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Începem cu evenimentul jumătăţii de an,  

WORLD OF COFFEE din Budapesta, unde se vor  

organiza campionatele mondiale de barista, unde echipa 

României formată din Gabriel Carol – Brewers Cup, 

Cristalenia Sofan – Ibrick, Sebastian Ioan Farcaş –  

Latte art, Alexandru Ioniţă – Coffee in Good Spirits şi 

Marius Nica - Cup tasting, ne vor reprezenta cum vor ştii 

şi putea ei mai bine.

Tot în cadrul WOC, Alexandru Niculae şi Paul Ungureanu 

vor servi cafea în Roaster Village, ceea ce e o mare 

surpriză şi bucurie pentru toţi iubitorii de cafea prăjită de 

actualul campion mondial la roasting.

Este un eveniment la care vă invit să vă străduiţi să 

ajungeţi, sigur nu veţi regreta niciun minut, mai ales că 

nu e pe alt continent, ci lângă noi.

În paginile revistei veţi găsi ca de fiecare dată surprize, 

interviuri, articole şi informaţii cu care încercăm să vă 

hrănim setea de cunoștințe.

Tot ce vă doresc este o vară frumoasă,  

plină de experienţe şi soare!

O vară
fierbinte 

„Science may never come up with a better office  
communication system than the coffee break.”- Earl Wilson
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coffee stage

Fie că sunteţi profesionişti 
sau vreţi doar să învăţaţi 
cum să vă preparaţi acasă 
băutura preferată, Barista 
Bible este un ghid către un 
espresso perfect, în care 
sute de poze explicative, 
texte uşor de parcurs, tehnici 
de preparare explicate 
pas cu pas şi reţetele se 
împletesc cu istoria cafelei.

Christine Cottrell ilustrează 
în Barista Bible un sistem de 
traning complex, care vine 
însoţit de cd-uri și postere 
ce facilitează predarea 
cursurilor de barista. 

Pasiunea ei pentru cafea 
şi atenţia pentru detalii 
inspiră cititorii, iar Barista 
Bible devine un must-read 
pentru iubitorii cafelei.

 
Pentru mai multe  
informaţii, vizitaţi:  
perfectespresso.com

Barista Bible Barista BiBle este o  
noutate în industria  

de cafea.  
Pentru cei care îşi doresc să înveţe 

desPre arta şi ştiinţa PreParării  
cafelei, Barista BiBle este un 

manual ideal.
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     Soluţii complete de mobilare pentru 
          hotel, restaurant şi spaţii office.

Bd. Basarabia, nr. 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
                            Mob: 0742.171.741
                      E-mail: info@chairry.net

                    www.chairry.net

Cum să descoperim arta urbană din 
Budapesta? Documentarul „Streets 
of Budapest“ este destinat să fie 
tributul pe care Astoria îl aduce celor 
două lumi care se completează, cea a 
cafelei de specialitate şi cea a artei. 

Prima, lumea cafelei de specialitate, 
constituie o pasiune pentru Astoria 
de aproape douăzeci de ani.

A doua lume omagiată de Astoria este 
lumea artei, care a fost tema principală 
în cei 3 ani în care Astoria a sponsorizat 
World Latte Art Championships 
și World Coffee in Good Spirits 
Championships. Totul a început în 
2015, cu benzi desenate, în Gothenburg, 
Suedia la târgul mondial de cafea. La 
Hotelex, la Shanghai, Astoria a pus 
în prim plan caligrafia chinezească. 

Astăzi, protagonistul este arta stradală, 
sub formă de șabloane, spray sau 
autocolante, iar tema este relatată de unul 
dintre artiştii momentului:  
Gergely Void.

Pentru mai multe informaţii, 
vizitaţi: www.astoria.com

# S T R E E T S O F B U D A P E S T
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În ultimii ani, SCA s-a concentrat din ce 
în ce mai mult pe rezultatele afacerilor, 
cu scopul de a oferi informaţii oamenilor 
şi companiilor din sectorul cafelei de 
specialitate ca deciziile lor să fie unele 
corecte. Una dintre modalităţile de 
informare alese de SCA este studiul 
Specialty Coffee Roaster/Retailer 
Financial Benchmarking. Acesta este un 
instrument de măsurare a performanţei 
pentru prăjitori şi comercianţi.

Ideea acestui studiu a pornit cu 20 de 
ani în urmă, pe când prăjitorii de cafea 
din comunităţi îşi doreau să aibă acces la 
informaţii despre afaceri. Aceştia aveau 
nevoie de ajutor pentru a-şi concepe 
planurile de afaceri sau pentru a-şi seta 
obiective şi simţeau nevoia să aibă acces la 
date concrete în legătură cu modalităţile 
în care industria le susţine sau influenţează 
deciziile de business, nu doar să se 
bazeze pe instinct sau presupuneri.

Primul studiu amplu a fost efectuat 
în 2015 şi a avut 3 mari obiective:

- Să pună la dispoziţie informaţii de 
referinţă cu ajutorul cărora companiile să 
îşi poată compara rezultatele financiare;

- Să determine care sunt provocările 
pe care prăjitorii le întâlnesc;

- Să determine mărimea pieţei de 
prăjitori din SUA şi Canada.

Rezultatele acestuia au fost împărţite în 
8 categorii de referinţă: toţi prăjitorii, 
lideri pe profit (cu rentabilitatea cea mai 
mare a activelor), vânzări nete, tipul 
de companie, kilograme de cafea pe an 
pentru fiecare prăjitor, numărul de locații, 
dimensiunea comunității deservite, 
locația principală și calitatea de membru 
al SCA. Printre principalele ameninţări 
pe care le înfruntau prăjitorii se numărau 

preţurile crescute, pieţele saturate şi 
situația economică. Se estimează că în 
2015 erau aproximativ 4,200 de companii 
de prăjire a cafelei în SUA şi Canada.

Studiul din 2017 aduce multe îmbunătăţiri. 
Acesta a fost mutat pe o platformă 
online unde se pot introduce datele şi 
se pot accesa rezultatele. Pot fi extrase 
pe loc rapoarte personalizate în funcţie 
de nevoile utilizatorului. Mai mult, 
anul acesta se vor efectua 2 sondaje 
separate: unul în dolari, iar celălalt în 
euro, iar acestea cuprind şi sectorul 
comercianţilor (care nu sunt prăjitori).

Rezultatele sunt aşteptate în luna iunie, 
iar companiile care vor răspunde la 
sondaj vor avea acces liber la rezultate.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi: 
www.scanews.coffee

S C A  i n v i t ă  C o m p A n i i l e  S ă
p A r t i C i p e  l A  r o A S t e r / r e t A i l e r
F i n A n C i A l  B e n C h m A r k i n g  S t u d y



Hai să vorbim 
despre franciză la: 

0723 622 253
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Acordul conferă Caribbean Coffee Traders dreptul exclusiv de 
a deține și exploata magazinele Starbucks din țară. Jamaica va fi 
cea de-a 17-a piață pe care intră Starbucks din regiunea America 
Latină și Caraibe, primul magazin fiind deschis în Montego Bay.

„Jamaica este o țară binecuvântată cu o bogată cultură și patrimoniu, 
în special cu cafeaua Blue Mountain, care este cultivată local și de 
renume mondial, pe care Starbucks o are în oferta de specialitate 
de peste 40 de ani”, a declarat Ricardo Rico, Director General și 
Vicepreședinte Starbucks pentru operațiunile din America Latină.

Portofoliul Margaritaville Caribbean Group include o colecție 
diversă de mărci de proprietate, francize internaționale, baruri 
tematice și restaurante populare, inclusiv Wendy, Dominos, Queen 
Dairy, Quiznos, Auntie Annie, Cinnabon, Southwest Grill și 
Nathan. Grupul are peste 1.000 de angajați în întreaga regiune.

De la lansarea brandului în America Latină, Starbucks a crescut la 
peste 1.000 de magazine pe 16 piețe, dintre care 15 sunt operate 
de parteneri de încredere pentru licențiere. În Caraibe, licențiații 
Starbucks operează în prezent 43 de magazine în Aruba, Bahamas, 
Curacao, Puerto Rico și, cel mai recent, în Trinidad și Tobago.

Jamaica va deveni cea de-a șasea piață a 
companiei în regiunea Caraibelor.

starbucks a anunțat că a încheiat un acord de licență 
cu caribbean coffee traders limited, un consorțiu 
condus de margaritaville caribbean Group, un lider în 
managementul restaurantului și operatorul de franciză 
din caraibe.

StarbuckS, 
ACUM șI ÎN JAMAICA
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Artichoke Coffee Shop, Bucharest

The heart of the Coffee Shop

cum festivalul de cafea din Bucureşti din aprilie 

a fost un eveniment minunat, am decis ca 

recomandarea mea pentru acest număr să fie de 

pe plan local şi nu puteam să aleg un loc mai bun 

decât artichoke!

since the Bucharest coffee festival this april  

was such an amazing event, i decided to keep  

this issue’s coffee recommendation local,  

and what better place to send you to  

than artichoke!

Cum Festivalul de Cafea din Bucureşti din aprilie a 
fost un eveniment minunat, am decis ca recomandarea 
mea pentru acest număr să fie de pe plan local şi nu 
puteam să aleg un loc mai bun decât Artichoke!

Deschis din ianuarie 2017, într-o locaţie frumoasă de 
vizavi de biserica Kretzulescu, Victoriei 45, această mică 
bijuterie este rezultatul iubit al colaborării dintre două 
minţi strălucite, Diana Anghel  şi Alex Ciomartan. Locul 
în sine este o gură de aer proaspăt; mai ales datorită tuturor 
ferigilor şi plantelor agăţătoare, dar şi datorită atmosferei 
şi alegerii prăjitoriei, Prăjitoria Olivo , din Cluj.

Cât am fost acolo, am gustat (şi recomand din inimă) o 
Nicaragua el Cerro de Jesus  şi o Costa Rica Finca San 
Francisco , care merge de minune de laptele lor Bardezzi. 
Totuşi, când veţi citi asta, e posibil ca ei deja să aibă o 
altă cafea delicioasă în meniul săptămânii; cafeaua lor 
se schimbă de două ori pe lună. Ca espressor au ales o 
maşină din familia La Marzocco împreună cu o râşniţă 
Mazzer, care să își facă treaba. Şi chiar reuşesc.

Dacă toată discuţia noastră despre cafea te-a făcut să te 
simţi flămând, nu-ţi face griji, Artichoke Coffee Shop se 
mândreşte cu colaborarea pe care o are cu artizani locali, 
precum Miez . Încercăm să încurajăm micile afaceri cât 
mai mult, mi-a spus Gloria, head-barista şi aşa m-am 
hotărât să mă desfăt cu delicioasele lor prăjiturele. 

Design-ul interior este minimalist şi are colţuri verzi şi vii, 
precum şi borcane de gem de prune făcut în casă.  
Nu e niciun alt loc ca acesta.  
Dar va trebui să vedeţi chiar voi, nu?...

Since the Bucharest Coffee Festival this April was 
such an amazing event, I decided to keep this 
issue’s coffee recommendation local, and what 
better place to send you to than Artichoke!

Opened since January 2017, in a great location opposite 
the Kretzulescu Church on Victoriei 45, this little gem 
is the beloved offspring of two great minds, Diana 
Anghel  and Alex Ciomartan. The place itself is a breath 
of fresh air; mainly because of all those ferns and hanging 
plants, but also due to their laid back atmosphere and 
roasters of choice, Prajitoria Olivo , from Cluj.

During the time I was there, I got to try (and whole-heartedly 
recommend!) a Nicaragua el Cerro de Jesus , and a Costa 
Rica Finca San Francisco , which goes really well with their 
Bardezzi milk. However, by the time you’ll be reading this, 
chances are they already have another flavoursome coffee 
on the menu this week; their coffees change every two 
weeks. For an espresso machine they chose from within 
the La Marzocco family and coupled it with a strong 
Mazzer grinder to get things done. And, boy, do they..

If all this coffee talk left you feeling a bit peckish, worry not, 
Artichoke Coffee Shop prides itself with collaborating mainly 
with local artisans such as Miez. We try to encourage small 
businesses as much as we can, head-barista Gloria told me,  
and that’s how I found myself indulging in their tasty cookies. 

The interior design has a focus on minimalism with 
lively green corners and homemade jars of prune 
jam. There is no place like this place. But you’ll 
just have to see for yourselves, won’t you?..

ronița dragomir ?
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L-am întâlnit pe Lukasz chiar înainte de Bucharest 
Coffee Festival, când abia venise de la aeroport. El este 
Barista Trainer/Consultant în cafea şi fost campion 
polonez, dar este întâi de toate o persoană foarte 
spirituală, cu un simţ minunat al umorului.

Când ai înCeput să luCrezi în 
industria de Cafea şi Ce te-a făCut 
să rămâi în aCest domeniu?

Am lucrat prima dată în 2005, la Coffee Heaven, 
în rolul de Coordonator de Training Internaţional. 
M-au chemat chiar de a doua zi. 

Ştiai că am mai fost în Bucureşti? Acum 10 ani aveam în 
grijă cafeneaua de aici, dar înainte să o cumpere Costa.
Ce m-a făcut să rămân? Hm... Prima mea prezentare a 
fost un dezastru! Aceasta se întâmpla în 2006. În al doilea 
an, am câştigat Campionatul Naţional din Polonia. După 
aceea, în 2009, am concurat la Campionatul Mondial 
de Aeropress şi am câştigat. Atunci i-am întâlnit pe 
Einar K. Holte şi Tim Wendelboe, pe care îi admir! 

Cafeaua este un produs uimitor în sine, dar nu strică 
să afli ce oameni fac parte din afacerile cu cafea.

povesteşte-ne Câte Ceva despre 
tine şi despre Ceea Ce faCi.

Sunt specialist certificat în a reprezenta diferite filiale în 
competiţii, dar lucrez zi de zi la Coffee Proficiency, în Cracovia, 
unde verific calitatea cafelei şi cum reacţionează aceasta.

ai în plan alte proieCte?

Acum ne concentrăm pe mica noastră cafenea din 
Cracovia, dar pregătim ceva, aşa că fiţi pe fază.

poţi să ne împărtăşeşti Cea 
mai dragă amintire legată de 
Cafea? şi Ce Cafea preferi?

Îmi aduc aminte două momente diferite: unul în 2007, când 
am vizitat Aricha, staţia de spălare din Yirgacheffee, Etiopia,  
iar celălalt din 2016 când am jurizat World of Coffee în 
Dublin. Acestea au fost nişte experienţe grozave!  
Cafeaua mea preferată e la Aeropress sau Clever 
Drip; îmi place prepararea prin imersiune.

poţi să numeşti Câţiva oameni  
Care ţi-au influenţat Cariera?

Trebuie să-i menţionez, în primul rând, pe Einar, Tim 
Wendelboe, Gloria Pedroza  şi Tasos Delichristos ; toţi sunt 
oameni minunaţi care mi-au fost surse de inspiraţie.

ai vreun sfat pentru ConCurenţii de 
la BuCharest Coffee festival 2017?

Da! Nu vă daţi bătuţi. Perfecţiunea se atinge prin exerciţiu.

I met Lukasz right before the Bucharest Coffee Festival, 
and straight after his arrival from the airport.  He may 
be a Barista Trainer/ Coffee Consultant and former 
Polish Champion, but, as I soon found out, he’s also a 
truly inspiring person with a terrific sense of humour.

When did you first start Working 
in the Coffee industry and 
What kept you on this path?

My first job was in 2005, at Coffee Heaven,  
as a International Training Coordinator. 
They called me the very next day. 

I’ve been in Bucharest before, you know!? Ten years 
ago, I used to handle the shop here, but that was before 
Costa bought it. What kept me going? Hm.. My first 
performance ever was a disgrace! This happened in 2006. 
The second year I won the National Polish Championship. 
Afterwards, in 2009, I competed in the  World Aeropress 
Championship and won. That’s where I met Einar K. Holte  
and Tim Wendelboe, both of whom I really admire! 

Coffee is an amazing product in itself, but it doesn’t hurt 
to see what kind of people are in the coffee business. 

tell me a Bit aBout yourself 
and What you do.

I’m a certified judge supporting various Chapters with 
competitions, but on a daily basis I work in Coffee Proficiency, 
in Krakow, verifying quality and how coffee reacts.  

do you have any other projeCts in mind?

At the moment, we focused on our small coffee shop in Krakow, 
but we also have something cooking, so keep your eyes open.

Can you name one of your fondest 
memories relating Coffee? and 
What is your drink of ChoiCe?

I can remember two different moments: one was in 2007, when 
I got to visit the Aricha, the washing station of the Yirgacheffee 
Town, Ethiopia, and the other was in 2016 when I was a Judge 
at the World of Coffee in Dublin. Those were great experiences! 
My favourite coffee is either an Aeropress or 
a Clever Drip; I love immersion brew.

Can you give me some names of people 
that influenCed your Career?

I’d have to mention, first of all, Einar, Tim Wendelboe, 
Gloria Pedroza  and Tasos Delichristos ; they are all 
wonderful people and a huge source of inspiration.

any pieCe of adviCe for this year’s 
BuCharest Coffee festival Competitors?

Yes! Don’t give up. Practice makes perfect.

coffee lovers

LukaszJuraa

ronița dragomir ?
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Alin a început ca barista într-o cafenea numită INSOMNIA 
din Dublin, în Irlanda anului 2007. Locaţia era în 
aceeaşi incintă cu sediul Google, ceea ce însemna desigur 
că erau şi mulţi clienţi nerăbdători - mi s-a spus că, 
într-o zi de vineri obişnuită, vindeau cel puţin 80 de 
ceşti de cafea - dar a decis că vrea să înveţe mai multe 
despre ce este cafeaua şi despre ce ar putea să devină, 
aşa că după 3 ani de muncă la UCC,  a devenit expertul 
în cafea care este astăzi. Şi aşa începe povestea...

spune-mi Câte Ceva  
despre tine şi Cafea.

La UCC am lucrat cel mai mult pe prăjire şi dezvoltare de 
produs. După ce am plecat, mi-am luat 3 luni libere şi nu am 
făcut nimic altceva în afară de a mă pregăti pentru examenul 
de Q Grader! Am dat examenul în 2015 şi chiar pe 14 
februarie mi-am primit certificatul. Cel mai frumos cadou 
de Sfântul Valentin! După 2015, am început diverse alte 
proiecte. Am fondat Coffee Laboratory  şi am lucrat la Best 
Beans ca Director of Coffee. Din 2016 sunt trainer la Dublin 
Barista School unde încerc să ajut alţi oameni care, ca şi mine, 
vor să se autodepăşească în industria cafelei de specialitate. 

Lucrez de asemenea ca Q Grader şi prăjitor şef 
pentru 9th Degree Coffee Roasters, Dublin.

poţi să numeşti pe Cineva 
Care te-a inspirat?

Persoana care mi-a fost mereu alături este, desigur, soţia 
mea, Gabi. Din punct de vedere profesional, cineva 
care a crezut în abilităţile mele şi m-a ajutat să mă 
pregătesc pentru campionatul irlandez de barista a fost 
Anita Nagy-Bertök. Mai sunt şi alţi oameni pe care aş 
vrea să-i menţionez, care m-au inspirat să aleg drumul 
pe care îl parcurg astăzi: Ida Steen, Mike Rilley, Paolo 
Dallacorte, Andrej Godina şi Morten Munchow.

spune-mi Cu Ce te mândreşti 
Cel mai mult până aCum.

Momentul acela în care am devenit Q Grader este 
în topul listei mele! Dar şi acela în care am primit 
Diploma AST  pentru toate modulele sau cel când 
am fondat Coffee Laboratory, micul meu copil...

Ce Băutură preferi şi Care a fost 
Cea mai gustoasă de anul aCesta?

Espresso. Şi espresso. Cel mai bun a fost făcut de 
Karl Purdy (barista fost campion naţional) la Coffee 
Angel . Era ceva între parfum, vin şi espresso; 
semăna într-adevăr cu un buchet de flori. 

Câteva Cuvinte pentru Comunitatea  
româneasCă de Barista?

Păstraţi-vă minţile deschise şi fiţi pregătiţi să 
învăţaţi mereu. Pasiunea cere implicare.

Alin started as a barista for a coffee shop named INSOMNIA 
in Dublin, Ireland of 2007. The place was in the same 
building as Google’s headquarters, which, obviously 
meant a lot of eager customers – on your typical Friday, 
I’ve been told, they sold at least 80 cups of coffee – but 
he decided he wanted to know more about what coffee 
is and what it could possibly become, so after another 
three years working for the UCC , he became the coffee 
specialist that he is today. This is how the story goes...

tell me a Bit aBout yourself  
and your Work With Coffee.

At UCC I worked mainly on roasting and development 
product. After I left, I took three months off and did 
nothing but train for the Q Grader exam! I took the exam 
in 2015 and on precisely the 14th of February I got my 
certificate. Best Valentine’s present EVER! After 2015, I 
started several other projects. I founded Coffee Laboratory  
and worked at Best Beans as Director of Coffee. From 
2016 until now, I’m a trainer at the Dublin Barista School 
where I try to help other people who, like myself, want 
to better themselves in the specialty coffee industry. 

I also work  as a Q Grader and head roaster for 
9th Degree Coffee Roasters, Dublin.

Can you name someone Who 
influenCed your? 

The person who always stood by me is, of course, my wife, 
Gabi. Professionally speaking, someone who believed 
in my skills and helped me train for the Ireland Barista 
Championship was Anita Nagy-Bertök.  
There are other people I’d like to mention whom, 
I feel, have inspired me to choose the path I’m on 
today: Ida Steen, Mike Rilley, Paolo Dallacorte, 
Andrej Godina and Morten Munchow.

tell me What  
you’re most proud of so far.

That moment when I became a Q Grader is very 
high on my list! But also when I received my AST 
Diploma  for all the modules, or when I founded 
Coffee Laboratory )my little baby)…

your drink of ChoiCe and  
the Best you’ve had this year.

Espresso. And espresso. The best was made by Karl 
Purdy (former National Barista Champ) at the Coffee 
Angel . It was something between perfume, wine and 
espresso; it truly resembled a bouquet of flowers.

any Words of Wisdom for the 
Barista Community in romania?

Keep an open mind and be prepared to learn at 
all times. Passion requires commitment. 

Alin Giriada

ronița dragomir ?

coffee lovers

2322

coffee lovers



Când ai desCoperit pasiunea pentru 
Cafea şi latte art? spune-ne povestea ta.

A fost într-o iarnă în urmă cu 12 ani, când mă pregăteam 
să mă întorc la cursurile de la colegiu, când am vizitat o 
cafenea mică din întâmplare. Am văzut o artă latte simplă pe 
un cappuccino - m-a făcut să devin barista. Am vrut să fiu 
bucătar-șef când eram tânăr, dar am studiat inginerie auto. 
Îmi plăcea să desenez imagini în timpul liber, iar de îndată 
ce am văzut arta latte am gândit: „Aceasta este o imagine 
desenată pe produse alimentare”, aşa că am început cu ea. 

Cum te simți să fii Campion mondial? 
Cum a fost în Competiție și Cum te-ai 
pregătit pentru aCest Campionat?

Am luat parte la multe concursuri, mari sau mici, din 2005, 
când am început să lucrez în cafea. Am deschis o cafenea mică 
în 2006, așa că am ezitat să particip la concursuri pentru o 
vreme. Am renunţat la cafenea din 2010, când a fost organizat 
oficial campionatul intern de latte art, apoi am participat la 
aproape fiecare campionat. Am câștigat de 14 ori campionatul 
local și am ieşit de multe ori pe locurile 2 și 3, dar nu am avut 
șansa să câștig selecția națională timp de 5 ani, cât timp am 
câştigat de trei ori locul 2 și de două ori locul 3. Apoi am câștigat 
în cele din urmă selecţia naţională și am fost trimis la Shanghai.

A fost fantastic, într-adevăr. Nu pot descrie modul în care 
m-am simțit. Și a fost uimitor. Scena pe care o urmărisem pe 
internet era pe ecranul din spatele meu. Am fost acolo, numele 
UM PAUL din Coreea de Sud era scris acolo... Am fost foarte 
fericit. Visam să dau un spectacol ca un cântăreț sau interpret 
dacă aveam să particip la WLAC. Și am făcut-o în fața multor 
oameni. Am cântat „I believe I can fly” în timpul competiției. 
Eram fericit indiferent dacă luam locul 1 sau nu. Îmi amintesc 
chiar toate trăirile, fețele spectatorilor, atmosfera, sunetul, totul. 

spune-ne despre amintirea Cea mai 
frumoasă Cu aromă de Cafea.

N-am absolvit colegiul, am preferat cafeaua. Am fost și 
sunt nebun după cafea și latte art. Mama mea nu a vizitat 
niciodată cafeneaua mea în 6 ani. În timp ce sora mea o 
aducea pe mama la cafea, mama rămânea în mașină, fără a 
ieși din vehicul. Am știut că era îngrijorată, nu că mă ura. 
Am avut ocazia să organizez un seminar de cafea în orașul 
meu natal câțiva ani mai târziu. Mama mea a participat la 
seminar împreună cu sora mea. Am fost fericit într-adevăr, 
și a întrebat-o când m-am întors acasă: „Mamă! Cum a fost? 
A fost bine?”, apoi mama a spus: „Da, a fost bine, fă ce-ți 
place”. Am știut ce a vrut să spună. Ea este acum cel mai mare 
fan al meu, întrebând fiecare barista în oraș „Îl ştii pe Um 
Paul?” ceea ce mă face să mă jenez și să trec mai departe.

Cine ţi-a influențat Cariera în Cafea?

Luigi Lupi, mentorul cafelei pentru mine. L-am văzut 
într-o revistă, când am început să lucrez în cafea. Mi-am 
imaginat că era cool și fericit când încânta oamenii din lume 
cu arta lui latte. Apoi, el a făcut parte din visul meu. 

When did you disCover your passion for 
Coffee and latte art? tell us your story.

 It was a winter 12 years ago, during the time I was preparing to 
get back to my college course, I visited a small café by chance. I 
saw a simple latte art on a cappuccino – it led me to become a 
barista. I wanted to be a chef when I was young, but my major 
at college was automotive engineering. I used to enjoy drawing 
pictures as a hobby, as soon as I saw the latte art I was like: “This 
is a picture drawing on food”, so I just got started with it.

hoW does it feel to Be World Champion? 
hoW did it feel Competing and hoW did 
you prepare for this Championship?

I took part in many competitions, big or small, since 2005 
when I started working with coffee. I opened a small café in 
2006, so I hesitated to participate in competitions for a while. 
I quited from the café in 2010, when the official domestic 
latte art championship was opened, then I participated in 
nearly every single championship. I won for 14 times the local 
championship and many 2nd and 3rd places, but I didn’t have 
a chance to win the national selection for 5 years, while I won 
3 times 2nd place and twice 3rd place. Then I finally won the 
national selection event and was forwarded to Shanghai.

 It was fantastic indeed. I can’t describe I how felt. And 
it was amazing. The scene that I had been watching on 
internet was on the screen behind me. I was there, there 
was my name UMPAUL from South Korea… I was really 
happy. I had been dreaming that I wanted to give it a show 
like a singer or performer, if I participated at WLAC. And 
I did it in front of many people. I sang “I believe I can 
fly” during the competition. I was happy no matter if I 
were to take the 1st place or not. I can even recall all the 
feelings, audience’s faces, atmosphere, sound, everything.

tell us aBout the most Cherished 
memory you have aBout Coffee.

 I didn’t graduate from my college, I decided to work with 
coffee. I was and still am crazy about coffee and latte art. My 
mom has never visited my coffee shop for 6 years. While my 
sister drove my mom and took out the coffee, mom stayed 
in the car, not stepping out from the vehicle. I knew she 
was worried, not hating her son. I had a chance to hold a 
coffee seminar in my hometown several years later. My mom 
attended the seminar with my sister. I was happy indeed 
and asked her when I got back home: “Mom! How was it? 
Was it good?”; Then mom said: “Yeah, it was good, do what 
you like”. I knew what she meant. She’s now my biggest 
fan, asking every barista in town: “Do you know UmPaul?” 
which makes me feel embarrassed and wanting to go away.

Who has influenCed your Career in Coffee?

Luigi Lupi, the role model of my coffee. I saw him in a 
magazine when I just started working with coffee. I thought he 
was cool and happy when he brought delight to people of the 
world with his latte art. He then became my seed of dream.

UM Paul

coffee Break team ?
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L-am întâlnit la Seul Cafe la 5 ani după ce-l descoperisem. Am 
fost atât de surprins. Când l-am întâlnit din nou 2 ani mai 
târziu, la festivalul de cafea, m-a invitat în Italia. Acum e tatăl 
meu italian. Îi spun mereu în glumă: „Eu sunt dumnezeul artei 
latte, „Eric Clapton“, iar tu ești legenda artei latte, „BB King”.”

unde şi Când te-ai BuCurat 
de Cea mai Bună Cafea?

Acum zece ani, era o cafea rece la Bimi Coffee, Fukuoka, 
Japonia – una pe care nu o voi uita nicicând. A fost prima 
capodoperă pe care am gustat-o. Ştiam că e minunată 
de când era pregătită. A fost o cafea tradiţional japoneză 
hand drip. El folosea metoda Nell Drip de 40 de ani. 
Gustul a fost fantastic – nici nu-l pot descrie. El nu mai e 
printre noi, dar eu îmi amintesc mereu de cafeaua lui.

Care sunt Cele mai importante trei 
Calităţi pentru un Barista?

Curiozitate

Nu să faci ceva doar din greu. S-o faci din curiozitate. Este 
important să fii curios ca un copil.  
Este despre a fi tu însuţi, să descoperi ce-ţi trebuie pentru  
a face cea mai bună cafea.

Consecvență

Este mai importantă decât pasiunea. Poţi începe cu pasiunea, 
dar s-ar putea să nu fie suficientă să-ţi atingi scopul. Pasiunea 
ar putea dispărea dacă te simţi nefericit. Cu alte cuvinte, 
oamenii fericiţi pot rezista. Aşa poți fi consecvent.

Dragostea

Este izvorul curiozităţii şi al consecvenței. Dacă iubeşti cu 
adevărat ceva, o să găseşti curiozitatea în sufletul tău.

unde te vezi peste 5 ani?

Am multe proiecte în plan. Dacă o să am succes, posibil 
să: ţin seminarii şi conferinţe pe baza cărţii scrise de 
mine şi cu instrumente de cafea la comandă. S-ar 
putea să fiu scriitor sau compozitor de asemenea.

la final, spune-ne Câteva 
Cuvinte de înţelepCiune .

Aş vrea să transmit ceva României, industriei de cafea din 
România şi comunităţii romaneşti de cafea.„Numărul 1 este 
cool, dar doar unul este fericit.” Fiţi voi înşivă.  
Sper să fiţi fericiţi în lumea cafelei, nu doar cool.

I met him at Seoul Cafe show 5 years after I discovered 
him. I was so surprised. When I met him again 2 years 
later at the cafe show, he invited me to Italy. He’s now my 
Italian dad. I tell him a joke: “I’m the god of latte art ,’Eric 
Clapton’, and you are the legend of latte art, ‘BB King’”.

When and Where have you enjoyed 
the Best Coffee you’ve ever had?

 Ten years ago, an iced coffee at Bimi Coffee, Fukuoka, 
Japan - one that I will never forget. It was the first 
masterpiece I have ever felt. I felt it was beautiful even when 
the master was brewing it. It was a traditional Japanese 
hand drip style coffee. He had been doing Nell Drip for 
40 years. The taste was fantastic - I can’t even describe. 
May he now rest in peace. I recall the coffee a lot.

What are the three most important 
qualities of a Barista?

Curiosity

Don’t do something just hard. Do it with curiosity. It’s very 
important to be curious like a kid.  
And it’s about being yourself, discovering your 
own things to do the best, happy coffee.

 Consistency

Is more important than passion. You can start with your 
passion, but it may not be enough to get to the goal. 
Passion may go away if you feel unhappy. In other words, 
happy people can endure it. Then you can be consistent.

 Love

Is the origin of curiosity and consistency. If you really love 
something, you may find the curiosity about it in you.

Where do you see yourself in 5 years’ time?

I’m planning several projects. If I’m successful to do those, 
I may be: giving lectures and participating at seminars 
with my own written book and custom-made coffee tools. 
I may be a book writer and singer-song writer too.

in the end, tell us some  
Wisdom Words.

I want to send a message to Romania, Romanian coffee and 
Romanian baristas. “No.1 is cool but only 1 is happy.” 
Be yourself. Hope you guys are happy 
coffee people, not just cool.
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ethiopia and Coffee.   
a personal adventure.

My first encounter with Ethiopia started with a “fairytale”. 
As a 5-year-old child I went to “Sunday school”. Not 
that my family was religious, but at that time this was the 
only “entertainment” around in my arctic village. They 
told us some biblical stories we found hard to believe, but 
they sure were exotic and fun to listen to.  One of them 
originates from the Old Testament and was the story about 
the queen of Sheba from Ethiopia and the Jewish king 
Solomon.  It became even more exotic when I later got 
the geography textbook and could figure out where these 
places were, what people looked like and how they lived.  

prediCtions are diffiCult to make, 
espeCially When it Comes to the future.

If someone in my early days would have told me that some 
decades ahead you will both meet with several people from 
Ethiopia including their emperor, go to the county and 
finally, right now, 70 years later, that I would be teaching 
Ethiopian and Eritrean refugees to speak Norwegian every 
Tuesday, I would have regarded it as a silly joke. But, the 
traditional Ethiopian coffee pot and a wooden carving of 
the queen of Sheba on the shelf behind my back can serve as 
solid evidence that it actually happened. The period of some 
70 years between these two stages has been eventful, to put it 
mildly. As time went by, my knowledge of Ethiopian history, 
culture and coffee gradually increased, but I never forgot the 

mysterious Queen of Sheba. However, with an Ethiopian 
textbook in hand some years later, the story sure changed its 
character.  It turned out to be an intricate story cunningly 
staged by king Solomon. It ended with a “one night stand” 
with the queen, including an epic pregnancy and birth. 
Someone may have found this unsuitable for my very young 
ears and censored the story. This more adult version is easier 
to remember. Later I also learned that the story comes in 
several versions, Ethiopian, Arabic, Jewish, Islam, Christian, 
Coptic just to mention a few…and of course, a film.

the first real life meeting

Then my family moved to the southern part of Norway and I 
met with several Ethiopian people. Our new hometown was a 
navy base and shipyard and the two countries were cooperating 
in navy education for officers. We met them in town every 
day. Stylish people! This program again led to the Ethiopian 
emperor Hailie Selasse visiting my hometown.  
Our teachers took the opportunity to teach us more about 
the country and some of us even got to meet the emperor 
in person from a safe distance. I was surprised and a bit 
disappointed when I saw that he was a well-dressed, but 
a tiny man. I sure kept the memory and later in life, in 
Jamaica, I learnt that his real name was Rasta Fari and 
then changed it when he became emperor. I learnt that 
he had become a religious cult figure for the Rastafarians 
with their well-known hairstyle and their reggae music. 
My story stating my meeting with him got me a few free 
beers in Kinston, Jamaica. It is a small coffee world.

LukaszJuraa

alf ?
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then Came Coffee.

 Another two decades and coffee became my profession. I 
started at the bottom of a sharp coffee educational learning 
curve that involved Ethiopia from page one: It was after all 
here where it all began. Coffee was, and still is, growing wild, 
and I learned all about the myths involving sheppards, coffee 
eating goats, monks that wanted to stay awake at night and 
that both that leaves, the fruits and above all the stones inside 
the fruits could be used both for food and beverages. And that 
the tree was exported across the Red sea and that it was the 
monks in Yemen that gradually turned coffee into the beverage 
we are familiar today. They even gave it the name “kavhe”, 
Arabian wine. That is why the plant and its fruits were 
wrongfully given the name Coffea Arabica. I should have been 
Coffea Africa or Ethiopicus. And, while we are at it: Mocca is 
the name of an ancient Yemen coffee export harbour and not 
a drink with espresso, steamed milk and liquid chocolate. 

Coffee then Came “home”.

Let us move another few centuries ahead and let us take a 
look at Ethiopia and coffee today. The Ethiopians simply 
rediscovered their own commodity, grew their own coffee 
culture and became a solid coffee growing nation, normally 
the 5th largest in the world. The economy is and has 
been heavily depending on coffee.  60% of the nation’s 
export earnings comes from coffee and some 15 million 
of a total of 75 million people are directly or indirectly 
involved in the coffee industry. If you look at the map, 

this is a huge country and the coffee growing areas are widely 
spread and grown in various climatic and soil conditions. 
Combined with a range of botanical varietals, the term 
“Coffee from Ethiopia” will not make much sense when it 
comes to flavour descriptions. Instead we refer to Harrar, 
Sidamo, and Yirgacheffe, just to mention a few. This again 
has led to a branding and even official “Trade marking and 
licensing” initiative of the 3 above in order in increase export 
prices. Combined with strict quality control, it works and 
farmers get paid for their skills, way above “fair trade”. 

Those in the coffee industry will also recall the highly 
fashionable varietal Geisha. The coffee that for the moment 
gets the highest world prices. Geisha is actually also a coffee 
district in Ethiopia, but so far the Geisha varietal seems to be 
doing best at high altitude outside Ethiopia. It is a paradox, 
and new planting of refined Geisha is now taking place 
also in high altitude areas outside the Geisha province.

from theory to praCtiCe.

Finally, after years of testing and drinking Ethiopian 
coffee and meeting the industry at coffee events 
around the world, I was finally invited to go there. 

A joint Norwegian and Ethiopian financed project was looking 
for minerals in an area close to Sudan. They did not find any 
minerals but they found soil, climate and rainfall perfect for 
coffee, joined forces and started growing coffee.  
I was there as an advisor in quality control and marketing.
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The trip started at the Sheraton Hotel in Addis Ababa, 
which was close to emperor’s palace. The emperor was long 
gone, but I could not resist walking over to see if lions were 
still watching the gate. They were long gone too. I was not 
disappointed, but in my imagination, I figured out where they 
may have been chained at the gate.   
 
The queen of Sheba was however present in the hotel 
souvenir shop as a textbook and a wooden carving. 

A 20 hour travel by car followed, from Addis to Bebeka, on 
the boarder to Sudan, through some of the coffee districts I 
was familiar with, but only by their names. Then we got to 
the local coffee village and I realised that the 1950 edition 
of my geography textbook still was correct. They lived and 
looked like described. Only a few things had changed, but 
on the other hand new advanced satellite technology was also 
used to identify the best areas for planting of coffee. The idea 
was to leave all tall trees for providing shade and then the 
forest bottom was cleared of bushes and planted with coffee.

ethiopian Coffee: the past and 
the future in one go.

I got the opportunity both to harvest wild coffee and even 
more exotic: to join a local in harvesting just leaves from 
the coffee trees. They were fermented and dried just like 
tealeaves and I was offered the beverage with milk, straight 
from the cow, honey and some spices.  This should be 
mandatory for everyone claiming to be a coffee expert.

I have been at numerous coffee farms earlier and principles 
are more or less the same with first seedlings, then shaded 
nurseries for small plants and finally planted out in to the forest 
floor for growing and then very selective harvesting by hand.

I was there prior to the main harvesting, but was shown the 
facilities for both traditional dry processing and advanced wet 
processing with fermentation and drying in raised beds. The 
families working now also with coffee in addition to the cows 
and harvesting wild honey lived close to nursing site and I 
needed all my skills in body language and facial expressions 
to communicate. We were of course offered coffee according 
to what was the traditional coffee ceremony, for them being 
everyday life.  I had hoped to spend the nights in one of 
their traditional huts, but they had other plans for us.

getting even Closer to 
reCent World history.

In both theory and practice we could say we stayed in a 
densely populated area in the middle of nowhere, depending 
on how you see it. Instead of staying a few nights in the 
some humble hut I had hoped for, we were taken to some 
quite modern houses even further in the middle of absolutely 
nowhere.  But there was a logical, but for us unbelievable 
explanation.  Some years earlier, Ethiopia had been under 
a strict and brutal regime financed by the Soviet Union 
and guided and supported by Cuba. During this period it 
was decided to establish a massive state coffee plantation 
modelled after collective farms in Cuba and Soviet Union. 

coffee lovers
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Fidel Castro in person was invited to inspect it and a date 
was set. Problem was that he had nowhere to stay. That 
was solved by building a highly fashionable village in 
the jungle for Castro and his fellow travellers. Then, just 
a few days before his well planed arrival, the Ethiopian 
government was overthrown by people with far less 
sympathy for Soviet and Cuba and Fidel had to stay home. 
And this is how I got to take over his bedroom. I named 
my new kitten back home after this event: Fidel Catro.

a long and turBulent history

Ethiopia is after all one of the oldest, if not the oldest 
nation in the world. Just have your DNA tested and 
you my have distant relatives there. We all have. At that 
time there were no boarders and Ethiopia was in periods 
rather a collection of smaller kingdoms than a nation. 
But with the exception of having Italians as uninvited 
guests for a very few years during World War 2, Ethiopia 
was always independent. Unfortunately, natural disasters 
and internal struggles or wars have more than often led 
to a suffering population. Let us hope for better times to 
come for all Ethiopians. We need their fine coffees.

a small epilogue

The project I was involved in turned out well and has 
brought development and prosperity to the area including in 
healthcare, schools and as of this spring, solar panels and led 
light to the school. My contribution has been small but to see 
how this works in practice is a more than enough of a reward.

A
d

re
sa

: 
St

r.
 M

at
e

i V
o

ie
vo

d
 n

r.
 1

0
2

, E
-m

ai
l: 

si
lv

ia
@

ki
ru

n
a.

ro



de Ce ai ales Cafeaua? 

Pentru că ador aroma şi mirosul ei. Cafeaua îmi dă o 
stare de spirit aparte, mă relaxează, dar în acelaşi timp 
îmi activează simţurile, concentrarea, atenţia.

Dacă stau bine să mă gândesc, cafeaua este cea care m-a ales, 
mai exact acum 8 ani atunci când, cu ajutorul tatălui meu, am 
intrat în lumea bartending-ului ca bar back într-una dintre cele 
mai renumite cafenele din Bucureşti de la acea vreme. Aici am 
descoperit o parte din cultura cafelei şi în special a espresso-ului 
(metoda mea preferată de preparare a cafelei). Am continuat 
să lucrez în spatele barului şi să descopăr mixologia băuturilor, 
flair-ul, partea de entertainment şi trick bar ce împreună 
formează chintesenţa acestui job care într-un timp foarte scurt 
s-a transformat în pasiune. Toate aceste elemente împreună 
cu o atitudine pozitivă, gândire matură, caracter responsabil şi 
etică profesională definesc un barman, mă definesc pe mine.

În urma cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate de-a lungul 
timpului în domeniul cafelei am simţit la un moment dat 
că este timpul să fac o schimbare şi să investesc mai mult în 
acest domeniu. Timing-ul a fost perfect sincronizat pentru 
că atunci mi s-a oferit oportunitatea de a lucra ca Barista 
Trainer pentru un brand de cafea cunoscut la nivel mondial.

· blend-ul trebuia să fie format din  
 minim două şi maxim 7 origini;

· trebuia să-i dăm un nume şi să creăm o poveste;

· trebuia să fie pretabil pentru reţete de cafea pe  
 bază de lapte: cappuccino, latte, flat white;

· trebuia să luăm în considerare şi partea comercială  
 a produsului: costuri şi segment de client;

Câştigătorii aveau privilegiul de a li se produce acest 
blend timp de un an în ediţie limitată şi de a fi exportat 
în toate ţările din portofoliul proCaffe spa. 

a fost ideea ta sau ai luCrat în eChipă 
pentru Crearea aCestui Blend?

„From bean to cup” blend-ul utopia a fost creat la 
un pahar de prosecco. Împreună cu colegul meu din 
Corfu, Giannis Kladas, am gândit acest blend în urma 
poveştilor împărtăşite pe parcursul bootcamp-ului. 

utopia ne reprezintă în totalitate atât în ceea 
ce priveşte gustul fiecăruia în materie de cafea, 

Am decis apoi să urmez un curs de FORMATOR pentru 
a obţine acreditarea de a profesa în acest domeniu şi 
în ultimii 7 ani am reprezentat atât în ţară, cât şi în 
străinătate cele 3 mari brand-uri de cafea – Lavazza, 
Julius Meinl şi în prezent Bristot românia.

Care a fost ideea proieCtului utopia?

proCaffe spa italia, producătorul brand-ului de cafea Bristot 
la nivel mondial, a organizat în 2016 primul Barista Camp ce 
a reunit peste 30 de Barista Traineri din 30 de ţări cu scopul de 
a crea o comunitate a cafelei cât mai omogenă. Bootcamp-ul a 
durat o săptămână şi s-a ţinut în Italia, mai exact în regiunea 
Valdobbiadene (regiunea Prosecco). Pe parcursul acestei 
săptămâni am luat parte la mai multe training-uri şi workshop-
uri care s-au finalizat cu o competiţie internă organizată de 
companie, ce a constat în crearea unui blend de cafea care 
ulterior avea să fie prezentat la Târgul de cafea de la Trieste 
(TRIESTESPRESSO 2016). Aşa a luat naştere utopia.

Care au fost Criteriile de 
seleCţie a Câştigătorilor?

Am fost împărţiţi în echipe de câte doi, iar 
criteriile competiţiei au fost următoarele:

cât şi a poveştii din spatele numelui. 

Blend-ul este 100% arabica, alcătuit din 4 origini, 
are o aromă fructată, gust de migdale şi lemn de cireş 
afumat, aciditate echilibrată, corp mediu, iar after taste-
ul este fructat, cu note florale de bergamotă.

utopia te duce într-un loc imaginar, într-o stare 
în care totul este perfect, o lume ideală. 

Dialogue Social Bar (Bucureşti) este unul dintre locurile 
în care poţi avea parte de această experienţă senzorială.

Care a fost Cea mai remarCaBilă experiență 
legată de Cafea pe Care ai trăit-o?

Până în acest moment, proiectul utopia 
este cel mai mare succes. 

Ideea că blend-ul de cafea la crearea căruia am contribuit 
va fi distribuit în peste 30 de ţări este o adevărată realizare 
pentru mine şi o materializare a pasiunii mele pentru cafea. 

Am convingerea că peste câţiva ani pot discuta 
şi despre alte proiecte devenite realitate.

3736
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Sweets ’n’ Coffee

EclEr cu crEmă dE cafEa
ingrediente:

Pentru aluat: 
– 125 ml apă 
– 125 ml lapte 
– 115 g unt 
– Putin zahăr şi sare 
– 1 ceaşcă făină 
– 5 ouă

Pentru crema de cafea: 
– 2 căni lapte 
– vanilie 
– 6 gălbenuşuri 
– 1/2 ceaşcă zahăr 
– 1/3 ceaşcă amidon 
– 3 linguri unt 
– 1/3 ceaşcă espresso

mod de preparare:

Aluat:

Se pun la fiert laptele cu apa, sarea, 
untul şi zahărul. Când încep să fiarbă, se 
adăugă făina „în ploaie” şi se amestecă 
bine cu telul până devine un aluat 
omogen. Se lasă la răcit şi se adăugă ouăle 
când este încă puţin călduţ, amestecând 
bine. Aluatul obţinut se pune într-un 
posh cu care se formează eclerurile pe 
care le băgăm la cuptorul preîncălzit la 
190 grade C, pentru 20 de minute.

Crema de cafea:

Laptele se încălzeşte împreună cu 
vanilia. Separat, se amestecă într-un bol 
gălbenuşurile cu zahărul şi amidonul. 
Când laptele este fierbinte se toarnă încet 
peste gălbenuşuri şi se amestecă energic. 
Se toarnă amestecul la loc în cratiţă şi se 
fierbe până ce crema capătă consistenţă de 
budincă. Când se răceşte, se adăugă untul 
şi cafeaua rece şi se amestecă. Cu această 
cremă se umplu eclerurile şi se dau la rece.

Enjoy your sweet coffee break!
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fondată în 1924, compania a început prin 
a exporta Peru Balsam către distribuitori, 
consumatori ai uleiului esenţial şi ale 
ingredientelor naturale din statele unite, europa, 
india şi china.

Abia în anul 1978, Jorge Raul Rivera II (1938-
2013) a început să cumpere pământ în 
Chalatenango, în regiunea montană Alotepec. 

El a preconizat potenţialul extraordinar al regiunii pentru cafea 
de înaltă calitate, datorită cunoştinţelor acumulate cultivând cafea 
şi experienţei sale ca profesor la Universitatea din El Salvador, 
unde a predat timp de 10 ani despre cafea şi procesarea ei.

Cine te-a inspirat să faCi parte 
din lumea Cafelei?

Principala mea sursă de inspiraţie este tatăl meu.

Prima plantaţie din cele patru pe care Jorge Raul Rivera le-a fondat, 
a început să funcţioneze la începutul anilor ’80, când acesta îşi 
risca viaţa din cauza războiului civil de la acea vreme. În timpul 
războiului, Chalatenango era ocupat de FMLN şi armata din El 
Salvador lupta din greu să-şi redobândească teritoriile, omorând 
mulţi civili care erau prinşi adesea în mijlocul schimbului de 
focuri sau erau victime ale abuzurilor comise de ambele părţi.

Finca Santa Rosa este o proprietate de 56 de hectare care 
au fost reîmpădurită în anul 2000 cu conifere. Din totalul 
suprafeţei, 20 de hectare au fost plantate cu cafea. Pădurea 
plantată a fost folosită pentru a ţine umbră cafelei, iar 
acesta este cel de-al unsprezecelea an de producţie.

Ferma Santa Rosa a fost fondată cu scopul de a produce o 
cafea care să câştige primul loc la Cup of Excellence. Din 
acest motiv, o variatete Pacamara îmbunătăţită genetic a 
fost selectată pentru a fi cultivată la această fermă şi doar 
plantele în care domina Maragogype au fost plantate.

spune-ne despre Cup of exCellenCe 2017.

COE 2017 a fost o experienţă nebunească. Nu speram să 
câştigăm, din cauza unui număr record de mostre înscrise, 
am fi fost fericiţi să ne clasăm în primii 10. Când numele 
nu ne-a fost strigat, eram pe punctul de a mă prăbuşi căci 
însemna fie că am câştigat, fie că n-am ieşit nici în primii 
10. Pentru mine a fost foarte dificil. Mulţi oameni mi-
au spus că nu arătam fericit, iar aceasta e din cauză că mă 
întrista că tatăl meu nu era acolo să vadă premiile câştigate 
prin eforturile depuse de el şi preţul record pe care l-am 
stabilit. Acestea erau vise pentru tatăl meu. COE este în 
continuare cea mai bună iniţiativă pentru cafea pe care a 
avut-o cineva, a reuşit să dea speranţă tuturor producătorilor.

Care este părerea ta despre Cultura 
Cafelei din el salvador?

Cultura cafelei în El Salvador evoluează, 
dar avem nevoie de mai mult.

founded in 1924, the company started as 
an exporter of Peru Balsam to distributors, 
consumers of the essential oil, and natural 
ingredients in the united states, europe, india and 
china.

It was until 1978 that Jorge Raul Rivera II (1938-2013), 
started buying land in Chalatenango, in 
the Alotepec Mountain Range. 

He foresaw the great potential for high quality coffee in the 
area; due to his experience as a professor at the University of El 
Salvador, where he taught for 10 years coffee and processing, 
and the knowledge gained for working with coffee as a crop. 

Who inspired you to BeCome 
part of the Coffee World?

My biggest inspiration in coffee is my dad.

The first plantation of now four established by Jorge Raul 
Rivera, was established it in the early 1980s risking his 
life due to the ongoing civil war at that time. During 
the war, Chalatenango was occupied by FMLN and the 
Salvadorian Army fought fiercely to retake that territory; 
killing many civilians who were in many occasions caught 
in the cross fire or were victims of abuse from both sides.

Finca Santa Rosa is a property of fifty-six hectares of 
extension that were reforested in the year 2000 with 
coniferous forest. Of the total extension twenty hectares 
were planted with coffee. The planted forest was used as 
shade for coffee, and this is its eleventh year of production. 

Finca Santa Rosa was established with the mindset of 
producing a coffee that could win the first place in the Cup of 
Excellence. For this reason, a genetically improved Pacamara 
variety was selected to start this farm, and only the plants 
that showed dominance of Maragogype were planted. 

tell us aBout Cup of exCellenCe 2017.

COE 2017 was crazy. We had no hopes of winning since it was 
a high record of farms summiting samples, we were happy with 
a top 10 result. When our name was not called, I was about to 
collapse because that meant we had won or we had not made it. 
For me it was very difficult.  
A lot of people told me that I did not look happy and  
that was because it made me sad that my dad is not here  
to see the awards his efforts have won and now the record price 
we have set.  
Those were dreams for my dad. COE is still the 
best initiative for coffee someone has come up 
with, it has given hope to all producers.

What’s your opinion aBout the 
Coffee Culture in el salvador?

Coffee culture in El Salvador has been 
improving, but we need more.

Finca Santa Rosa

Jorge Rivera
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Cum reuşiţi să ComBateţi Bolile Care 
afeCtează plantaţiile de Cafea?

Rugina frunzelor este endemică pentru toate varietăţile de Arabica. 
Santa Rosa, una dintre cele mai mari ferme de Pacamara din lume, 
are rugina frunzelor, dar o ţinem sub control prin 3 aplicări de 
fungicid, încercăm să folosim unul ecologic. Majoritatea practicilor 
de agricultură din Santa Rosa sunt prietenoase cu mediul.

povesteşte-ne despre projeCt origin.

Project Origin este o iniţiativă care s-a născut dintr-o 
conversaţie pe care am avut-o cu Saşa Sestic, iar eu şi echipa 
mea am cam organizat prima licitaţie pro bono împreună cu 
4 Monkeys. Am decis să ne retragem ca să putem să intrăm 
în competiție fără ca cineva să creadă că nu am câştigat în 
mod corect. Cred cu tărie că licitaţiile sunt singura modalitate 
de a expune producătorii şi de a atrage mai mult capital 
pentru ca aceştia să-şi poată îmbunătăţi întreaga structură.

Care sunt planurile tale de 
viitor? urmează alte proieCte?

Vreau să încep o licitaţie în regiunea Chalatenango, de 
unde provin 14 din 24 cafele COE şi de unde provine 
majoritatea cafelei Project Origin. În prezent, dau interviu 
pentru o slujbă, pentru că activitatea noastră nu e profitabilă 
şi avem o echipă mare, mulţi fiind ingineri, iar aceasta e 
scump. Cafeaua bună nu e gratis. Am încercat să activez 
cât de mult am putut pentru a-i face cinste tatălui meu, 
dar din păcate, s-ar putea să fiu nevoit să trec la altceva.

 Ferma este cea mai importantă sursă de lucru în 
împrejurimile Canton Santa Rosa şi a inspirat mulţi 
din locuitori să se apuce să cultive cafea, contribuind 
astfel la crearea de forţă de muncă în regiune.

hoW do you manage to fight the diseases 
that affeCt the Coffee plantations?

Leaf rust is endemic for all arabica varietals. Santa Rosa, 
one of the biggest Pacamara farms in the world, has leaf 
rust, but we manage with 3 applications of fungicide, 
we try to use a ecofriendly fungicide. Most of the 
agricultural practices in Santa Rosa are ecofriendly.

tell us aBout projeCt origin.

Project Origin is an initiative that was born from a conversation 
I had with Sasa Sestic, my team and myself pretty much ran the 
first auction pro bono together with 4 Monkeys.  
We decided to step down so we could compete and no one 
could argue we didn’t win legit.  
I am a strong believer that auctions are the only way 
to expose producers and inject more capital into 
producers, so they can improve all their structure.

What are your future plans? 
any upComing projeCts?

I want to start an auction for Chalatenango Region,  
where 14 of 24 COE coffees came from and most  
of Project Origin coffee came from.  
I am currently interviewing for a job because our 
operation is not profitable and we have a big team, 
most are engineers and that is expensive. Good coffee is 
not free. I tried to stay as long as I could to honor my 
father, but unfortunately, I might have to move on.

The farm is the most important source of work in the 
surroundings of Canton Santa Rosa and has prompted 
many residents to begin in the cultivation of coffee, thus 
contributing to the generation of work in the area.

coffee world
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„Poate că nu te gândești la politică, dar politica se gândește 
la tine”. Citatul aparţine lui Aung San Suu Kyi, politician 
birmanez și câștigător al Premiului Nobel pentru Pace, 
filmat de Michelle Yeoh în filmul „The Lady”. Republica 
Myanmar este un stat independent din Asia de Sud-Est 
care a trecut de la guvernarea imperială controlată de rege 
la colonie britanică ocupată care a fost anexată în 1886, 
apoi fiind independentă între anii 1948 și 1962. Din 1962 
până în 2011, Myanmar a fost sub militari nemiloși. Se 
spune că, din cauza gestionării incorecte economice și a 
opresiunii politice, aceasta a devenit țara cel mai puțin 
vizitată, cu sancțiuni impuse de puterile mondiale.

Astăzi, Myanmar este țara cea mai vibrantă și mai 
colorată, cu mai mulți turiști care o vizitează pentru 
a învăța despre trecutul mistic și prezentul modern al 
acestei națiuni dominate de budiști. Pe lângă jad, pietre 
prețioase, petrol și gaze naturale, Myanmar a fost trecută 
recent pe harta cafelei de specialitate la degustarea 
din 2016, în Philadelphia, în colaborare cu Winrok 
Internaţional, Atlas Coffee Importers, USAID și CQI.

Înainte de a veni în Myanmar, știam puține despre situația 
țării după ce climatul politic s-a îmblânzit, țara devenind 
mai accesibilă. În Yangon, fosta capitală a Myanmarului, 
aerul este foarte cald și umed, ceea ce face plimbarea să 
devină o activitate obositoare, dar oraşul este minunat, 
primitor şi fascinant prin pagodele superbe din jur.

Scopul meu principal a fost să înțeleg și să învăț despre piața 
de cafea de specialitate din Myanmar și despre eforturile 
implementate de Winrok Internaţional împreună cu USAID 
pentru a schimba practica pentru o dezvoltare agricolă mai 
bună, ca fermierii să câștige mai mult și să producă rezultate 
optime. După ce am petrecut 2 zile în Yangon, mi-am rezervat 
un autobuz expres spre Mandalay, fosta capitală regală situată 
în nordul Myanmarului, pentru circa 9 ore de călătorie. Din 
Mandalay a trebuit să merg două ore cu taxiul spre nord, 
către Pyin Oo Lwin, un oraș pitoresc din Mandalay, situat 
în zona înaltă Shan, de unde provine majoritatea cafelei din 
Myanmar. Locul este absolut pitoresc, minunat, cu climă 
mai rece decât Yangon, liniștit şi are farmecul fostei guvernări 
britanice. Am luat legătura cu producătorul major de cafea 
din zona respectivă, Sithar Coffee, ce a fost suficient de bun 
să se îmbarce cu mine în călătoria spre a descoperi cea mai 
bună cafea din Myanmar. M-am întâlnit cu directorul general 
Sithar, Min Hlaing, care a fost cu mine în timpul șederii mele 
în zona Pyin Oo Lwin, pentru a-mi permite să observ cât 
mai multe din munca implicată în jurul regiunilor de cafea.

Ce se întâmplă exact în industria de cafea din Myanmar? 
Potrivit Winrock Internaţional, proiectul lanțului valoric 
finanțat de USAID pentru dezvoltarea rurală integrează 
proprietarii mici și gospodăriile sărace din mediul rural în 
lanțuri de valori comerciale competitive, pentru a crește 
productivitatea și a obține o creștere agricolă. Acesta este un 
proiect de cinci ani care a început în 2014 și se încheie în 
2019. Obiectivul principal este îmbunătățirea modului de 
preparare a cafelei, prelucrării și, eventual, comercializării, 
pentru a atrage publicul internațional mai larg cu capacitatea 

de cumpărare a cafelei, ca aceasta să fie exportată pe tot 
globul. Îmbunătățirea calității din producție și prelucrare 
prin cupping, cu scopul de a produce cafele de specialitate 
de mare valoare pentru piața mondială, este unul dintre 
principalele obiective ale organizațiilor precum Winrock și 
USAID care fac parte din industria revoluționară care nu 
era sprijinită în trecut din cauza instabilității politice.

Cafeaua au fost introdusă în Myanmar de către misionari în 
1885, mai ales tipul Robusta, iar în 1930 misionarii romano-
catolici au adus cafea Arabica, plantată de-a lungul statului 
Shan de Sud/Nord și a districtului Pyin Oo Lwin. Conform 
raportului din 1940 al Departamentului Agriculturii din 
Birmania, 95 de tone de cafea au fost exportate din Birmania 
între anii 1932-1936. Anterior, înainte de lansarea de către 
USAID a proiectului Myanmar, cea mai mare parte a cafelei 
era exportată în China și Thailanda pentru un preț foarte 
mic, unde cumpărătorii plătesc mai mult de 2 dolari pe kg.

Prima mea vizită a fost la ferma de cafea Sithar, situată la o 
altitudine de aproximativ 3500 de metri deasupra nivelului 
mării. Principalele soiuri cultivate la Sithar sunt SL34, 
Catimor și S795 cu Q-scor al Institutului de Calitate a 
Cafelei de peste 83. Sithar este cel mai mare investitor al 
Mandalay Coffee Group (laboratorul de degustare şi fabrica 
de procesare sponsorizate de USAID care este şi exportator de 
cafea din Myanmar). El a fost construit cu eforturi din partea 
comunității locale de ferme de cafea. Amy VanNocker din 
SUA este actualul director general și colaborează îndeaproape 
cu Winrock, USAID, CQI, exportând cafele verzi în Japonia, 
Europa și recent în SUA. Sithar promovează grupul de femei 
din industria cafelei din Myanmar și folosește tehnologia de 
prăjire de la Dietrich. Pe lângă producția de cafea pe propria 
plantație (40 de acri cu 40.000 de arbori de cafea plantați), 
Sithar cumpără cafea de la alți mici proprietari și o revinde 
pe piața internă pentru cafenelele din Myanmar. O alegere 
corectă este esențială pentru Sithar, unde numai cireșele coapte 
au fost selectate pentru a păstra aroma și gustul terroirului. 
Sithar folosește procesul natural fully-washed, ales pentru a 
evidenția aromele originii. Procesul de fermentare este atent 
monitorizat pentru a evita orice arome nedorite din cauză că 
cireşele sunt uscate natural la soare la nivelul de umiditate 
de 11-12%. Cel mai interesant lucru pe care l-am aflat în 
zona Pyin Oo Lwin este că cele mai multe ferme de cafea 
au o cafea cultivată la umbră, care este cel mai important 
factor pentru maturarea cireșelor și păstrarea ecosistemului 
și a biodiversității. Pădurea din Sithar protejează arborii de 
cafea şi se folosesc numai biocarburanți fără impact chimic. 

Clima perfectă din Pyin Oo Lwin face ca acesta 
să fie cel mai dorit loc pentru prosperitatea cafelei 
Arabica, având o temperatură zilnică optimă de 68F și 
precipitații de aproximativ 55 de centimetri pe an.

Când am avut ocazia să degust cafelele câștigătoare ale 
competiției din Myanmar la Mandalay Coffee Group, am fost 
șocat și mai mult decât surprins să aflu că astfel de varietăți 
precum Catimor și S795 de obicei au obţinut scoruri slabe în 
tabelul de cupping şi mi-am schimbat percepția asupra comorilor 
ascunse în spatele anumitor soiuri despre care știm foarte puţin.

coffee world

„Arta oamenilor este o adevărată oglindă a minții lor” 

    Aung San Suu Kyi

Myanmar coffee
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Ceea ce am auzit aici este că producția de cafea din Myanmar 
este scăzută, dar fermele pe care le-am vizitat în zona Pyin 
Oo Lwin nu s-au plâns prea mult de randament, ci erau 
mulţumite de producția pe care o au în fiecare an.

Următoarea mea oprire a fost la ferma de cafea Ngu Shwe 
Lee din Pyin Oo Lwin. Fermierul este Kyaw Sein. El deține 
230 de acri și are 1300 de soiuri, dintre care SL34 este 
preponderent plantat. Toți copacii de cafea sunt crescuți 
la umbră, care permite maturizarea lentă. SL34 este un soi 
cu randament ridicat și este cunoscut printre profesioniștii 
de cafea de specialitate ca unul dintre soiurile excepționale 
kenyene. Acesta s-a născut în 1931 ca o mutație între Bourbon 
și Tipica și a fost introdus pentru a rezista ploii abundente 
din munți. Are o aromă excelentă care variază de la fructe, 
fructe de pădure la citrice. SL34 a ajuns în Myanmar direct 
din Kenya. Alte varietăți au provenit din Brazilia sau din 
alte părți. Pe lângă cafea, crește și nuci de macadamia. Dl. 
Sein are aproximativ 50 de persoane angajate la fermă. El 
alege să angajeze multe femei, deoarece așa cum a menționat 
„femeile au mai multă răbdare la culesul cafelei și sunt mai 
precise în selecție”. Alegătorii sunt plăți cu aproximativ 0,10 
USD pe kilogram. Bărbaţii se ocupă în cea mai mare parte de 
sortare și uscare. Ei primesc 4,00 dolari pe zi. Aici încă există 
probleme de egalitate între sexe. După cum a spus dl Sein, 
„femeile ar trebui să fie plătite mai puțin decât bărbații”.

Majoritatea producătorilor de cafea specialty de înaltă 
calitate din Myanmar doresc să obțină o compensație mai 
bună pentru toate eforturile. Majoritatea cumpărătorilor 
nu doresc să cheltuiască mai mult de 4.00 USD pe 
kilogram pentru cafea din Myanmar, cu excepția companiei 
Atlas Coffee, care a cumpărat întregul container de cafea 
din Myanmar de la diferite ferme anul trecut și a plătit 

Costa Rican T8667 este o sub-varietate a Catimor (dezvoltată 
în 1959 în Portugalia pentru a lupta împotriva bolilor și 
a produce randament ridicat și este o încrucişare naturală 
între Robusta și Arabica - Caturra și Hybrido de Timor, din 
Timorul de Est) cunoscută după fructe și semințe foarte mari.

A fost plăcut să vorbesc cu Philie despre cafea de specialitate 
și viitorul industriei de cafea din Myanmar. L-am putut ajuta 
să înțeleagă metodele de prelucrare diferite și modul în care 
pot influența gustul. L-am instruit să încerce alte metode 
de procesare și să-mi spună părerea. Toate cafelele din Blue 
Mountain sunt cultivate la umbră și protejate împotriva 
expunerii la soare. De asemenea, el recoltează nuci macadamia 
și mi-a subliniat un fapt interesant că, aparent, T8667 
care crește sub umbra nucii de macadamia produce cireșe 
mult mai dulci decât cele care cresc sub copaci obișnuiți.

Ultima oprire din călătorie a fost plantația Green Land Coffee. 
Această fermă s-a deschis în 1999 cu semințe importate din 
Costa Rica, varietate T8667. Este plantată în mare parte 
cu SL34. Ferma are 400 de acri din care 300 sunt plantaţi 
cu cafea. Ea a primit locul 2 în competiția din acest an, în 
categoria washed. Ferma este, de asemenea, specializată în 
procesarea uscată. Procesul de spălare durează între 24 și 48 
de ore. În timpul sezonului de recoltare, ei angajează 150 de 
lucrători. Majoritatea celor care culeg sunt femei și sunt plătite 
cu 0,10 dolari pe kg. Bărbații sunt responsabili cu prelucrarea 
și spălarea și primesc 4,00 USD pe zi. Ca și celelalte ferme pe 
care le-am vizitat, în Green Land se cultivă cafea la umbră.

Impactul sustenabilității, performanța de înaltă calitate a 
pieței de cafea de specialitate din Myanmar este absolut 
uimitoare. Toată lumea din lanțul valoric doreşte să fie 
recunoscută, respectată și să facă ceea ce este necesar pentru 

7,00 dolari pe kilogram. A fost singura dată când s-a 
plătit mai mult pentru o cafea din Myanmar care a fost 
exportată în afara Myanmarului, în lumea occidentală.

Proprietarul fermei Ngu Shwe Lee, Kyaw Sein a avut 
recent noroc și a semnat un contract cu un cumpărător 
de cafea japonez care i-a oferit 6,00 dolari pe kg 
pentru cafeaua sa procesată natural. Sunt foarte fericit 
pentru el și sper să găsească mai mulți cumpărători 
care apreciază fermierii, calitatea și nu cantitatea.

Această fermă, după cum mi s-a spus, trimite o 
parte din cafelele prelucrate către uzina de procesare 
Mandalay Coffee Group pentru prelucrare ulterioară 
și uscare, iar celelalte trec prin procesare naturală.

Următoarea în itinerariu a fost ferma Blue Mountain Coffee, 
aflată tot în Pyin Oo Lwin, Myanmar, la o altitudine de 3.632 
de metri deasupra nivelului mării. Această fermă este deținută 
de Philie, care a ieşit pe locul 4 în acest an la concursul de 
cupping, în categoria washed. La ferma sa se petrece 25% din 
procesarea naturală, iar pentru restul cafeaua se îndreaptă către 
Mandalay Coffee Group pentru procesarea finală. El nu are 
măsurător de umiditate pentru a afla umiditatea din interiorul 
boabelor. În schimb, el folosește o tehnică tradițională veche 
prin mușcarea bobului și, dacă este tare, înseamnă că este 
gata să fie stocată în depozit pentru a se stabiliza. Ferma sa 
are 75 de acri și are 1200 de arbori de cafea plantați pe acru. 
Comparând cu alte ferme de cafea din regiunea Pyin Oo Lwin 
pe care am vizitat-o, Blue Mountain produce numai soiurile 
T8667, Costa Rican, cunoscute pentru randamente ridicate 
și rezistență la rugina frunzelor. Acest soi este considerat 
copilul lui Catimor. T8667 a fost introdus în Myanmar 
din Costa Rica la sfârșitul anilor 1980 de către guvern.

a obține cel mai bun preţ, dar unii fermieri cu care am vorbit 
şi-au exprimat incertitudinea cu privire la viitorul cafelei 
din Myanmar, odată ce proiectul sponsorizat de USAID se 
va termina în 2019. Cine va fi acolo pentru a monitoriza și 
controla producția? Cum va fi implementat marketingul? 
Cine va fi responsabil pentru a se asigura că nu este periclitată 
calitatea? Agricultorii spun că doresc un preț mai mare 
pentru cafeaua de specialitate din cauza muncii intensive 
implicate în producerea de cafea de înaltă calitate și simt că 
organizațiile internaționale și chiar cumpărători din SUA și 
Europa profită de ei. Ei nu vor să-și vândă cafeaua pentru 
4 dolari pe kg și doresc să se considere motivați, stabili din 
punct de vedere financiar pentru a-și ajuta familiile.

Piața de cafea de specialitate din Myanmar este nouă și în 
curs de dezvoltare, dar majoritatea proprietarilor au aceeaşi 
părere că puterea consumatoare locală necesită prăjire dark mai 
degrabă decât light, deoarece obiceiurile și cultura etichetei 
consumării cafelei fac parte din tradiție. Dar, cu toate acestea, 
scena de cafea de specialitate avansează. Am vizitat Easy 
Coffee deținut de tineri antreprenori din Singapore, Javier 
și Melissa Phua. Ei conduc propria prăjitorie, Gentleman 
Coffee Roasters și două cafenele în Yangon. Javier mi-a 
povestit că el a lucrat în domeniul financiar în Singapore 
și, după multe vizite în Myanmar, a hotărât să se mute și 
să înceapă o afacere nouă. S-a angajat în industria de cafea 
fără să aibă cunoștințe despre cafea, calitate, prăjire și cerere. 
Când și-a deschis prima cafenea, conceptul original era să 
folosească cafeaua și ceaiul de la Illy. După un timp, Javier și-a 
dat seama că există potențial pe piața de cafea de specialitate 
cu echipamente adecvate, rapoarte corecte de cafea și apă, 
extracție, execuție și prezentare și că aceasta nu mai este doar 
o marfă, ci că variază în funcție de sezonalitate. Aşa a început 
o călătorie spre transformarea cafenelei sale specialty.

coffee worldcoffee world

Sithar Coffee Managing Director of Sithar, Min Hluing
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A tot făcut greşeli încercând să prăjească până când şi-a 
dobândit abilitățile. Nouă mișcare „al treilea val” a adus 
schimbări în cafeneaua sa, unde a introdus metoda manuală 
pour over, V60 a fost ceva ce nu există în altă parte în Yangon. 
Comparativ cu alte regiuni producătoare de cafea, unde 
importul de cafea din alte regiuni este interzis, Myanmar este 
mai flexibil. Cafenelele au posibilitatea de a importa cafeaua din 
alte regiuni producătoare, cum ar fi Brazilia, Costa Rica, Kenya, 
Etiopia și le vând pe piața internă. Dar cea mai şocantă parte 
din toate astea este dificultatea de a găsi cafea din Myanmar în 
cafenelele de specialitate din jurul Yangonului. Amy VanNocker 
din Myanmar Coffee Group a spus că, în afară de cafea de înaltă 
calitate care este exportată în alte țări, cafeaua din Myanmar 
este costisitoare pentru proprietarii de cafenele locale. Ea a 
subliniat, de asemenea, faptul că, pentru localnici, cafeaua din 
Brazilia, Etiopia, Kenya sună mai exotic și mai atractiv, chiar 
și în cazul în care are o calitate mai scăzută decât altă cafea din 
Myanmar. Dar, prin conducerea Sithar Coffee şi Myanmar 
Coffee Group, a fost creat un nou plan pentru a păstra cafeaua 
de înaltă calitate din Myanmar pe piața locală de consum în 
procent de 50/50. Cu ajutor din partea grupului Winrock, 
Javier a reușit să obțină examenul de Q-class și a devenit în cele 
din urmă Q grader, ceea ce îl ajută mult atunci când călătorește 
pentru a juriza concursul de cupping pentru cea mai bună cafea 
din Myanmar. Am avut ocazia incredibilă de a gusta cafeaua din 
anul 2016, câștigătoarea concursului, pe care mi-a preparat-o 
Melissa Phua folosind V60. Era o cafea veche, dar avea o aromă 
extraordinară și mi-au dat deschis orizontul gustului cafelei 
din Myanmar. A fost foarte suculentă, cu aciditate delicată, 
amărăciune ușoară, cu arome dominante de prună și afine. A 
fost momentul în care am ştiut că descoperisem ceea ce căutam.

Următoarea cafenea de specialitate de pe hartă a fost Coffee 
Circles deținută de doi frați. Zaw-Phone, unul dintre ei, a 
jurizat în Vietnam Campionatul de Barista până să apară 
Coffee Circles. Am stabilit o întâlnire pentru a discuta 
despre scena cafelei de specialitate din Myanmar.

Comparativ cu Easy Coffee, Coffee Circles nu oferă opțiunea 
de pour over din cauza lipsei cererii. Clienții sunt orientaţi spre 
espresso și băuturi pe bază de lapte. Coffee Circles este un loc 
minunat, în zona nu foarte aglomerată din Yangon. Decorul 
este frumos şi primitor. Cappuccinoul pe care l-am comandat 
avea o textură drăguță, gust dulce de caramel, ciocolată cu lapte 
și perfect catifelat. Ambii frați sunt absolvenți din SUA și s-au 
mutat înapoi în Myanmar pentru a aduce cafeaua de specialitate 
în țara lor. În afară de cafenea, ei distribuie și mașini de râşnit, 
espressoare şi diverse echipamente, sub denumirea de „Element 
Coffee”, care se află vizavi de Coffee Circles. Tot aici există şi o 
școală de barista pentru formarea și dezvoltare. Astfel, rolul de 
barista devine o profesie, mai degrabă decât un loc de muncă. 
Zaw-Phone doreşte să vadă cafeaua de specialitate din Myanmar 
că devine mai ușor de recunoscut printre comunitățile de cafea 
din întreaga lume ca destinație principală pentru iubitorii 
de cafea care vin în țară nu doar pentru a vedea fermele sau 
pentru a vizita pagodele, ci şi pentru ceea ce Myanmar are 
de oferit atunci când vine vorba de cafenele de specialitate: 
barista bine pregătiți și calificați. Aceştia concurează, de 
asemenea, în campionatul local pentru a prezenta comorile 
ascunse în țară. Campionatul de Barista din Myanmar nu 
face parte din WCE din cauza lipsei resurselor și a structurii 
organizatorice din cadrul Asociației de cafea de specialitate 
din Myanmar, dar are propria competiție în care câștigătorul 
reprezintă Myanmar într-o competiție asiatică mai mare. Primul 
Campionat de Barista din Myanmar s-a ţinut în 2014 și a fost 
organizat de Coffee Circles și de Element Coffee Consulting.

Cafeaua din Myanmar are potențial enorm pentru cucerirea 
pieţei. Perfecțiunea recoltării, sortarea meticuloasă, aromele 
explozive pun noua regiune de cafea de specialitate Myanmar 
pe harta noilor descoperiri. Îi doresc mult succes, mai multă 
libertate pentru a contracta cumpărători puternici care să 
plătească un preţ de top agricultorilor care sacrifică orice este 
necesar pentru a face cafeaua mai specială decât comercială. 
     mikail ?

etam 36365m
Primadonna Xs

deluXe

imPortator in romania – m&n italY tradinG srl  www.mnitaly.ro  office@mnitaly.ro
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densitatea perfectă

cremă perfectă

temperatură perfectă

... până la ultima picătură!

Sithar Coffee in Pyin Oo Lwin



Cum Cum a înCeput totul?

De-a lungul anilor, el a devenit cunoscut pentru câteva aspecte 
diferite: în calitate de fondator și proprietar al ONA Coffee, 
fondator Project Origin și, bineînțeles, pentru câștigarea 
Campionatului Mondial de Barista în 2015. Datorită 
entuziasmului diverselor companii, aventurilor și cafelelor, 
este ușor să treci peste anumite povestiri și experiențe, 
însă există unele care merită să nu treacă neobservate.

După ce s-a întors recent dintr-o călătorie la origine în India, 
el s-a gândit că ar fi bine să analizeze relația pe care o avea cu 
o anumită fermă de cafea și ceea ce a însemnat pentru el de-a 
lungul anilor, atât în ONA Coffee, cât și în celelalte iniţiative.

Saşa a început să lucreze cu Thalanar Estate din India cu ceva 
timp în urmă, în 2011. „Pathy, una dintre rudele fermierilor, 
a venit la sediul nostru din Canberra, Australia, pentru 
a întreba dacă aș fi interesat să încerc o parte din cafeaua 
produsă la ferma familiei. Șase luni mai târziu, ne-a adus 
niște mostre de la Thalanar Estate - cafeaua era gustoasă, 
la acel moment, la fel de bună ca și unele dintre celelalte 
cafele pe care le primisem din India. După spusele lui Pathy, 
cafeaua produsă în această fermă a fost întotdeauna vândută 
ca produs de bază la o moară locală. Aceasta înseamna că 

era amestecată cu o serie de alte tipuri de cafea din alte ferme, 
iar ei nu aveau nicio idee unde s-a vândut sau a ajuns.

„Pentru mine, acest lucru a fost cu adevărat interesant 
și ciudat. Când mi-a adus probele și le-am prăjit, a fost 
pentru prima oară în toată viața sa când Pathy a gustat 
cafeaua prăjită din fermă familiei sale. Am fost bucuros 
de perspectiva de a cumpăra cafea printr-o relație de 
comerț direct de la o fermă cu astfel de potențial.”

Când a călătorit în India pentru prima dată în 2012, a luat 
cu el o cafea prăjită de la Thalanar Estate. A pregătit cafea 
și sesiuni de degustare în fermă pentru manager, personal și 
membrii familiei. Niciunul dintre ei nu îşi gustase vreodată 
cafeaua, în ciuda faptului că unii dintre ei lucrau acolo de mai 
mult de treizeci de ani. „Nu voi uita sentimentul de a înmâna 
managerului prima sa ceașcă de cafea Thalanar Estate.”

Cafeaua lor a fost întotdeauna tratată ca ceva de amestecat 
într-o grămadă și nu a fost apreciată pentru calitățile sale 
unice. Aşa a devenit importantă dezvoltarea nu numai a 
relațiilor de afaceri acolo, ci și a conexiunii cu acești oameni 
la nivel social pentru crearea unei comunități de susținere 
în care să se ajute unii pe alții. În multe moduri, creșterea 
lor a reflectat creșterea ONA Coffee care, la acea vreme se 
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Project Origin 

saşa sestiC este fondatorul 
ona Coffee şi projeCt origin.



punea pe picioare şi îşi căuta direcția, după ani de luptă. 
Echipa a fost fericită și a explorat noi căi în domeniul 
cafelei și compania şi-a câștigat reputația în Australia.

Când a fost la Thalanar pentru prima dată, a fost șocat. 
Specialiştii din industrie contribuie prin pasiune și 
progres, în mare parte datorită muncii fermierilor din 
întreaga lume. La Thalanar, comunitatea avea resurse 
reduse. Ei pierdeau muncitori din cauza lipsei de bani, 
bani pe care ei îi meritau și de care aveau nevoie.

Şi-a dat seama că trebuie să facă mai mult decât să 
cumpere cafea, avea nevoie să petreacă mai mult timp cu 
producătorii, să dezvolte relații și prietenii și să crească 
respectul reciproc, astfel încât să poată lucra împreună 
pentru a îmbunătăți și a adăuga mai multă valoare 
produsului lor. „Munca grea vine din motivație, dar această 
motivație este greu de găsit atunci când nu ai resurse.”

Project Origin este rezultatul acestor interacţiuni. În timpul 
acestei călătorii la Thalanar Estate, a decis că trebuie să facă 
mai mult pentru a construi aceste relații și a ajuta acești 
fermieri. „Așa că, atunci când m-am întors acasă, am avut 
o discuție cu câțiva membri ai echipei ONA și am decis 
să creăm o a doua companie, Project Origin, care să se 
concentreze pe aprovizionarea cu cafea verde a comunității.”

ceva și facem o schimbare, continuăm să îmbunătățim 
următorul aspect cu un nou proiect, cu idei noi, cu un nou 
scop. Project Origin este un proiect care nu are sfârșit, dar 
este ceva la care lucrăm mereu. Ne străduim să atingem 
perfecțiunea și când ne apropiem, ţintim şi mai sus.”

Persoanele cu care lucrează fondatorii Project Origin în 
aceste ferme de cafea nu sunt considerate doar parteneri 
de afaceri sau prieteni; ei au devenit parte din familie. La 
începutul acestui an, Sașa l-a luat cu el pe fiul lui de opt 
ani, Aleks, la Thalanar Estate. Au mâncat, au dormit și au 
lucrat cu fermierii, ca și când ar fi fost parte din familia 
lor, iar ei nu i-au tratat ca oaspeți, ci ca pe o extensie a 
comunității lor. „Aleks a mâncat toată mâncarea locală cu 
mâinile, mergând și vorbind între angajaţi, purtându-se 
ca și când ar fi fost acolo de ani de zile. Când am plecat și 
am fost conduşi la aeroport, a fost atât de emoţionant să-l 
vedem pe unchiul Ravi, managerul fermei, plângând pentru 
că pleacă Aleks, iar ei formaseră o relație atât de strânsă. 
Aceste momente definesc lumea de cafea pentru mine și 
motivul pentru care îmi place munca pe care o fac.”

„Nu este întotdeauna ușor, dar nu aș schimba nimic. Adesea 
mă gândesc la prima mea vizită la Thalanar Estate; Țara, 
fermierii, familiile și cafeaua pe care o întâlnim în întreaga 
lume pot avea ca punct de plecare acel moment în India, 

De-a lungul anilor, Thalanar Estate a reflectat într-adevăr modul 
în care Project Origin a progresat. „Așa cum am învățat despre 
noi înșine și cât de mult ne influenţează viaţa şi cafeaua modul 
în care ne formăm relațiile, aşa s-a întâmplat şi cu fermierii cu 
care am lucrat, s-au schimbat și au progresat. Pe măsură ce ne-
am folosit resursele pentru a ajuta Thalanar Estate, construind 
o unitate de îngrijire a copiilor, creând un sistem sanitar în 
întreaga fermă, oferind facilități medicale și așa mai departe, 
am văzut o creștere a calității produsului și a calității vieții.”

Un exemplu este programul Deep Purple, în care lucrătorilor 
locali cu normă întreagă li se plătește o primă mai mare 
pentru a alege numai cireșele purpurii din copaci. Aceştia 
le separă de cireșele roșii ca parte a experimentelor, pentru 
a vedea ce poate realiza cu o recoltă selectivă. Aceasta 
oferă un stimulent lucrătorilor și, cu cât produsul pe care 
îl crează împreună este mai bun, cu atât cei de la Project 
Origin pot face mai multe pentru ei. „Dacă le dăm acestor 
oameni puțină grijă, puțină dragoste și dacă îi putem 
plăti mai bine, facem ceva mai mult... nu vom avea doar 
o cafea mai bună, ci vom face o schimbare reală. “

Când au hotărât prima dată că vor să treacă mai departe de 
comerțul direct și să creeze noi relații, au pus bazele acestui 
proiect, de aici şi numele Project Origin. „Considerăm că este 
un efort de colaborare cu toți cei implicați și când realizăm 

când am călătorit cu curiozitatea să văd acea parte a lumii; 
Habar n-aveam că viața mea se va schimba pentru totdeauna 
și ca voi începe cel mai mare proiect al vieții mele.”

În cadrul Project Origin, ei lucrează acum cu producătorii de 
cafea și cu colectivele din întreaga lume și dețin şi ei câteva 
ferme. În 2016 au lansat licitațiile „Best Of” şi le-au organizat 
în Honduras și El Salvador. În acest an, ei au extins aceste 
evenimente și vor organiza licitații în Nicaragua, El Salvador 
și Honduras între aprilie și iulie 2017. Au construit spații, au 
cumpărat maşinării, au experimentat, şi-au făcut mulți prieteni 
noi și au creat unele dintre cele mai bune cafele din lume. 

Seria de licitaţii Project Origin „Best of” ajută la 
conectarea producătorilor de cafea și a cumpărătorilor 
din întreaga lume, la origine. Dar cum funcționează?

În primul rând, producătorii își înscriu cafeaua 
în mai multe categorii. Acest lucru se schimbă 
în funcție de țara care găzduiește licitația.

Apoi, un juriu național din țara gazdă jurizează și 
selectează orice cafea cu scor de peste 85. Acest lucru 
înseamnă că oricâte cafele pot ajunge să fie înscrise pe 
lista scurtă. Mostrele acestor cafele sunt apoi puse la 
dispoziție la nivel mondial prin hubul Cropster. 
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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

coffee world

Acest pas asigură degustarea produselor scoase la 
licitaţie de către cumpărătorii internaționali, chiar 
înainte de a fi disponibile pentru vânzare.

Următorul pas este unul din care puteți face parte! Project 
Origin și un grup de juraţi internaționali (unul putând fi chiar 
tu!) călătoresc apoi în țara gazdă, pentru mai multe zile de 
degustare, jurizare și ateliere de lucru. Project Origin lucrează 
cu producătorii și coordonatorii locali, care organizează aceste 
evenimente pentru a se asigura că vizitatorii internaționali au 
parte de cele mai bune aspecte din țara gazdă și din cafea.

Jurații internaționali selectează apoi primele 20 de 
cafele, care sunt lansate în cadrul unei licitații online cu 
scorurile obţinute, în dimineața ultimei zile. Licitația 
începe și primele 20 de cafele sunt disponibile.

Sunteți invitați să vă alăturaţi echipei Project Origin, 
să participați în calitate de judecător la juriul lor 
internațional. Juraţii experimentați vor degusta și nota 
cele mai bune 20 de cafele, în timp ce degustătorii 
mai mult sau mai puțin experimentați vor juriza 
din culise și vor învăța de la mulți experți.

   www.projectorigin.com.au ?
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importator eden Geocom srl. 
mai multe detalii despre produsele monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.
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beauty in a cupbeauty in a cup

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

U LT I M A  DE S C O P E R I R E  Î N 
D O M E N I U  - B I O MO L E C U L E L E 
DE  A LG E  DI N  M A R E A  M E N O R

Aţi auzit până acum de marea menor?... Mărturisesc că, până în 

2016, eu nu auzisem de ea.

Atunci când am primit invitaţia Biomer de a participa la lansarea 

acestui brand în România, chiar eram tare curioasă să văd cu ce 

inovaţii se prezintă. Ingredientul lor minune şi arma secretă:  

biomoleculele de alge de la Marea Menor - Spania. 

Ca să fiu cu temele făcute, am dat repede un „search” pe Google 

să aflu unde este şi ce e atât de special la ea. Am descoperit că 

Marea Menor este separată de Marea Mediterană printr-un imens 

banc de nisip. Apa sa are o valoare terapeutică recunoscută, 

datorită salinităţii, mineralelor, precum şi a florei cu un conţinut 

ridicat de vitamine şi minerale importante. Nămolul, algele şi apa 

acestei mări au proprietăţi aproape miraculoase asupra sănătăţii şi 

a aspectului pielii, implicit. Un laborator de cercetare, în colaborare 

cu Universitatea din Murcia (regiunea Spaniei unde se află Marea 

Menor) are studii cu privire la ingredientele folosite, precum şi 

rezultate spectaculoase la anumite teste efectuate. Din fire fiind 

destul de sceptică, am luat la întâmplare un flacon de loţiune 

tonică şi m-am uitat pe etichetă. Aşa, ca fapt divers, fără să vă obo-

sesc cu formule chimice complicate, într-o loţiune tonică de obi-

cei apa este ingredientul principal. Aici este foarte diferit: avem un 

tonic pe bază de aloe vera, o concentraţie mare de acid hialuronic 

şi biomolecule de alge din Marea Menor, plus extracte benefice 

din alte plante. Am verificat compoziţia chimică a altor creme şi 

produse de îngrijire şi am constatat că sunt de foarte bună calitate, 

bio, cu ingrediente de provenienţă organică. Am mai găsit în lista 

ingredientelor şi sarea de mare Menor, o sare cu proprietăţi spe-

ciale, obţinută în forma ei pură din flori de sare (Fleur de Sel), prin 

metode tradiţionale. 

Aflând atâtea lucruri interesante despre această zonă, mi-am pro-

pus să o vizitez. Aşa că în luna iunie am participat la un seminar de 

pregătire profesională în Murcia şi am cunoscut echipa din spatele 

brand-ului Biomer. De la fereastra hotelului unde eram cazată se 

putea vedea laguna, precum şi modul prin care extrăgeau sarea 

din mare, în mod natural...

Atunci când am vizitat laboratoarele şi fabrica, am constatat cu 

plăcere că echipa lor de cercetare creează produse cosmetice 

noi şi chiar anumite formule pentru produse de machiaj. Aşa că, 

în viitorul apropiat, vom putea beneficia şi de produse de machiaj 

bio, cu preţioasele biomolecule de alge din Marea Menor în 

compoziţie... ;)

Pentru mine, a fost o experienţă constructivă, de unde m-am 

întors cu un bagaj de cunoştinţe noi, dar şi cu admiraţia pentru 

oamenii care au vrut şi au ştiut să îşi transforme o resursă locală în 

identitate naţională şi un succes pe plan mondial!

în concluzie: Testat, verificat! 

verdict: Merită să cumpăraţi produsele, au o compoziţie foarte 

bună şi o eficienţă demonstrată! Mai multe informaţii despre ele 

puteţi găsi pe www.biomercosmetics.ro.

Vă doresc o vară frumoasă şi relaxantă! În numărul viitor voi avea o 

surpriză pentru voi! ;)

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!
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cum Poate deveni 
cafeaua mai interesantă 
Pentru tineri?
următoarea generație părăseşte ferma de cafea 
pentru ocupații mai stabile și profitabile, cu 
oportunități de afaceri pe care părinții lor le pot 
doar visa.

Potrivit lui David Piza și SCAA, vârsta medie a unui fermier 
de cafea este de 56 de ani. Din această cauză, acum doi ani s-a 
lansat în Antioquia, Columbia, programul Nueva Generación 
Cafetera („Noua generație de cafea”). Principalul scop al 
cooperativei este să ofere tinerilor producători cunoștințele 
și aptitudinile necesare pentru a aprecia valoarea culturii lor. 
În prezent, mulți producători consumă cafea instant și nu 
au preparat niciodată cafeaua pe care o cultivă. „Vrem ca ei 
să învețe cum să îşi prăjească și să își bea cafeaua şi să poată 
afirma cu încredere că aceasta este cea mai bună din lume “.

Nueva Generación Cafetera vrea să stimuleze înțelegerea 
generației tinere a tehnologiei și a mass-mediei sociale 
și are un plan în trei etape pentru a realiza acest 
lucru: Integrarea tehnologiei moderne; Crearea de 
rețele sociale pentru promovarea mărcii; Schimbul de 
cunoștințe între agricultori și potențialii exportatori și 
cumpărători; Educarea viitorilor producători de cafea 
despre alte părți ale lanțului de aprovizionare și despre 
cultura de cafea care există în țările importatoare.

Industria cafelei continuă să se schimbe. Aplicațiile pot 
fi folosite pentru a înregistra datele de producție, care 
la rândul lor pot fi utilizate pentru a optimiza munca 
și pentru a îmbunătăți calitatea cafelei. Marketingul 
media poate fi folosit pentru a găsi cumpărători pentru 
cafea, facilitând comerțul direct profitabil. Tehnologia 
ajută, de asemenea, comunicarea dintre producători. 
Cu o infrastructură redusă și distanțe mari între ferme, 
agricultura de cafea poate fi izolată. Producătorii au nevoie 
de o modalitate de conectare între regiuni, țări și chiar 
continente - o modalitate pe care internetul o face posibilă.

Cultura cafelei în țările producătoare poate fi foarte diferită 
de cea din țările importatoare. Dar odată ce producătorii 
au aceste conturi de social media, pot vedea cum sunt 
consumate boabele în magazinele de specialitate. 

Educarea tinerilor cu privire la potențialul de profit în sectorul 
de cafea de specialitate, tehnici de creștere și prelucrare 
eficiente din punct de vedere al costurilor, abilități de 
negociere și consum de specialitate prezintă o imagine a unei 
profesii dinamice. Este una mai atractivă pentru generația 
următoare - una care prefigurează un viitor interesant.

www.mybrewista.com ?
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cold Pro™ 

cei de la Brewista crează produse pentru a 
satisface nevoile industriei de preparare a 
cafelei. în timp ce unele produse Brewista sunt 
îmbunătățiri ale modelelor clasice, altele sunt 
inovații complete, schimbând modul în care 
oamenii pregătesc băuturile pe bază de cafea. 
ei se lasă ghidați de feedback-ul și contribuția 
profesioniștilor din industrie, barista care participă 
la competiţii și utilizatorii de acasă pentru a le veni 
în întâmpinare cu cele mai bune produse.

Vara aceasta vă propunem să vă lăsați inspirați de un kit pentru 
cold brew. Kitul comercial Cold Pro ™ este soluția perfectă 
pentru cafenelele ocupate și pentru iubitorii de cafea care 
doresc să bea o cafea rece la un nivel de calitate superioară. 
Pentru preţul de aproximativ 100$, cei de la Brewista promit 
că nu veţi mai avea de-a face cu mizeria şi că nu veţi mai irosi 
vreodată cafeaua din cauza unui filtru rupt în timpul preparării!

Brewista introduce cu mândrie sistemul Cold Pro ™.  
Cu un design simplu (brevetat) acesta elimină dezordinea, 

deșeurile și frustrarea care vin la pachet cu cele mai multe sisteme 
comerciale de preparare la rece. Designul deschis al filtrului 
permanent Brewista permite utilizatorilor să amestece cafeaua, 
reducând timpul de preparare. La baza sistemului stă filtrul 
Brewista, realizat din polipropilenă durabilă, fără BPA și o plasă 
din oțel inoxidabil, poate fi folosit singur sau împreună cu un 
filtru de hârtie și/sau un filtru de finisare din fibre de polietilenă.

Alte caracteristici cheie includ:

• Imersarea completă a cafelei - înseamnă scoaterea la iveală a  
 profilelor consistente de aromă 
• Manevrare ușoară - mecanism de ridicare și rotire 
• Opțiune de filtru triplu - excelentă pentru servirea unei  
 cafele curate (filtru permanent, filtru de hârtie și filtru de  
 evacuare de 5 microni) 
• Simplu de curățat - O mostră inclusă de  
 Cold Pro ™ Cleaner de la Cafetto

Tot de la Brewista puteţi achiziţiona şi 
consumabile, precum filtre de hârtie.

www.mybrewista.com ?

www.clickndrink.ro



23-24 May 2017 caffè culture show london, uK www.caffecultureshow.com

31 May-4 June 2017 World of coffee & tea expo Ban Mai, thailand 10times.com/world-coffee-tea

5-8 June 2017 Barista guild of america camp Devalan, Wis. www.baristaguildofamerica.net

9-11 June 2017 coffee fest chicago chicago, ill. www.coffeefest.com

12-13 June 2017 the Barista league copenhagen, Denmark www.thebaristaleague.com

13-15 June 2017 scae World of coffee  Budapest, Hungary www.thebaristaleague.com

then & now

coffee inDustrY calenDar




