au fost aduse din Yemen în secolul 15, 
iar acestea încă se pot regăsi în forma de atunci sau în 
încrucişări ale multor soiuri. Totuşi, abia acum 150 de 
ani cafeaua a devenit o sursă importantă de venit. 

Cafeaua este cu precădere cultivată în provinciile 
sud-vestice, dar şi pe coasta estică şi în nordul 
faimos pentru ceaiul Assam. Mai mult, India a fost 
împărţită în zone cu profile de aromă distincte.

Pe scara mondială, India este a şasea cea mai mare ţară 
producătoare de cafea. Cafeaua se cultivă şi pe plantaţii 
şi în „mici grădini de cafea”, iar aproximativ 250.000 de 
familii îşi asigură traiul din cafea. Arabica însumează acum 
80% din producţie. Celelalte 20 de procente sunt pentru 
Robusta la diferite niveluri de calitate şi care se poate regăsi 
în amestecurile calitative de espresso. India se confruntă şi 
cu schimbări climatice şi are zone noi în plină dezvoltare.

India este cunoscută şi pentru culturile intercalate. 

Cafeaua este cultivată împreună cu legume, fructe şi mirodenii. 
banane, piper, scorţişoară şi diverse fructe oleaginoase, 
toate acestea ţinând umbră arborilor de cafea şi fiind o sursă 
suplimentară de venit şi alimentaţie pentru fermieri. ?

coffee world

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

Global speCialty

COFFEE ExPO

Anul acesta, la Seattle ne vom alătura 
miilor de participanți din mai mult de 
75 de țări la spectacol. global Specialty 
Coffee expo va cuprinde sute de expozanți 
prezentând cele mai recente și cele mai 
inovatoare produse de pe piață. De asemenea, 
puteți profita de cursuri care acoperă o 
gamă largă de subiecte de interes pentru 
industria de cafea de specialitate. gSCe 
se remarcă pentru experiențele interactive 
pe care le propune participanților.

http://coffeeexpo.org
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sÃnÃtAte si frumusete lA CAsA jAd, ,

cAsA JAd Boutique 

health&wellness

(zona unirii - Budapesta), 

Str. leon Voda, nr. 24, 

parter, Sector 4

program: l-V: 10:00 - 20:00; 

S: 10:00 - 16:00;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Beauty  
      in a Cup

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

C U M  S Ă  A R ĂŢ I  
S E N Z AŢ I O N A L  
DE  P A ŞT I ,  Ş I  N U  N U M A I . . .  J

Programul de urgenţă care poate da tenului tău o strălucire şi o 

vitalitate aparte este mai simplu decât crezi. Trebuie doar să-l treci 

pe lista de priorităţi şi obiective de îndeplinit. Propune-ţi ca experi-

ment să urmezi o săptămână sfaturile de mai jos şi apoi evaluează 

starea tenului tău.

După principiul „maxim de eficiență, cu minim de cheltuieli” este 

necesar să acţionăm pe două căi: intern şi extern.

Hidratează-te suficient. Contează câtă apă bem, dar contează şi 

cum o consumăm. Propune-ţi ca, din oră în oră, să bei un pahar 

mare de apă plată. Pentru o bună hidratare, apa trebuie băută 

încet şi constant. Consumul de apă trebuie să scadă seara, înainte 

de culcare. 

Vitaminizează-te cu sucuri proaspete de fructe şi legume. Ai un 

coleg sau o colegă pasionată de subiect? Cumpără un storcător 

de fructe şi legume pentru birou. Vor fi fericiţi să descopere că 

sănătatea este şi pe lista ta de priorităţi. Cu siguranţă te vor ajuta 

să prepari sucuri şi fresh-uri delicioase, care vor aduce un plus de 

sănătate corpului tău şi multă vitalitate tenului. 

ţine „post” de cafea, cola, energizante, băuturi alcoolice şi 

băuturi carbogazoase. Înlocuieşte-le cu sucurile de fructe şi 

legume şi vei reuşi să îţi alcalinizezi ph-ul. 

Odihneşte-te opt ore pe noapte începând cu ora 22. Ai proiecte 

care nu te lasă să dormi?... Pune sub pernă o batistă pe care ai 

picurat puţin ulei esenţial de lavandă, 100% natural. 

Vorbeşte la telefonul mobil pe „speaker” sau folosind căştile. 

Experimentele şi studiile efectuate au tras semnale de alarmă 

în acest sens. O idee excelentă este şi să opreşti wifi-ul în casă, 

măcar când dormi. Dacă vrei să ştii ce ravagii face în organismul 

tău tehnologia wireless/wifi îţi recomand să cauţi pe google  

Dr. Barrie Trower.

Programul de urgenţă pentru ten: 3 tratamente cosmetice

Este de preferat să mergi la o cosmeticiană bună şi informată 

pentru o cură şoc de trei tratamente cosmetice profesionale,  

la două zile distanţă unul de altul.

Primul tratament are ca obiectiv eliminarea stratului de celule 

moarte şi curăţarea tenului de puncte negre. Substanţele folosite 

pot conţine apă termală, vitamine, minerale, dar şi extracte de 

plante cu efect calmant, regenerant, cicatrizant. Manevrele de 

masaj vor fi foarte blânde, mai mult de netezire (effleurage).

Al doilea tratament este stabilit de cosmeticiană, în funcţie de 

dorinţele tale. Vitalitate, fermitate, luminozitate, relaxare? Toate se 

pot obţine într-un singur tratament. Doreşti eliminarea petelor?... 

Subiectul acesta trebuie discutat din nou la toamnă, întrucât vara 

sunt multiple contraindicaţii. 

Al treilea tratament poate fi ceva exclusivist, de exemplu In-

traceuticals – Tratamentul vedetă al starurilor de la Hollywood. 

Faptul că este folosit de Madonna, Eva Longoria sau Naomi 

Campbell nu te impresionează?... Atunci să discutăm principiul. 

Într-o şedinţă de 40-50 minute pielea ta va primi cu ajutorul 

oxigenului hiperbaric (la presiune mai mare de 1 bar) un adevărat 

cocktail de vitamine, antioxidanţi şi acid hialuronic. Pielea va fi 

vizibil mai hidratată, luminoasă şi plină de vitalitate, dar efectul 

maxim îl vei vedea în ziua următoare.

Dacă ţi-a plăcut acest program, este o idee bună să-l repeţi şi cu 

alte ocazii sau chiar să foloseşti anumite părţi din el pentru un 

nou stil de viaţă. Unul sănătos.

Îţi doresc cu drag zile frumoase,  

luminoase şi încărcate de energie pozitivă!

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

Foto: 
Virgil Hritcu 

Coafura: 
Alexandra Marin 

Spa Make-up: 
Mirela Paduraru

Model:
Crina Barbu
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 DISTRIBUIREA 
 UNIFORMă A CAFELEI 

P
repararea unui espresso de succes ține doar de 
detalii precum măsurarea dozei din portafiltru 
sau programarea volumetrică pentru setarea 

randamentului, apoi ajustarea râşniței pentru ca în 30 de 
secunde (mai mult sau mai puţin) să ne ofere acel espresso 
minunat. Dar putem să atingem toate punctele tehnice, iar 
rezultatul să fie tot unul mediocru, deci ce putem face?

Răspunsul este în cât de eficient distribuim cafeaua. este 
surprinzător de greu (dar extrem de important) să ne 
asigurăm că distribuţia cafelei este uniformă în portafiltru.

O tehnică bună de distribuire te va ajuta să 
obţii o extracţie pe măsură a cafelei.

Sunt două aspecte foarte importante de care trebuie să ţinem 
seama. În primul rând, aşezarea cafelei în portafiltru. Trebuie 
să ţineţi portafiltrul în aşa fel încât cea mai mare parte din 
cafea să fie în mijloc. În funcţie de ce râşniță folosiţi, va fi uşor 
sau relativ complicat. Unele modele de râşnițe au tendinţa de 
a dispune cafeaua pe lângă centru, iar utilizarea unui recipient 

gradat pentru dozare distribuie cafeaua neuniform atunci când 
ajunge în coş. În primul caz, trebuie să mişcaţi portafiltrul  
într-un unghi care vă permite cea mai centrală dispunere a 
cafelei pe parcursul râşnirii. Dacă folosiţi o râşniţă manuală, 
jucaţi-vă cu viteza cu care introduceţi cafeaua, pentru a 
influenţa modul şi momentul în care cafeaua râşnită este 
distribuită.  
Dacă rezultatul este asimetric, nu vă speriaţi. Dacă utilizați 
o pâlnie de dozare sau o cupă, scuturaţi portfiltrul printr-o 
mişcare circulară rapidă pentru a răspândi frumos cafeaua 
în jurul coșului. Odată ce cafeaua a ajuns în portafiltru, 
asiguraţi-vă că este uniform distribuită înainte de tampare.

Tap Distribution

Pentru a distribui cafeaua cu ajutorul loviturilor 
ușoare ale mâinilor, luaţi un portafiltru şi aşezaţi doza 
de cafea în coş utilizând cea mai eficientă metodă 
de râşnire de care dispuneți. Odată ce aveţi doza de 
cafea în coş, e timpul pentru distribuirea ei.

Ţineţi portafiltrul în mâna non dominantă, iar cu 
cea dominantă loviţi uşor marginea portafiltrului de 
cinci sau şase ori, până ce cafeaua s-a nivelat. La final, 
loviţi uşor portafiltrul de masă, făcând astfel cafeaua 
să se aşeze şi spaţiile aerate din ea să dispară.

Când loviţi portafiltrul, trebuie s-o faceţi îndeajuns 
de tare încât particulele de cafea să se mişte. Dacă 
loviţi prea încet, cafeaua se va aşeza doar în mijlocul 
portafiltrului, nu şi înspre exterior, rămânând nedistribuită. 
Dacă loviţi prea tare, cafeaua va zbura din coşul 
portafiltrului. Noi căutăm o modalitate de mijloc.

În acelaşi timp, trebuie să ţineţi cont de câte 
ori loviţi portafiltrul. Pe măsură ce îl atingeţi, 
particulele de cafea se mişcă de colo colo. 

Cafeaua se mişcă mai mult în jos dacă loviţi de 15 ori 
comparativ cu atingerea portafiltrului de 10 ori. În definitiv, 
căutăm să fim consecvenţi. Noi am descoperit că putem 
distribui cafeaua uniform prin 5 sau 6 lovituri uşoare.

În continuare, trebuie să mişcaţi portafiltrul pe parcurs ce-l 
loviţi. Dacă îl ţineţi doar drept, cafeaua va sări doar într-o 
direcţie. Pentru a compensa, în timp ce-l atingeţi, ţineţi-l 
într-un unghi astfel încât cel mai înalt punct al coşului să 
fie locul unde loviţi, iar cel mai jos punct să fie în partea 
opusă a coşului. Dacă ţineţi coşul în unghi, cafeaua se va 
mişca spre cea mai joasă parte a coşului pe măsură ce loviţi.

Odată ce cafeaua a fost distribuită uniform, e timpul să 
o compactăm prin lovirea părţii de jos a portafiltrului 
de masă. Când faceţi asta, coşul portafiltrului 
trebuie să fie plat, iar mişcarea drept în jos. 

După distribuirea cafelei, e timpul pentru tampare. 
Încă o dată, subliniem importanța netezirii aici. 
Asiguraţi-vă că tamperul intră în coşul portafiltrului 
pe cât de drept posibil şi că se mişcă drept în jos.

Noi spunem că merită să încercaţi, căci rezultatele  
vor fi uimitor de gustoase! 
    Sursă: www.fivesenses.com
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gina 
Instrumentul inteligent de cafea

Cei de la Goat Story au conceput un instrument 
inteligent de cafea ce combină tehnicile clasice 
de preparare ale cafelei cu cea mai nouă 
tehnologie.

Numit gina, acesta are un mic cântar inteligent încorporat 
care minimizează efortul de a cântări ingredientele şi 
este conectat la o aplicaţie mobilă. Instrumentul gina 
îşi propune să facă procesul preparării cafelei cât mai lin 
posibil prin urmărirea datelor despre preparare şi ghidarea 

utilizatorului pe parcursul procesului. Odată încheiată 
prepararea, utilizatorul îşi poate salva datele reţetei pe care 
a folosit-o şi s-o împărtăşească și altor pasionați de cafea.

gina permite utilizatorilor să experimenteze cu trei 
tipuri diferite de tehnici: pour over, imersiune şi cold 
drip. Tot ce trebuie să faceţi este să ataşaţi valva special 
concepută pentru controlul fluxului de apă.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.goat-story.com



10-12 march 2017 amsterdam coffee festival amsterdam www.amsterdamcoffeefestival.com

17-19 march 2017 coffee fest nashville nashville, tennessee www.coffeefest.com

18 march 2017 Swiss coffee in good Spirits championship Bern, Switzerland www.swissscae.ch

30 march-2 april 2017 Bucharest coffee festival Bucharest, romania www.bucharestcoffeefestival.ro

6-9 april 2017 london coffee festival london, uk www.londoncoffeefestival.com

19-20 april 2017 re:co Symposium Seattle, washington www.recosymposium.org

then & now

coffee induStry calendar




