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Vara este acea bucată din an în care ne
gândim cum să evadăm din cotidian, la
vacanță, la mare, la prieteni, la călătorii,
la soarele care ne va mângâia în timp
ce noi vom citi ceva interesant și vom
savura o cafea așa cum ne place.
În acest număr de revistă veți găsi
interviuri interesante cu oamenii
minunați „de cafea” din toata lumea,
plecând din Polonia, unde o veți întâlni
pe Ania pâna în El Salvador unde veți
întâlni doi fermieri extraordinar de
pasionați, cu grijă pentru natură și
dragoste pentru cafea.
Tot în acest număr de revistă vă
„plimbăm” prin locații frumoase pe care
vi le recomandăm cu încredere.
Vă invit să savurați acest număr al revistei
noastre cu o cafea așa cum vă place, să
vă relaxați și să vă bucurați de vacanță.

Jose Ureña – Costa Rica
editor@revistaelcafetalero.com
ALF KRAMER – NORWAY
alfkramer@remarc.no
Ronita Dragomir
ronita.dragomir@yahoo.com
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prealabil scris al publisherului se pedepsește conform legilor copyright-ului în vigoare.
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coffee stage

Conectarea și susţinerea

femeilor din industria cafelei
Producătorii de cafea operează pe o piață volatilă și riscantă, cu
schimbări climatice, boli legate de dăunători și conflicte politice
care afectează randamentele și veniturile celor implicaţi.

Femeile se confruntă cu provocări suplimentare din cauza inegalității dintre
femei și bărbați, care se manifestă adesea prin excluderea din oportunitățile
de formare, educație și finanțare. Există o varietate de moduri în care puteți
susține misiunea Alianței Internaționale pentru Femei din Cafea (IWCA)
pentru a sprijini femeile pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.
Cea de-a cincea Convenție Internațională a IWCA va avea loc în
colaborare cu Summitul Latino-American de Cafea din Puebla,
Mexic. Vizitați site-ul web al Convenției pentru informații despre
călătorie, înregistrare și program: www.womenincoffee.org
De asemenea, pentru cei care îşi doresc să participe ca voluntari la
acest eveniment, cei de la IWCA au nevoie de ajutor la organizarea
acestei convenții la care vor participa peste 300 de femei, antreprenori
din 21 de tari. Singurele cerinţe sunt fluenţa în engleză şi spaniolă
şi timpul liber necesar prezenței la eveniment între 2 şi 7 august,
iar aplicația poate fi completată pe site-ul oficial IWCA.
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Camp i o n a t e l e m o n d i a l e
din B u d a p e s t a 2 0 1 7
Mii de oameni au participat anul
acesta la World of Coffee (WOC),
cel mai mare eveniment din
lumea cafelei din Europa. Peste
6,800 de persoane din peste 100
de țări s-au întâlnit cu mai mult
de 2.350 de expozanți, la 234
standuri în cadrul evenimentului
de 3 zile de la renumitul târg
Hungexpo, care a bătut recordul
de participanţi. Profesioniştii din
cafea şi entuziaștii participă în
fiecare an la WOC pentru inspirație,
educație, evenimente din industrie
și pentru a asista la demonstraţiile
unora dintre cei mai buni barista
din lume care concurează
în competiții la nivel înalt.

World of Coffee 2017 a însemnat
3 zile de competiții, seminarii,
networking și sesiuni de training.

Printre sponsorii acestor campionate
mondiale s-au numărat Astoria, Anfim,
Cafetto, Brita, BUNN şi Hario.

Îi felicităm pe campionii mondiali la Latte Art,
Coffee in Good Spirits, Cup Tasting şi Brewing:

Campionii la Cup Tasting şi Brewing vor avea
oportunitatea să se alăture Ally Coffee într-o
călătorie spre Brazilia, pentru a explora originea
cafelei. Sfârşitul campionatelor mondiale a fost
marcat de o petrecere unde s-au întâlnit toţi
competitorii şi profesioniştii din lumea cafelei
pentru a celebra băutura noastră preferată.

Campion mondial la Latte Art:
Arnon Thitiprasert din Thailanda
Campion mondial la Brewing:
Chad Wang din Taiwan

Campion mondial la Cup Tasting:
Lok Chan din Hong Kong

Amsterdam 2018!
Toți ochii sunt acum pe Amsterdam, întrucât
WOC se mută în această Veneție a nordului
pentru evenimentul din 2018. Rezervările
pentru spațiul expozițional de la World of Coffee
Amsterdam au fost deschise la Budapesta și peste
70% din spațiu a fost vândut.

Campion mondial la Cezve/Ibrik:
Karthikeyan Rajendram din UAE

www.worldofcoffee-amsterdam.com

Campion mondial la Coffee in
Good Spirits:
Martin Hudak din Slovacia

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi :

2017 Câștigătorii Best New Products au fost anunțați la World of Coffee 2017
În fiecare an, concursul Best New
Product al Asociației de Cafea de
Specialitate aduce în prim plan noi
produse care reprezintă calitate și
valoare adăugată pentru industria
de cafea. Premiile au fost prezentate
la World of Coffee din Budapesta,
Ungaria, după cum urmează:
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Accesorii de cafea: Espazzola, PROTONEA Senger; Echipament pentru consum (non electric):
Cafflano Kompresso, Beanscopr Co, Ltd.; Clasa open: Flor de Café, Flor de Cafe;
Clasa open, menţiune specială: Tonino, Marko Luther & Paul Holleis GbR;
Ambalare: Upcycled Denim Bag, Coffee Bird limited; Aditiv specialty pentru savoare: Garden Mint
Lemonade, DaVinci Gourmet; Băutura specialty: Chalo Chai, Chalo; Tehnologie: RØST Sample
Roaster, RØST COFFEE AS; Echipament comercial: Marco Mix, Marco Beverage Systems;
Echipament comercial, menţiune specială: Conserv 75E, Pentair;
Echipament comercial, non-electric: Foam Locus, Nuova Ricambi.

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
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Săptămâna internațională

a cafelei din Brazilia
25-27 octombrie 2017
Săptămâna Internațională a
Cafelei (ICW) este o reuniune la
care participă barista, producători
de cafea, prăjitori, degustători,
exportatori, cumpărători, furnizori,
antreprenori, proprietari de
cafea și entuziaști. Evenimentul
se desfășoară la Belo Horizonte,
capitala celei mai mari regiuni
producătoare de cafea din Brazilia
și adună mii de profesioniști din
întreaga lume, abordând domenii
precum Piaţa și Consumul,
Cunoașterea și Inovarea, Afaceri &
Antreprenoriat.
Evenimentul este acum una dintre
activitățile majore de promovare Manas
Gerais și Brazilia. Se axează pe dezvoltarea
pieței braziliene și pe atragerea atenţiei
asupra calității cafelei naționale pe piața
internă și în țările cumpărătoare.

În plus, influențează cel mai mult impactul
economic și social al afacerilor cu cafea.
ICW este promovat de către Federația
de agricultură și zootehnie din Manas
Gerais - FAEMG, Serviciul de asistență
brazilian pentru întreprinderile mici
și mijlocii - SEBRAE, Café Editora și
Guvernul Manas Gerais prin intermediul
secretarului de stat al agriculturii.
Probele de cafea sunt trimise de
producătorii naționali de pe întreg teritoriul
Braziliei și apoi degustate de un juriu
internațional. Din peste 200 de mostre, cu
diferite arome, care pot fi comercializate
direct de către agricultori, ulterior, cele
mai bune 10 vor ajunge în finală pentru
a fi degustate și votate de participanți
pentru premiul „Coffee of the Year”.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.semanainternacionaldocafe.com.br/en
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Viitorul cafelei este legat
de veniturile fermierilor

Fairtrade solicită un răspuns la
nivel guvernamental și industrial
în studiul său privind economia
producției de cafea, astfel încât
fermierii de cafea să poată
câștiga un venit decent și să-și
sprijine familiile.
Raportul Fairtrade și True Price
este unul dintre cele mai detaliate
studii privind venitul fermierului
de cafea până în prezent.
Cuprinde fermierii din Rwanda,
Tanzania, Uganda, Kenya, India,
Indonezia şi Vietnam, iar cercetarea
pune în lumină cât de mult câştigă
fermierii de cafea şi impactul potenţial
asupra veniturilor casnice.
Pe piața cafelei, una extrem de
competitivă, speculațiile și vânzările
scăzute sunt factori cheie care afectează
agricultorii. Studiul a constatat că
veniturile scăzute din cafea, la rândul
lor, conduc la o lipsă de investiții la
nivelul fermei și chiar la randamente mai
mici, perpetuând un ciclu de sărăcie.
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Studiul arată că, pentru mulți fermieri,
cafeaua este doar o sursă de venit, iar
dependența lor de ea variază foarte mult.
În medie, aproximativ 50% din venitul
gospodăriilor provine din producția
de cafea. Cu toate acestea, rezultatele
diferă în funcție de țări: agricultorii din
Indonezia se bazează în mare măsură
pe veniturile provenite din cafea, de
exemplu, în timp ce fermierii kenyeni
își câștigă existența în principal din
vânzarea altor bunuri agricole sau din
alte locuri de muncă din afara fermei.
Fermierii indonezieni și vietnamezi au
cele mai mari venituri ale gospodăriilor
agricole, în principal datorită veniturilor
ridicate din cafea din aceste țări.
Mai mult decât atât, doar fermierii
indonezieni câștigă în prezent
venituri din gospodăriile casnice
numai din producția de cafea.
„Deși veniturile totale ale gospodăriilor
depind în mare măsură de contextul
local și de factori precum productivitatea

sau dimensiunea fermei, un preț mai
ridicat al cafelei este un factor esențial
pentru ca gospodăriile să câștige un
venit care să le permită un trai decent.
Este important ca, pe lângă
factori precum productivitatea
sau eficiența, părțile interesate din
sectorul cafelei să pună întrebarea
privind prețurile pe ordinea de zi”,
a declarat Dario Soto-Abril, CEO
global la Fairtrade International.
Acest studiu pilot va informa despre
strategia de venit a companiei Fairtrade,
bazându-se pe munca pe care o fac
deja în privința salariilor pentru
lucrători pe plantațiile Fairtrade.
Activitățile Fairtrade includ dezvoltarea
pieței, sprijinirea diversificării în alte
culturi și îmbunătățirea randamentului
și a eficienței agriculturii.
Sursă: www.gcrmag.com
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Proiectul Burundi

Scopul principal al acestui
program este să sprijine fermierii
de cafea din Burundi pentru a
scăpa de sărăcie într-un mod
durabil și viabil din punct de
vedere economic. Astfel, a fost
planificat un program pe termen
lung în care agricultorii au rolul
central, dețin plantațiile de cafea
și au drept de decizie pentru a-și
îmbunătăți culturile.

care au fost implementate în 2016,
cuprind deja un grup de 6.135 de
fermieri. Acești fermieri se străduiesc
să obțină o remunerație mai echitabilă
și condiții mai bune de viață.

din 1989 și, mai mult, o organizație terță
și independentă, IMO a fost contractată
pentru a verifica buna utilizare a banilor
investiți. Fiecare cent folosit în cadrul
programului poate fi investigat.

Planul de acțiune din cadrul
programului a fost definit prin:

Fermierii locali au o relație strânsă cu
Succam, iar dorința de a îmbunătăți
venitul și calitatea vieții nu este nouă.

Cu încredere în potențialul mare de
producție a cafelei în țară și conștient
de provocările cu care se confruntă
fermierii locali, Supremo și partenerul
local Succam au decis să facă un
pas îndrăzneț împreună pentru o
producție de cafea mai responsabilă
și mai durabilă în regiune.

2) promovarea respectării mediului,
deoarece producția de cafea poate fi foarte
agresivă pentru mediul înconjurător

1) bune practici agricole pentru
a crește productivitatea;

3) un impact social major, întrucât
populația locală se află la granița sărăciei.

Parteneriatul puternic dintre
companii este în vigoare de ani de zile,
oferind încrederea necesară pentru
un astfel de proiect ambițios.

Primul an al proiectului ne-a dovedit
capacitatea de a ghida un număr mare de
fermieri spre provocarea de a se certifica.
Dar a arătat și necesitatea sponsorilor,
mari sau mici, pentru supraviețuirea
programului pe termen scurt.

Directivele au fost elaborate pe baza
standardelor de certificare UTZ

Supremo are o reputație solidă pe piața
de cafea, deservește piața europeană încă
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Agricultorii nu au niciun sprijin din
partea organizației locale, iar Proiectul
Burundi oferă o modalitate durabilă de
îmbunătățire a calității vieții locale.
Prin Proiectul Burundi, fermierii își
vor crește veniturile și calitatea vieții.
Produsul lor câștigă deja valoare,
iar câștigurile se vor multiplica
prin creșterea productivității.
În concluzie, profitul pentru cei
care investesc în acest program
înseamnă o creștere a bunăstării
a 6.135 de gospodării.
Sursă: www.akawa-project.com
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De ce ai ales cafeaua?
După cum am mai spus, nu mă dezmint, îmi place foarte
mult gustul fie că e vorba de mâncare, băutură sau cafea.
Cafeaua a reprezentat modalitatea în care am putut explora
într-un business aceasta pasiune pentru gust, date fiind
mijloacele financiare pe care le-am avut la început de drum.

Cum te-ai hotărât să treci de la
corporaţie la un business cu suflet?
Înainte de a mă apuca de cafea am lucrat la o corporaţie,
mai bine zis o reprezentanţă a uneia în România,
în paralel având şi alt job fulltime, pe care încă îl
păstrez, la Bucureşti, în domeniul construcţiilor.

Care a fost cea mai interesantă
experienţă cu şi despre cafea?
Nu pot spune că a fost vreuna din experienţe care m-a marcat.
Dacă aş asemui o experienţă cu o cărămidă dintr-o construcţie,
să zicem că sunt undeva la fundaţia casei şi mai sunt foarte
multe lucruri de explorat, învăţat, dar fiecare experienţă este
interesantă în felul ei şi bucuria experimentării este nebănuită
şi infinită într-un domeniu atât de bogat cum e cafeaua.

Unde ai băut cel mai bun espresso?
Nu cred că am băut „cel mai bun espresso” şi nici nu cred
că există acest concept, de regulă îmi place să mă feresc de
superlative şi să îmi păstrez cumpătul. M-am bucurat când am
băut un espresso foarte bine preparat şi gustos şi de asemenea
m-am bucurat când am simţit defectele într-o ceaşcă mai puţin
ok, luciditate senzorială necesară pentru a rămâne obiectiv.
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Spune-mi câteva cuvinte despre Nola,
cum a apărut a doua cafenea?
Nola s-a născut din dorinţa de a aduce cafeaua de specialitate,
aşa cum o vedem eu şi colegii mei, mai aproape de centrul
Brașovului, lângă Biserica Neagră şi Strada Sforii, zone intens
circulate de turişti, aşteptându-ne să putem împărtăşi cu
cât mai mulţi oaspeţi pasiunea noastră pentru cafea. Nu am
replicat conceptul Croitoriei de cafea, mulţi fiind intrigaţi de
ce nu am profitat de pe urma numelui şi brand-ului creat. Am
considerat prioritară diversitatea şi îmbogăţirea culturii cafelei
în Braşov, în Nola preparând cafeaua cu un La Marzocco
Linea, cu o râşniță Anfim în ceşti ACME, toate generând
un gust diferit faţă de Dalla Corte, Eureka şi Apullum,
„sculele” din Croitorie, deci concepte şi abordări diferite.

Care sunt planurile tale cu şi despre cafea?
Îmi doresc să îmbunătăţim constant rezultatul din ceaşcă şi
să ne bucurăm pe acest traseu de perfecţionare. Îmi doresc
să putem deschide şi o cafenea într-o zonă de birouri, poate
odată cu deschiderea noului mall Afi din Braşov, cine ştie...
NOLA coffeeshop, însemnând clopot în limba latină,
aflată în apropierea Bisericii Negre, dar şi a Străzii Sforii
oferă oaspeţilor plăcerea de a consuma cafea de specialitate
preparată cu grijă, experienţa şi priceperea unei echipe de
barista. Pe lângă plăcerea de a prepara cafeaua întotdeauna
corect şi proaspăt prăjită, va fi în permanent locul în care
cafeaua va fi din recoltă proaspătă indiferent de origine.
În curând vom deschide si un magazin online de cafea
proaspăt prăjită, cu livrare la domiciliu, www.nolacoffee.shop
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Motta

Coffee
Accessories

Cântar Hario

Barista

pentru cafea

Pen

250 lei

26,00 lei

kfea.ro
Tel: 0774.634.756
IMS Competition
200IM FILTRU
58,00 lei

Termodensimetru
pentru cafea
Tamper Etolia

165,00 leI

Lemn negru
120 lei

perie de curațare
grup cafea

Etolia cheie pentru

11 lei

înlăturarea sitei
din portafiltru

tamper Motta

30 lei

mâner lemn roșu
150 lei

Suport pentru
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tamper

Motta suport tamping

49,00 lei

89,10 lei
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Spune-ne despre istoria ta şi a cafelei.

Tell us about your history with coffee.

Fac parte din a 5-a generație de producători de cafea. După
ce am lucrat ca inginer industrial timp de 15 ani, lucrez
acum pentru prima dată în cafea cu normă întreagă.

I am a 5th generation coffee grower. After working
as an industrial engineer for 15 years I am now
working in coffee full time for the first time.

Spune-ne povestea fermelor tale.

Tell us the story of your farm.

Numele fermelor: San Antonio Jerez, San Roque și Las
Brisas, toate situate în Juayúa, Sonsonate, El Salvador. Două
ferme sunt în familie de mult timp și una din 1997.

Farm names: San Antonio Jerez, San Roque and Las Brisas,
all located in Juayúa, Sonsonate, El Salvador. Two farms have
been in the family for a long time and one since 1997.

Situată în zona montană Apaneca Ilamatepec, Brisas Café are o
altitudine cuprinsă între 1200 și 2026 m, permițând o recoltă
relaxată și lentă, care durează 5 luni, cu microclimate la diferite
altitudini. Cea mai mare parte a muntelui, Cerro El Aguila,
este o pădure, parţial naturală şi parţial cultivată, conservând
fauna și flora locală și servind ca un coridor pentru migrarea
păsărilor care călătoresc spre și din America de Nord și de Sud.

In the Apaneca Ilamatepec Mountain Range, Brisas Café has an
altitude ranging from 1200 to 2026 m, allowing for a relaxed,
slow, scaled harvest that lasts for 5 months, with microclimates
at different altitudes. The highest portion of the mountain,
Cerro El Aguila, is a forest, part natural, part cultivated,
conserving local fauna and flora, plus serving as a corridor for
migrating birds traveling to and from North and South America.

Cireșele sunt uscate pe teren, profitând de briza montană,
permițând un proces lent, fără stres. Toată cafeaua este uscată
pe paturi africane. Utilizarea apei (colectată din ploaie) este
minimă. Cele mai multe procese sunt honeys și natural.

Cherries are dried on site making use of the mountain
breeze allowing for a slow, stress free process. All coffee
is dried in African beds. Use of water (rain collected) is
minimal. Most processes are honeys and naturals.

Soiuri: Pacamara, Pacas, Sarchimore, Limonares
- hibrid local, Pola - hibrid local.

Varieties: Pacamara, Pacas, Sarchimore, Limonares
- Local Hybrid, Pola - Local Hybrid.

Ce părere ai despre cultura de
cafea din El Salvador?

What’s your opinion about the
coffee culture in El Salvador?

El Salvador are o istorie îndelungată de cultivare a cafelelor fine,
printre cele mai bune din lume, din păcate, se confruntă cu mari
provocări din cauza schimbărilor climatice și a ruginii frunzelor.

El Salvador has a long history growing fine coffees,
among the best in the world, unfortunately, it is facing
big challenges due to climate change and leaf rust.
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Cum reușiți să luptați împotriva bolilor
care afectează plantațiile de cafea?

How do you manage to fight the diseases
that affect the coffee plantations?

Plantarea nouă este necesară pentru a înlocui plantele
vechi care au fost grav afectate de rugina frunzelor. În
perioada mai - iulie 2012 era ceva rugină, dar nu era nimic
neobișnuit. Apoi, la o săptămână după ce au fost pulverizate
preventiv în luna iulie, plantele au început să piardă frunzele
masiv până la punctul în care unii copaci au fost complet
defoliaţi până în septembrie, cauzând o scădere de 50% a
producției în acel an și până la 25% în următorii ani.

New planting is necessary to replace old plants that were
severely damaged by leaf rust. In May - July 2012 some rust
was present, but nothing out of the ordinary.
Then, one week after spraying a preventing control
in July, plants began to lose leaves massively to the
point that some trees were completely defoliated by
September, causing a 50% drop in production that
year and down to 25% the following years.

Care este părerea ta despre Project Origin?

What’s your opinion about Project Origin?

Project Origin este o inițiativă excelentă de a reuni cafenele
și producătorii. În acest an am găzduit oaspeții pentru cină și
băuturi în casa mea din Juayúa, am petrecut momente minunate!

Project Origin is an excellent initiative to bring together coffee
shops and producers. This year I hosted the visiting team for
dinner and drinks at my house in Juayúa, we had a great time!

Care sunt planurile tale de viitor?

What are your plans? Any upcoming projects?

De la rugina frunzelor în 2012 și 2013, m-am implicat într-un
efort colosal de renovare pe care mă aștept să îl finalizez în 2020.

Since the leaf rust attack in 2012 and 2013, I have embarked
in a colossal renovating effort which I expect to finish in 2020.

Arhitectura plantației este reproiectată pentru a preveni
eroziunea solului, folosind arătura de contur, plantarea de benzi
și terase care simulează o pânză de păianjen din aer. Acest lucru
permite controlul eroziunii, renovarea solului, controlul natural
al buruienilor și al reproducerii masive a ciupercilor miocriziale.

The architecture of the plantation is being redesigned to
prevent soil erosion, using contour plowing, strip planting
and terracing that simulates a spider web from the air. This
allows for erosion control, soil renovation, natural weed
control and massive reproduction of mycorrhizal fungi.

În ceea ce privește promovarea micilor fermieri, în acest an
am găzduit propria licitație locală Juayua Coffee Expedition,
unde cafenele de specialitate au avut ocazia să întâlnească și să
cumpere cafea de la fermierii locali.

As for promoting small farmers, this year we hosted
our own local auction Juayua Coffee Expedition,
were specialty coffee shops had the opportunity
to meet and buy coffee from local farmers.
Coffee Break Team
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De ce cafea? Spune-ne despre
istoria fermei tale.

Why coffee? Tell us about the
history of your farm.

Familia mea este în afacerea de cafea de când primele
plante de cafea au fost plantate în 1890 în El Salvador.

My Family has been in the coffee business since the firsts
plants of coffee were planted in 1890 in El Salvador.

Din partea familiei mamei mele, bunicul meu era un producător
de cafea, din partea tatălui meu, erau producători de cafea foarte
mari.
De când eram un băiețel de numai 6 luni, familia mea m-a dus
să trăiesc lângă cafea, când am crescut nu erau prea mult de făcut
pentru un băiețel, așa că mă jucam tot timpul cu fiii muncitorilor
din fermă, învățând partea agricolă din cultivarea cafelei. De
asemenea, bunicul meu a fost un mare morar de cafea și m-a
învățat cum să procesez cafeaua fermentând-o și uscând-o.

From my mother’s family side, my grandfather was a coffee
producer, from my father’ side, they were very large coffee
producers.
Since I was a little boy of only 6 months, my family brought me
to live by the coffee, when I was growing up, there was not too
much to do for a little boy, so I was all the time playing with the
sons of workers from the farm, so I learnt the agricultural part of
growing coffee. Also, my grandfather was a great coffee miller and
he taught me how to process coffee by fermenting it and drying it.

Cum ai decis să faci o grădină botanică
de cafea și care este scopul ei?

Tell me how you decided to make a botanical
coffee garden and what is its purpose?

Am lucrat timp de 8 ani în conducerea celei mai mari companii
exportatoare de cafea din El Salvador și Guatemala. În primul
rând, cafeaua pe care am vândut-o la această companie a fost de
750.000 de pungi de cafea comercială, iar atunci când piața de
cafea a ajuns la 35 de cenţi pe kilogram, am înțeles că viitorul
nu constă în producerea unor cantități mari de cafea comercială
vândute la prețurile de piață C, ci că trebuie să existe o cafea
mai calitativă. Așa că am început un program de cafea în anul
2000, când în ferma mea, los Pirineos, un proiect științific de
cultivare a început să experimenteze cu varietăți pentru a face
o nouă cafea care să reziste la dăunători, astfel m-am apucat
să studiez o mulțime de soiuri de cafea. Apoi am început să
colectez semințe din toată lumea, iar institutul botanic din
Franța mi-a dat și niște plante pentru grădina soiurilor. Scopul
meu a fost acela de a găsi cafeaua cu o calitate ridicată.

I worked for 8 years managing the largest coffee exporting
company in El Salvador and Guatemala.
Primarily the coffee that we sold at this company was
750,000 bags of commercial coffee and when the coffee
market hit $.35 cents per pound, I understood that the
future was not in producing volume of commercial coffee
that was sold at C market prices, but that there must be a
more quality coffee. So, I started a coffee program in 2000
when in my farm, los Pirineos, a scientific growing project
had been starting to experiment with varietals to make a
new coffee that was resistant to the coffee borer, so I started
studying a lot of coffee varieties. I then began collecting
seeds from all over the world, the botanical institute of
France also gave me some plants for the varietal garden. My
goal was to find that coffee that was high in quality.
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Cum reușești să mărești venitul
comunității prin fermă?

Tell me how do you manage to increase the
income for the community through your farm?

Cum colaborezi cu
oamenii din lumea cafelei?

How do you collaborate with
people from the coffee world?

Plătim salarii mai mari decât salariul minim, pentru că suntem
mereu în căutarea de a păstra calitatea cafelei pentru clienții
noștri, în cazul în care cafeaua noastră se vinde la un preț mai
mare putem să plătim salarii mai mari lucrătorilor. De asemenea,
încercăm să păstrăm aceiași oameni care lucrează pentru
noi, am muncitori care lucrează cu noi de peste 40 de ani.

We pay salaries higher than minimum wage, that is
because we are always looking to preserve the coffee quality
for our customers, if our coffees sell at a higher price,
therefore we pay higher salaries to the workers. We also
try to keep the same people working for us, I have workers
that have worked with us for more than 40 years.

Îmi place să împărtășesc cunoștințele mele de peste 40
de ani în cafea și să ajut tinerii să se implice în afaceri.

I like to share my knowledge of more than 40 years in
coffee and help young people get involved in the business.

Cum sprijiniți barista în procesul
de învățare și în competiții?

Tell us about how you support baristas
with learning and competing.

Câți oameni lucrează
pentru tine și cum îi alegi?

How many people work for you and
how do you choose them?

Avem 70 de muncitori în agricultură și 12 în
moară, alegem oameni care sunt harnici și acordăm
prioritate membrilor familiei lucrătorilor actuali.

We have 70 workers in the agriculture part of farming and
12 in the mill, we choose people that are hard workers and
we give priority to current workers’ family members.

Îmi place să pregătesc cafele speciale pentru barista și
competițiile lor, 3 barista campioni mondiali sunt clienții mei
și am pregătit, de asemenea, mai mult de 10 cafele pentru
evenimentele naționale și internaționale de competiții barista.

I like to prepare special coffees for Baristas and their
competitions, 3 World Barista Champions are my
clients and I also have prepared more than 10 coffees
for barista national and world competition events.

Sunt concursurile de cafea importante
pentru fermierii de cafea?

Are coffee competitions important
for coffee farmers?

Cum sprijină guvernul
fermierii din El Salvador?

How does the government support
the farmers in El Salvador?

Recent, guvernul a sprijinit fermierii
oferindu-le plante, îngrășăminte și substanțe chimice
pentru a lupta împotriva ruginii frunzelor.

Recently the government has supported the farmers
by giving away plants, fertilizers and
chemicals to fight the roya plague.

Da, foarte importante. Astfel, oamenii pot
înțelege complexitatea care este necesară
pentru producerea și pregătirea cafelei.

Yes, very important. This way people can
understand the complexity that is required
from producing and preparing coffee.

În cele din urmă, spune-ne câteva cuvinte
pentru comunitatea românească de barista.

In the end, tell us a few words for the
Romanian barista community.

Care varietate de cafea este cel
mai aproape de inima ta?

Which coffee variety
most close to your heart?

Varietatea Bourbon Elite, este soiul de bourbon din
familie pe care l-au plantat bunicii mei. De asemenea,
avem o apariție spontană a unei foarte rare Pacamara,
Pacamara portocalie care are un gust foarte bun.

The variety is the Bourbon Elite, is the heirloom bourbon
variety that my grandfathers planted. We also have a
spontaneous development of a very rare Pacamara, the
orange Pacamara that tastes extremely well.

Este foarte important ca barista să călătorească și să viziteze
originea, astfel încât ei să înțeleagă cum se produce și
pregătește cafeaua. Cred că afacerea cu cafea este extrem de
pasionantă și este, de asemenea, o industrie care poate ajuta
oamenii din lume să se schimbe pentru o viață mai bună.

It is very important for baristas to travel and visit
origin, that way they can understand how the coffee is
produced and prepared. I think the coffee business is
extremely passionate and it is also an industry that can
help people in the world change for a better life.

24

Coffee Break Team

?
25

coffee lovers

coffee lovers

Habib Maarbani

26

Coffee Break Team

?

Spune-ne istoria ta şi a cafelei.

Tell us about your history with coffee.

Am intrat în cafea din întâmplare ca mulți alții. Am început
în această industrie ca barista obişnuit în timp ce mergeam la
universitate, apoi am deschis cu fraţii mei o cafenea proprie.
După înstrăinarea afacerii, am intrat în vânzări pentru o mare
companie de cafea timp de câțiva ani și apoi am condus o
echipă națională de antrenament cu 10 formatori. După aceea
am intrat în Project Origin şi ONA coffee şi aici am rămas.

I got into coffee by accident like so many others. I
started in this industry as a casual barista whilst in
university, then with my brothers we opened our
own café. After selling I got into sales for a big coffee
company for a few years and then managed a national
training team with 10 trainers. After that I joined Project
Origin and ONA coffee and have been here since.

Spune-ne povestea Project Origin.

Tell us the story of Project Origin.

Project Origin este o companie de boabe verzi fondată în 2015
de către barista-ul campion mondial, Sasa Sestic.
Aducem cafele de calitate excepțională direct de
la producători și stabilim relații durabile, reciproc
avantajoase cu fermierii și comunitățile lor. Lucrăm cu
peste 50 de fermieri din peste 10 țări la nivel global.

Project Origin is a green bean company founded by
2015 World Barista Champion, Sasa Sestic. We source
exceptional quality coffees direct from producers as well
as establishing lasting, mutually beneficial relationships
with farmers and their communities. We work with
over 50 farmers in over 10 countries globally.

Alocăm $ 8 din fiecare sac și cutie de cafea vândută
pentru a sprijini proiecte comunitare în țările în care
suntem prezenţi. Unele exemple pot fi găsite pe siteul nostru www.projectorigin.com.au/community.

We allocate AUD$8 from every bag and box of coffee
sold to do community projects in the countries we
source from. Some examples can be found on our
website https://projectorigin.com.au/community/

Tocmai v-ați întors de la licitația
din Honduras. Cum a mers?

You just came back from Honduras
auction. How did it go?

Licitația a fost uimitoare. Am fost atât de mulțumiți de
rezultate, de prețuri, de cafea și de recepția de la comunitatea
internațională de cafea. Am avut puțin sub 100 de înscrieri
și am avut 36 în runda internațională, toate înscriind peste
85 de puncte. Primele 3 cafele s-au vândut pentru suma
de peste 20 USD/lb, care este de peste 10 ori mai mare
decât prețul pentru piața locală din Honduras în acest
moment al anului. Și mulți dintre producătorii care au
intrat în competiția noastră nu ar fi avut alte opțiuni de
vânzare în acest moment al anului, de aceea evenimentul
târziu de recoltare din Honduras a avut un mare succes.

The auction was amazing.
We were so happy with the results, the prices, the coffees, and
the reception from the international coffee community. We
had just under 100 entries and had 36 in the international
round all scoring above 85 points. The top 3 coffees all sold for
above US$20/lb, which is more than 10 times the price for the
local market in Honduras now.
And many of the producers that entered our
competition would not have had any other selling
options at this time of year, that’s why the late harvest
event in Honduras has been a great success.

Ce părere ai despre comunitatea
de cafea din Australia?

What do you think about the coffee
community in Australia?

Australia este foarte stabilă în ceea ce privește cafeaua de
specialitate. Suntem răsfățați aici și avem multe companii
care fac lucruri grozave cu cafeaua. Există întotdeauna loc
pentru a îmbunătăți și a crește și cred că direcția în prezent
este de a depăși decalajul dintre producător și consumator
și împărtășirea povestirilor, astfel încât mai mulți oameni
să aprecieze și să plătească pentru cafea de bună calitate.

Australia is very established as far as specialty coffee. We
are spoilt here, and have many companies doing great
things with coffee. But there’s always room to improve and
grow and I believe the direction now is in bridging the gap
between producer and consumer and sharing the stories so
more people appreciate and pay for good quality coffee.

Cine te-a inspirat pe parcursul călătoriei tale?

Who has inspired you
hroughout your journey?

Don Fabio Caballero. L-am întrebat cum să încurajăm mai
mulți producători să dorească să producă o cafea de specialitate,
iar el doar m-a arătat cu degetul și mi-a zis în spaniolă (a
trebuit să se traducă): „Trebuie să creezi cererea pentru ea”.

Don Fabio Caballero. I asked him how we encourage
more producers to want to produce specialty coffee and
he just pointed at me and said in Spanish (it had to get
translated): “You have to create the demand for it”.
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Și asta mi-a amintit cât de mult putem face pentru a ajuta
producătorii doar prin continuarea educării consumatorilor
cu privire la cafeaua de specialitate și de ce ar trebui să fim
pregătiți să plătim mai mult pentru ea. Apoi, cafenelele vor
cere mai multă cafea de specialitate de la prăjitori, care vor cere
apoi mai mult de la companii de boabe verzi, care vor cere
mai mult de la producători. Și în acest fel producătorii vor
știi că munca lor grea pentru a produce cafea de specialitate
va fi plătită pentru că vor avea un cumpărător pentru ea.

And that just reminded me how much we can do to help
producers just by continuing to educate consumers about
what is specialty coffee, and why we should be prepared to pay
more for it. Then cafes will demand more specialty coffee from
roasters, who will then demand more of it from green bean
companies, who will demand more of it from producers.
And in that way producers will know their
hard work to produce specialty will pay off
because they will have a buyer for it.

Care sunt planurile tale?

What are your plans?

Aşa de multe! Începem distribuția în China și întărim distribuția
în alte părți ale Asiei, cum ar fi Malaezia, Thailanda și Japonia.

So many! We are starting distribution into China,
and firming up distribution in other parts of
Asia like Malaysia, Thailand and Japan.

Și vom lucra îndeaproape cu mai multe stații de
spălare din Etiopia în acest sezon pentru a crea
niște legături comerciale pentru cafea de înaltă
calitate, acum că regulile ECX s-au schimbat.
De asemenea, experimentăm și extindem zona
noastră de activitate cu producătorii din America
Centrală, deci așteptați-vă la lucruri extraordinare din
Honduras, El Salvador, Nicaragua și Panama.
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And we’re going to work closely with several washing
stations in Ethiopia this season to create some high end,
direct trade coffees now that the ECX rules have changed.
We’re also experimenting and expanding
our reach with producers in Central America
so look out for great things from Honduras, El
Salvador, Nicaragua and Panama as well.
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De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

În 2001, primul Coordonator Național pentru divizia poloneză
SCAE mi-a cerut ajutorul pentru înființarea campionatului
polonez de barista. În acel moment lucram la o expoziție
care organiza evenimente pentru sectorul gastronomiei și
nici măcar nu știam cine este „barista”. Dar mi-a plăcut ideea
de concurență și așa a început totul. Am întâlnit barista,
companii de cafea și echipamente de cafea și am devenit
voluntar SCAE. Cu toate acestea, în acel moment, cafeaua
mea preferată era cea cu mult lapte, siropuri și frişcă! Adevărata
iubire pentru cafea a venit când m-am întâlnit cu soțul meu.
S-a întors din Irlanda în 2009 și visa să deschidă o prăjitorie
de cafea de specialitate. Și am deschis-o împreună la doi ani
după. Așa am văzut partea frumoasă a cafelei negre pure.

In 2001, the first National Coordinator for SCAE Polish
Chapter asked me for help in setting up Polish Barista
Championship. At that time, I was working for an exhibition
company organizing events for gastronomy sector and didn’t
even know who is a ‘barista’. But I liked the idea of competition
and this is how it all started. I met baristas, coffee and coffee
equipment companies and become SCAE volunteer for good.
Nevertheless, at that time my favorite coffees were those with
lots of milk, syrups and ideally whipped cream on top! The
true love for coffee came when I met my husband. He came
back from Ireland in 2009 and was dreaming about opening a
specialty coffee roastery. And we opened it together two years
after. This is how I saw the beautiful side of pure black coffee.

Spune-ne despre divizia din Polonia.

Tell us about Poland Chapter.

Polonia a avut noroc să aibă divizia poloneză a SCAE de la
început. Desfăşurăm campionate de barista încă din anul
2000. Nu a fost niciodată ușor, mai ales în a găsi sponsori,
însă există întotdeauna oameni hotărâţi să aibă reprezentanţi
polonezi pentru campionate mondiale şi a funcţionat. Din
2013 suntem înregistrați la instanța poloneză ca asociație.
Există câteva persoane în consiliul de administrație, fiecare
responsabil pentru o secțiune: educație, evenimente,
comunicare, apartenență, iar aceasta face lucrurile mai ușoare și
mai rapide. Trebuie să spun că într-adevăr pot conta pe oamenii
mei acum și, prin urmare, am mai mult timp să arbitrez.

Poland was lucky to have SCAE Polish Chapter from the
very beginning. We are running barista championships
since year 2000. It’s never been easy, especially with finding
sponsors, but there were always people determined to
have Polish representation for world championships and
it worked. Since 2013 we are registered in Polish Court
as an association. There are couple of people in the board,
everyone responsible for one section: education, events,
communication, membership and it makes things easier
and faster. I must say that I really can count on my people
now and therefore have more time for judging around.

Ce părere ai despre comunitatea
de cafea din Polonia?

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

Piața de cafea din Polonia se află în imensă dezvoltare. Când
am început activitatea de cafea în 2010, în Polonia doar câteva
cafenele și prăjitorii erau interesate de cafea de specialitate. Pot
spune că împreună am creat istoria de cafea specialty în Polonia.
Acum, în fiecare lună văd concepte noi de cafea, iar soțul meu,
care distribuie de asemenea mașini de prăjit și oferă cursuri de
prăjire de doi ani, a ajutat deja la deschiderea câtorva prăjitorii
noi. O mulțime de barista polonezi călătoresc și muncesc în
străinătate. Avem succese în competiții și munca noastră este
recunoscută de la nivel internațional. Dar uneori mi-e dor
de acel sentiment de comunitate care era atât de puternic la
început. Cred că mai avem de învățat cum să ne sprijinim
reciproc și să lucrăm împreună. Și sunt sigură că putem, cum
am putut în Budapesta să-i aplaudăm pe campionii polonezi.

Coffee market in Poland is in its huge development. When
we started up our coffee business in 2010, there were only
a few coffee shops and roasteries in Poland interested in
specialty coffee. I can say together we were creating speciality
coffee history in Poland. Now every month I see new coffee
concepts and my husband who is also distributing coffee
roasting machines and provides roasting trainings since two
years, already helped few new roasteries to open. A lot of
Polish baristas travel and work abroad. We have successes in
competing and are recognized by our work internationally. But
sometimes I missed that sense of community that was so strong
at the beginning. I think there is still space to learn how we can
support each other and work together. And I’m sure we can,
like we could in Budapest, cheering on the Polish champions.

Cum te simți să fii Ambasadorul
de cafea Nespresso?

How does it feel being Nespresso
Coffee Ambassador?

M-am alăturat lui Nespresso acum un an. În calitate de
ambasador de cafea, sunt responsabilă pentru împărtășirea
expertizei și experienței în materie de cafea atât pe plan intern,
cât și pe plan extern. Am o mulțime de cursuri, am creat
legături între cafea și alimente, m-am întâlnit cu mass-media,
am validat materiale de cafea și am scris articole despre cafea.

I joined Nespresso a year ago. As Coffee Ambassador, I’m
responsible for sharing coffee expertise and experience internally
and externally. I deliver a lot of trainings, create coffee and food
pairings, meet with media, validate coffee materials and write
articles about coffee. It’s a very inspiring job, as I meet a lot of
culinary experts, top chefs, sommeliers and can learn from them.
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Este o slujbă foarte captivantă, deoarece întâlnesc o mulțime de
experți culinari, bucătari de top, somelieri și pot învăța de la ei.
De asemenea, sunt foarte mândră de programele de sustenabilitate
Nespresso. În general, lucrul pentru o companie globală este o
lecție minunată despre cum să devii profesionist în tot ceea ce faci.

Povestește-ne cea mai bună
experiență legată de cafea.
E o cerință grea. Recent, am călătorit mult arbitrând în diferite
țări și de fiecare dată am experiențe uimitoare întâlnind
oameni din cafea și explorând cultura locală de cafea.
Sigur, una dintre cele mai surprinzătoare a fost întâlnirea
cu dl. Ted Lingle, autorul manualului de cafea din China
și cântatul cu el la karaoke! De asemenea, am sentimentul
că voi aduce experiențe frumoase din România.

Ce crezi despre
competițiile barista?
Competițiile barista s-au schimbat foarte mult. Îmi
amintesc că la început era vorba despre dacă poți
turna un espresso în mod corespunzător sau nu și
acum seamănă mai mult cu o cursă de Formula 1!
Concurenții sunt adevărați profesioniști și nu este posibil
să obțină rezultate decente dacă nu își dedică cel puțin
două luni pentru antrenament. Nu mai este pentru toți.
Dar cred că aceste campionatele sunt esențiale pentru
dezvoltarea industriei, crearea de rețele, promovarea cafelei
de specialitate. Pentru mine este cea mai bună universitate
de cafea, de fiecare dată când jurizez, învăț foarte mult.

Care sunt planurile tale?
Sunt foarte încântată să arbitrez în România. Va fi prima dată
și mă simt cu adevărat privilegiată să fac asta. Apoi, Seoul și
Campionatul Mondial de Barista. De asemenea, doresc să
jurizez mai mult în Europa de Est și să explorez cultura locală
de cafea. Voi avea această ocazie și în Belarus anul viitor.
În ceea ce privește munca mea, există niște proiecte
cu restaurante de stele Michelin, pe care le aștept cu
nerăbdare. Mă pregătesc, de asemenea, pentru cursul
R Grader, deoarece deja am certificat Q Grader.

În cele din urmă, spune-ne niște
cuvinte de înțelepciune pentru
comunitatea iubitorilor de cafea.
Crede în tine, dar fii umil. Cafeaua are curba ei de învățare
și vei fi de la fel de multe ori mândru de tine cum vei fi
și frustrat. Dă-ți timp și ascultă alți oameni, mai degrabă
decât să predici. De la oameni vei învăța cel mai mult.
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I’m also very proud about Nespresso sustainability programs.
In general, working for a global company is a great lesson
of how to become professional in everything you do.

Tell us about the best coffee
experience you’ve had until now.
It’s a tough question. Recently, I travel a lot judging in
different countries and every time I have amazing experiences
meeting coffee people and exploring local coffee culture.
For sure, one of the most surprising ones were meeting
Mr. Ted Lingle, the author of Coffee Cuppers Handbook
in China and singing with him at karaoke! I also have a
feeling that I’ll bring beautiful experiences from Romania.

What do you think
about barista competitions?
The barista competitions have changed a lot. I remember
at the beginning it was about if you can pour an espresso
properly or not and now is more like Formula 1 race!
The competitors are true professionals and it’s not possible
to get decent results if you do not devote at least couple of
months for trainings only. It’s not for everybody anymore.
But I believe championships are crucial for industry
development, networking, specialty coffee promotion. For me
it’s the best coffee university, every time I judge, I learn a lot.

What are your plans?
I’m very excited to judge in Romania. It will be my first
time and I feel really privileged to do that. Then Seoul
and World Barista Championship. I also want to judge
more in Eastern Europe and explore local coffee culture.
I will have this opportunity also in Belarus next year.
As for my work, there are some projects with
Michelin stars restaurants coming, which I’m looking
forward to. I’m also preparing for my R Grader
course, as I’m certified Q Grader already.

In the end, tell us some wisdom words
for our coffee lovers’ community.
Believe in yourself, but be humble. Coffee has its learning
curve and you will be as many times proud of yourself
as frustrated. Take your time and listen to other people,
rather than preach. From people you’ll learn the most.

Adresa: Str. Matei Voievod nr. 102, E-mail: silvia@kiruna.ro
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Cine este Fátima Monzón Blandón?
Ea este o tânără născută în 1992, în comunitatea Cuspire,
între comunele din San Rafael del Norte și San Sebastian de
Yali în departamentul Jinotega (producător major de cafea
din țară), Nicaragua. Tatăl său, Pedro Monzón Castilblanco,
producător de cafea și mama ei, Jesus Blandón Zeledón,
casnică. Cea mai mică dintre cei cinci copii, a studiat până
în clasa a patra în școala Boniche dintr-o comunitate vecină,
apoi a terminat școala primară José Mamerto Martínez și
mai târziu a terminat liceul la Institutul Național Angela
Siles de Rivera, ambele școli din San Rafael del Norte.
Ea a continuat studiile la Universitatea Națională de
Inginerie Esteli, unde este acum în al cincilea an la Inginerie
Agroindustrială, o carieră care fiind în stânsă legătură
cu realitățile regiunii și în special cu situația familiei de
producători, a atras atenția și a stârnit în ea dorința de
a crea o companie proprie care să dea valoare adăugată
producției în țară și în special fermei de familie.

Cum ai început să lucrezi în cafea?
M-am născut într-o familie care produce cafea, a fost principala
noastră activitate economică și suportul familiei noastre.
Întotdeauna am împărtășit și m-am bucurat de tot parcursul
procesului primar de cultivare a cafelei, recoltarea și tot acest
proces dificil, care se petrece la ferma noastră, am ajutat pe
fiecare dintre membrii familiei în diferite sarcini, cum ar fi
planificarea și îngrijirea lucrătorilor, preluarea controlului
salarizării, ajutor în procesul de uscare etc. Dar, în 2016, fiind
în colegiu și înțelegând un pic mai mult că țara noastră are
nevoie de o valoare adăugată la ceea ce producem, am început cu
ideea de procesare a cafelei pe care tatăl meu a produce. N-am
vrut să vândă cafea măcinată sau prăjită mai mult, a dorit să
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ofere ceva diferit față de ceea ce a existat pe piață. După multe
conversații cu prietenii de familie, părinții mei au început să
cunoască procesul de uscare al cafelei coapte natural și s-au
îndrăgostit de ea, apoi am investigat procesul și m-a încântat.
Eu cunoșteam acestă procesare a cafelei verzi, iar una dintre
părțile care mi-a placut cel mai mult este partea ecologică
deoarece apele uzate și pulpa care au fost întotdeauna o mare
problemă pentru sectorul cafelei sunt eliminate, asa că am decis
că vreau să ofer clienților mei cafeaua uscată natural, atât verde,
cât și coaptă și am început proiectul cu 200 de lire sterline,
a fost acceptat, dar încă sunt necesare mai multe investiții și
îmbunătățirea multor aspecte, iar în acest an am început să
procesez mai mult și am schimbat ambalajele și etichetele.

diferită; ca orice cafea de calitate, aceasta trebuie să aibă cel mai
bun management posibil pentru a obține rezultatele așteptate.
Rețineți că această cafea nu se vinde aici, în piață sau mai
degrabă că nu este considerată o cafea bună, așa că nu găsim în
supermarket cafele ambalate și etichetate ca atare și văzând că
producătorul acestei cafele o lasă la sfârșitul recoltei și o vinde
cu mult sub prețurile de cafea premium, am crezut că această
cafea merită, de asemenea, o șansă și că trebuie să existe o
piață pentru ea, așa că am decis s-o includ în tipurile de cafea
pentru a-i da o valoare mai mare și a-i demonstra calitatea.

Ce varietăți de cafea cresc în
ferma familiei tale?

Care este numele fermei voastre?

Sunt cultivate în principal catimores și într-o
proporție mai mică maracaturra.

Ce ai descoperit în lumea de cafea?

Ferma este numită El Porvenir și sub aceeași
denumire este comercializată și cafeaua noastră.

Am găsit o oportunitate, o modalitate de a recunoaște munca
părinților mei prin care fac cunoscută calitatea cafelei pe care o
producem și o modalitate de a schimba mentalitatea noastră în
mai multe moduri: calitatea producției, valoare adăugată, alegerea
proceselor ecologice pentru a da țării noastre o nouă alternativă la
consumul de cafea specialty.
Aceasta a afectat viața mea pozitiv, mi-a dat cea mai mare
motivație de a lupta pentru visele mele, pentru a continua
activitatea părinților mei într-o altă treaptă a lanțului de
producție și a arată producătorilor că pot câștiga profituri
mai mari atunci când adaugă valoare materiilor prime.

Când și cum ați decis să profitați
de cafeaua verde?
Am consumat această cafea ca toți producătorii care utilizează
această cafea pentru consum în ferme și am crezut întotdeauna
că în ferma noastră este o cafea foarte bună, deși oarecum

Spune-ne ceva despre ferma de
familie, ce o face atât de specială?
Familia mea este formată din oameni muncitori și luptători, tatăl
meu a lucrat și a sacrificat multe pentru a avea obține terenul pe
care să-l cultive. Eu îl admir pentru că tatăl meu este o persoană
foarte inovatoare, a creat mai multe sisteme hidroelectrice pentru
fermă, profitând de condițiile favorabile pe care le avem în ceea
ce privește resursele de apă și a creat unui sistem hidraulic pentru
pulparea și transportul cafelei care elimină motorul cu combustie
și utilizarea vehiculelor. Dragostea sa pentru natură și respectul
pentru resursele naturale este, de asemenea, ceva prezent în familia
noastră, proprietatea este de 50% pădure și 50% teren cultivat,
dar practicile sunt prietenoase mediului, sursele de apă și pădurile
sunt protejate, iar vânarea animalelor sălbatice este interzisă.
Mama mea a fost întotdeauna un sprijin necondiționat pentru
tatăl meu și pentru familia mea și împreună au mers mai departe,
fratele meu lucrează mână în mână cu tatăl meu și este un pilon

fundamental al fermei. Suntem o familie foarte unită și avem,
de asemenea, talentele noastre: sora mea mai mare cunoaște o
mulțime și se ocupă foarte bine de tot ceea ce se referă la culturi
și cafea, mijlocia se bucură încă de pictură și sculptură, altul este
bun la tâmplărie, fratele meu a învățat despre generarea de energie
electrică, iar mie îmi plac foarte mult desenul, pictura și reciclarea.

Cum ați ales aceste soiuri și ce
îngrijire deosebită necesită ele?
Rugina a afectat 100% din plantație, caturra și maracaturra
erau înainte cele două soiuri predominante, după s-a decis
să se renoveze complet cu catimores, din acest soi existau
unele plante la fermă și s-a început cu creșele. Ferma a avut
rezultate foarte bune cu acest soi, se obțin randamente
mai mari și nici nu este afectat de boli și dăunători.

Cât de importantă este cafeaua
specialty pentru strategia voastră?
Cafeaua specială ar trebui să fie un obiectiv pentru
producători, obținerea unei calități superioare este sinonimă
cu beneficii economice mai mari. Ar trebui să sprijine
mai mult producția și mai ales educația, să introducă
tehnologia, să se califice producătorul și să se ofere o
remunerație echitabilă pentru o astfel de cafea care ar
trebui să fie recompensată pentru calitate și inovație.
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Care este opinia ta cu privire la
diferitele certificări, oferă un plus
economic real și tangibil?
Fiecare producător trebuie să știe despre aceste certificari
si beneficiile pe care le poate obține prin acestea, precum
valoarea adăugată semnificativă pentru ferme și produsul
final, iar eu îndemn agențiile și companiile care lucrează cu
producătorii de cafea să informeze cu privire la aceste aspecte.

Care sunt obiectivele și proiectele viitoare?
Scopul meu este să construiesc o instalație de prelucrare, să
comercializez cafeaua noastră la nivel național și internațional,
să schimb cultura consumului de cafea oferind ceva diferit, să
ajut producătorii care doresc să se aventureze pe această cale.

Ce părere ai despre piața europeană
în comparație cu alte piețe?

Ce viitor are segmentul de
cafea de specialitate?

Este o piață către care trebuie să ne îndreptăm oferind cea
mai bună calitate deoarece este o piață foarte importantă.

În fiecare zi, clienții devin mai exigenți și cu siguranță segmentul
funcționează și merge pe drumul cel bun, dar oferă întotdeauna
lucruri diferite, noi nu trebuie să stagnăm ci să testăm, investigăm,
să experimentăm cu noi forme, noi procese, mai multe soiuri, etc.

Câteva cuvinte pentru comunitatea
iubitorilor de cafea de specialitate? Unde și
cum pot să vă achiziționeze produsele?

Care este părerea ta despre comerțul
echitabil și relația directă?
Cred că producătorul merită mai multe beneficii și trebuie
tratat cu respect, producătorul muncește din greu și se
confruntă cu atât de multe probleme pentru a-și obține
producția și adesea prețul cafelei nu acoperă cheltuielile.
Încercăm să producem o cafea de calitate, tratăm
partenerii noștri cât mai bine prin furnizarea de
condiții optime, dar piața nu returnează o recompensă
economică echitabilă pentru toate eforturile depuse.
Cele mai mari câștiguri sunt pentru intermediari, iar
producătorilor le rămâne doar să-și recupereze o parte din
investiție și să vadă cum alții se descurcă minunat.
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Densitatea perfectă

Vom continua întotdeauna lupta, nu renunțăm la obiectivele
noastre și oferim calitate și încredere. Produsul nostru este
disponibil local în San Rafael del Norte, Jinotega și Estelí. Ne
puteți căuta pe pagina noastră de Facebook @Finca El Porvenir, pe
Instagram café__porvenir și la telefonul nostru +5050 85939588.

Cremă perfectă

Temperatură perfectă

... până la ultima picătură!

Câteva recomandări pentru fermierii de
cafea care se confruntă cu dificultăți ca
rugina și prețuri scăzute ale pieței?
Vă recomand să adoptăm și să ne adaptăm la schimbări,
să căutăm noi căi de a produce, să luptăm pentru o piață
cu adevărat echitabilă și să continuăm în această luptă.
Interviu de Jose Manuel Ureña aka “El Cafetalero”
editor@RevistaElCafetalero.com

IMPORTATOR IN ROMANIA – M&N ITALY TRADING SRL www.mnitaly.ro office@mnitaly.ro
SHOWROOM - B-dul Eroilor nr 130, Voluntari, ILFOV
TEL/FAX: +40.21.352.33.10/08
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Vara lui 2017 aduce pe piața
cafenelelor un nume nou,
cu o identitate unică și cu un
concept inedit. Este vorba
de cafeneaua Mitzu, un
coffee shop artizanal, bazat
în exclusivitate pe cele mai
îndrăgite produse, cafeaua și
prăjiturile. Responsabili pentru
întregul concept sunt cei de la
Flavours, cunoscuți în domeniul
Horeca pentru experiența lor în
lansarea locațiilor cu tematică,
precum restaurantele Stradale,
Flavours Food Academy sau
Flavours in The Garden @
Clubul Diplomatic.
Mitzu este prăjitura de suflet a lui
Chef Foa, creată după rețeta bunicii
iubitei lui, devenită cea mai de succes
prăjitură din portofoliul Flavours.
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Mitzu va fi completată de alte prăjituri
cremoase, pregătite în locație în ziua
respectivă, numai din ingrediente
naturale, fără aditivi alimentari.
La Mitzu îl veți găsi în prim-plan
pe Toma Lee, ambasadorul cafelei
Flavours, un personaj care își pune
amprenta asupra fiecărei locații,
cafeneaua Mitzu fiind primul și
cel mai de suflet proiect al său.
Blendurile proprii sunt atent selectate,
iar compoziția şi proporțiile sunt foarte
bine gândite. Blendul Mitzu conține
note de fructe roșii și ciocolată amară
care, îmbinate cu prăjiturile lui Chef
Foa, vă vor oferi o experiență de neuitat.
Aparatura folosită de Toma Lee este una
pe măsura experienței sale: espressorul
Sanremo Cafe Racer, ultima generație

de espressor din portofoliul celor de la
Sanremo. Mai mult, râșnița aleasă de
ambasadorul Toma Lee, Mahlkonig K30
Vario, promite să mențină experiența
senzorială la cel mai înalt nivel.
Unicitatea conceptului și experiența
personajelor din spatele brandului
Mitzu impune noi standarde pentru
jucătorii de pe piața cafelei.
Cafeneaua Mitzu este cea de-a 9-a
locație a echipei Flavours, după Stradale
Express, Stradale Bucharest Business
Park, Stradale AISB, Stradale Avenor și
Stradale Oregon Park.
Alte locații din portofoliul lui Chef
Foa sunt Flavours in the Garden @
Clubul Diplomatic, Flavours Food
Academy şi Willbrook Platinum
Business & Convention Center.
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Cum a trecut un an de la World of Coffee în Dublin,
am decis să vă duc în centrul capitalei irlandeze:
aceasta este povestea The INK Factory.

Since it’s been a year since World of Coffee in
Dublin, I decided to take you downtown the Irish
capital: this is the story of The INK Factory.

Situată lângă Podul Ha’penny, această fabrică vă va
lumina cu siguranță ziua, fie datorită cafelei Cloud
Picker, fie datorită atmosferei plină de viață a frizeriei.
Acest concept de spațiu 3-în-1 oferă clienților o cană de
cafea, un tatuaj/piercing sau o tunsoare proaspătă.

Located near the Ha’penny Bridge, this particular factory
will surely brighten up your day, either because of their
Cloud Picker coffee, or their barbershop’s lively atmosphere.
This 3-in-1 concept space provides customers with a muchneeded cup-of-Joe, tattoo/ piercing, or a fresh haircut.

Am avut ocazia să savurez un flat white delicios, să ascult muzică
bună şi să mă bucur de o conversaţie minunată cu barista
mea, talentata Babs Daly, care face de asemenea şi fotografii
uimitoare în studioul de la parter. Acesta este, într-adevăr,
un spațiu urban nou, de vis, care te înveselește și îți spune cu
majuscule „I Wanna Be Yours”. Nu poți concura cu asta!

I got to savor a delicious flattie, listen to some good tunes
and enjoy a great conversation with my barista, multitasker Babs Daly, who also does amazing photography
in their downstairs studio. This is indeed a dreamy
new urban space that greats you in bold capital letters
and says I WANNA BE YOURS. Top that!

Povestea este: încă din 2014, proprietarii Robbie Connolly și Tom
Lynch au hotărât să înființeze un centru social în care oamenii
să poată veni, să stea de vorbă și să își petreacă timpul, așa că
au angajat o mulțime de oameni talentați și au deschis Demon
Barbers/Photo Studio & Café sub același acoperiș: Fabrica INK.
Iar oamenii nu se mai pot sătura. Alegerea lor în materie de cafea,
numită SAM, este un amestec foarte popular de la prăjitorii locali
Cloud Picker, care se obține de la un espressor ExpoBar. Trebuie
să spun că m-au surprins... ce, nu LaMarzocco? Jos pălăria!

Story is: back in 2014, owners Robbie Connolly and Tom
Lynch decided to set up a social hub where people can come,
chat and hang out, so they hired a bunch of talented people
and opened the Demon Barbers/ Photo Studio& Café under
one roof: The INK Factory. And people just can’t seem to
get enough of them. Their coffee of choice, called SAM is a
very popular blend from local roasters Cloud Picker, which
gets done on an ExpoBar espresso machine. I must say it
stopped me in my tracks.. what, no LaMarzocco? Chapeau!

Prețurile sunt, de asemenea, foarte atrăgătoare, dar, sincer,
totul este despre oameni. Deși varietatea boabelor lor nu poate
fi la fel de mare cum poate sunteți obișnuiți, nu vă temeți,
vă promit că vă veți îndrăgosti de ele așa cum am făcut eu.

The prices are also very appealing, but, honestly, it’s
the people. Although their variety of beans may not be
as vast as you’ve gotten used to by now, have no fear,
I promise you’ll fall in love with them as I have.
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cursuri de elită

E

ste singura şcoală din România unde se organizează cursuri
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală
de barista din România care a început să pregătească cursanţi
interesaţi de această meserie.
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără:
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie,
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso,
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper,
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art,
ibrick şi multe altele.
Echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu,
Ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie.

oe w One
lF
Fellow One a fost conceput să fie complet diferit
de lanțurile existente deja pe piață.
Clienții lor percep o experiență complet nouă
în ceea ce privește consumul de cafea și sunt
întâmpinați de barista care sunt capabili să facă
recomandări despre ce fel de cafea se potrivește
cel mai bine gusturilor lor.
Toate procesările sunt manuale, cu atenție la detalii:
boabele de calitate superioară, alese în funcţie de
sezon pentru a-şi păstra prospeţimea, ușor prăjite în
loturi mici, complet trasabile, fără amestecuri.
Fellow One lucrează direct cu fermierii din întreaga lume
pentru a găsi cele mai delicioase cafele disponibile. Apoi, le
prăjesc la standardele lor exacte de aromă și le servesc atunci
când gustul lor îşi atinge potenţialul de vârf, îmbinând
clienţii la o conversație de calitate cu sfaturi prietenoase.
Cei de la Fellow One cred că este un privilegiu să livreze
cafelele pe care le iubesc, de la fermierii pe care îi admiră,
în mâinile iubitorilor de cafea sau în ceştile lor de acasă.
Cafeaua se prepară cu ajutorul celor mai avansate
mașini de cafea, care sunt calibrate la diferitele
rețete de prăjire, controlând totul, de la temperatură
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și apă, până la presiune şi multe altele.
Fiecare detaliu al stațiilor de lucru inovatoare ale Fellow One
a fost proiectat cu meticulozitate pentru ergonomie, eficiență
și stil spre a le transforma în instrumente perfecte pentru
barista care pregătesc cafelele și ceaiurile extraordinare.
În afară de cafea, ei oferă şi niște dulciuri artizanale
delicioase pentru a completa experiența de la Fellow One.
Și nu în ultimul rând, o dată la două săptămâni, în zilele
de sâmbătă, organizează sesiuni gratuite de cupping.
„Ne place să credem că gustul poate fi învățat și rafinat,
iar prin această metodă de cupping, alături de degustarea
mai multor tipuri de cafea pe care le vindem, puteți
afla mai multe despre traseul boabelor de cafea, de la
plantație până la cana dumneavoastră de cafea.”
Pe cei de la Fellow One îi găsiţi pe Calea Victoriei, la
numărul 143 şi pe Facebook @FellowOneVictoriei.
Zilele toride de vară nu s-au terminat, aşa că ne vedem
acolo să ne bucurăm împreună de o bucăţică minunată
din lumea cafelei de specialitate a Bucureştiului!

Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane
şi maxim 12 persoane.
Vă aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.
Cafeaua este ca o călătorie în jurul lumii
plină de istorie, savoare şi poveşti.
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Ca toate poveștile faine pe care le auzim (fie ele de
succes sau nu), am pornit și noi la drum cu o doză
mare de nebunie și un vis. Visul de a avea o prăjitorie de
cafea a noastră în care să facem (iertați-ne exprimarea
artistică) cam... ce ne taie capul, după chipul, gustul și
înfățișarea noastră (ca orice antreprenor, de altfel). Și
nebunia de a crede că avem ceva de spus, în condițiile
în care, pe piața din România s-au zis deja câteva lucruri
importante în materie de cafea.

Pe site-ul nostru scriam mândri că „suntem o gașcă de
prieteni, mânată de o pasiunea pentru cafea și motoare”.
Și exact ăsta e și adevărul: suntem Cristi, Doru și Lucian,
toți pasionați de motoare, curse, cai putere și cafea. Avem
o experiență adunată în zeci de ani de HoReCa, suntem
cu motoarele turate la maxim și suntem gata de cursă.
Credem cu tărie că e mai bine să taci și să faci, așa că
o să lăsăm sunetul motoarelor, cafeaua și lucrurile pe
care le facem să vorbească pentru noi. Atât vă rugăm,
să țineți minte numele de „Hot Pipes Roastery” pentru
că acesta este un început despre care veți mai auzi. :)

Cafeaua
Că facem parte din mișcarea de cafea de specialitate,
nu cred că are rost să vă mai spunem. Că aducem
cafea de origine controlată, că prăjirea cafelei pentru
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noi este mai degrabă despre a scoate la iveală arome
decât despre a incinera caracteristicile unice ale fiecărei
boabe... probabil știți deja și ați mai auzit „prin târg”.
Ceea ce credem noi că o să vă placă cu adevărat la
Hot Pipes este că fiecare pungă de cafea care iese pe
ușa noastră va fi semnată de către prăjitorul care și-a
pus amprenta asupra boabelor. Pentru noi, povestea
cafelei începe cu povestea prăjitorului: ce arome îi plac
lui, care este viziunea lui asupra cafelei, ce combinație
de arome îi place lui, în mod personal și specific.
Cuvântul esențial pentru Hot Pipes este: explorare.
Vom explora diverse palete de arome. Atât a noastră,
(Cristi, Doru și Lucian), cât și a oamenilor care ne trec pragul.
De-a lungul timpului ne propunem (și ne dorim)
să invităm prăjitori din țară sau din lume, care
să-și pună propria amprentă și care să semneze,
cu mândrie, numele lor pe ambalajele Hot Pipes.

Cu ce te putem ajuta?
Putem să-ți fim furnizori de cafea, consultanți și
deschizători de drumuri. Suntem aici pentru conversații,
sfaturi și idei ce au legătură cu cafeaua. Suntem
prietenoși, bărboși și simpatici. Rugăm seriozitate.

coffee world

”A complex product containing a delicate mixture of floral and herbal flavours,
the earthy notes of Hyssop and Myrtle are counterbalanced by the sweetness of sugar
and the sharpness of Quinine leaving a lingering herbal and slightly bitter finish.
The curious aroma is generated by the sweetness of the Lime Flower with subtle notes of Juniper”

Fentimans

Botanical Brewing
Stage 1
The original Fentimans recipe took the finest ginger
root which was bruised, crushed and milled..
Stage 2
The ginger was then placed in copper steam jacketed pans
containing spring water and gradually heated to simmering
point. This induced the release and extraction of fine
ginger sediment and a flavoursome botanical extract.
Stage 3
The Botanical liquid was then filtered into a wooden
vat. The finest herbs, natural flavouring, sugar and
brewer’s yeast were added to the botanical extract
and the liquid was thoroughly stirred.
Stage 4
The liquid was left overnight. The next day a crust of live
yeast would appear on the surface before being removed. The
live liquid was then left to ferment in the wooden vat.
Stage 5
The live ginger beer was then decanted from the wooden vat into
the iconic stone jars, known affectionately as “Grey Hens”, where
it came up to condition and was ready to drink within a week. It
is this process that produces the depth of flavour, mouthfeel and
rich texture which are the hallmark of Fentimans drinks today.
Stage 6
Thomas Fentiman was onto something good. His time-honoured
approach of botanical brewing, which is at the heart of what
makes our drinks taste so good, is what we at Fentimans have been
doing since 1905. And that isn’t about to change any time soon.

Botanical Brewing is a traditional way of making
premium quality drinks using a combination of infusion,
skillful blending and fermentation of natural ingredients. The
approach used by Thomas Fentiman has not fundamentally
changed in over 100 years, with the knowledge and expertise
being passed on from generation to generation What we
do today of the Fentimans family. Today, we continue to
make our traditional botanically brewed drinks in small
batches, following the multi-stage botanical brewing
technique first used by Thomas Fentiman in 1905.
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Protejarea
patrimoniului sălbatic
al cafelei

Multe din băncile de gene de cafea din lume sunt
subfinanțate și amenințate și totuși viitorul cafelei
depinde de protejarea acestor resurse genetice
prețioase. Deci, cum ar arăta în viitor un sistem de
conservare mai bun la nivel mondial și cum poate
industria să îl susțină?
Într-o pădure tropicală umedă care acoperă un munte sacru
de pe insula Madagascar, un bărbat numit Prince vă poate
duce la ultimele șase plante de Coffea montis-sacri care cresc
în sălbăticie. Ultimele C. montis-sacri sălbatice de pe pământ.
Sarada Krishnan știe asta pentru că a mers acolo și ea a
numărat. Krishnan este directorul Horticulturii la Grădinile
Botanice din Denver și un expert în cafeaua sălbatică. Ea a
făcut această călătorie în 2007, când își terminase doctoratul
pe specia de cafea din Madagascar, cunoscută în mod
colectiv ca Mascarocoffea, dintre care există aproape 59 de
specii cunoscute. Montis-sacri înseamnă „munte sacru”.
S-ar putea să existe speranță pentru C. montis-sacri și
pentru multe alte specii amenințate de Mascarocoffea.
De altfel, pe lângă cele șase plante care trăiesc în pădurea
Vatovavi, câteva exemplare de C. montis-sacri trăiesc în
apropierea stației de cercetare a cafelei FOFIFA Kianjavato
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(FOFIFA este acronimul pentru Centrul Național de
Cercetare Aplicată și Dezvoltare Rurală), una dintre cele
mai importante bănci genetice de cafea din lume.
Băncile genetice precum FOFIFA din Kianjavato sunt, în
mod esențial, biblioteci pentru diversitatea genetică a cafelei,
stocând și făcând accesibile informațiile prețioase codate în
ADN-ul fiecărei plante, la fel cum o bibliotecă protejează
și democratizează cunoștințele găzduite în cărți grozave.
Verișorii vulnerabili ai cafelei
Distanța de la Kianjavato și dependența de tehnologiile depășite
(cataloage scrise de mână) nu sunt singurele provocări cu care
se confruntă. În ultimii trei ani, săpăturile minerilor după
minerale prețioase s-au înmulțit în regiune și a început săparea
ilegală pe terenurile stației. Arborii de cafea de la FOFIFA din
Kianjavato sunt păstrați în viață prin eforturile dedicate ale unui
personal mic. Dar stația nu are finanțare sigură, între 1982 și
2002 guvernul sistând finanțarea. Fără ea, mulți copaci au murit
și nu au fost înlocuiți.
Ce este în pericol de a fi pierdut? Colecția copacilor de
cafea de la FOFIFA nu include doar C. montis-sacri, ci și
alte 43 de specii de cafea endemice - multe dintre acestea
nefiind adăpostite în nici o altă colecție de gene din lume.

Este foarte puțin probabil ca majoritatea speciilor găsite la
FOFIFA să fie vreodată cultivate sau consumate de oameni
sub formă de cafea. Cele mai multe dintre ele nu ar fi
potabile. Dar acest lucru nu le diminuează importanța.

Conservarea cafelei, pentru totdeauna

Mascaracoffea sunt „rude sălbatice” - veri pentru
speciile pe care le cunoaștem mai bine, deoarece
sunt cultivate pe scară largă în întreaga lume.

Kianjavato nu este singura bancă de cafea din lume care se
luptă să își protejeze resursele. Băncile similare din Cote
d’Ivoire și Etiopia sunt subfinanțate și amenințate. „Colecțiile
de utilizatori” - băncile de gene situate acolo unde cafeaua
este cultivată activ, cum ar fi Brazilia și Columbia - tind să
fie mai sigure, dar ele conțin și mai puține specii sălbatice.

Cafeaua este doar una dintre zecile de recolte - de la grâu
la orez - care va avea nevoie probabil de o perfuzie de gene
de la acești veri care pot rezista bolilor și secetei pe măsură
ce clima se schimbă. Dar acești veri sunt amenințați.

Informațiile nu sunt partajate pe scară largă. Doar
una, CATIE din Costa Rica, are o listă publică a
cafelelor din colecție. Foarte puține dintre cafele au
fost studiate pe larg. Unele abia au fost descrise.

În ultimii ani, speciile care includ C. buxifolia, C. humblotiana,
C. mauritiana, C. vohemarensis și alte nouă au fost pierdute
din colecțiile genetice. Multe dintre acestea au pierit pentru
că au evoluat în regiunile aride ale Madagascarului de Vest
și nu cresc bine în climatul umed al orașului Kianjavato.

Multe dintre cafele nu sunt „susținute” (duplicate în locuri
secundare), ceea ce înseamnă că dacă un sit a fost distrus întrun ciclon sau alt eveniment meteorologic major, unele dintre
plante ar putea fi pierdute pentru omenire pentru totdeauna.

Acum, mai mult ca niciodată, cercetătorii de cafea încearcă
să înțeleagă mecanismele care ajută unele plante să tolereze
seceta și, pentru a face acest lucru, caută specii care au
evoluat în climă uscată. Cu schimbările climatice, seceta se
preconizează a fi viitorul în multe regiuni actuale de cafea.

Suntem obișnuiți să ne gândim la lanțul valoric al cafelei care
începe la fermă. Dar nu. Începe cu mult înainte de fermă
- în pădurile de unde provin aceste resurse genetice unice.
Dacă nu păstrăm patrimoniul sălbatic al cafelei, moștenirea
genetică esențială pentru viitorul culturii, fiecare parte a
lanțului valoric care vine după aceea, va fi profund afectată.
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Aproximativ un sfert din populația etiopiană
este implicată în activități legate de cafea.

Indiferent de modul în care a fost descoperită cafeaua, este
incontestabil faptul că Etiopia este sufletul producției de cafea.

Etiopia este situată pe un platou înalt, făcând-o ideală
pentru producerea de cafea de înaltă calitate, cu Addis Abeba,
capitala, la o altitudine de peste 2400 de metri (7870 ft).

De asemenea, este unul dintre marii consumatori
de cafea din lume, consumând aproximativ 1,8
milioane de saci pe an, dintr-o producție anuală
totală de aproximativ 4,3 milioane de saci.

Deoarece nu are porturi maritime, Etiopia se bazează
pe relațiile cu Djibouti și Eritreea, cele mai multe cafele
fiind expediate în prezent prin portul Djibouti.
Cafeaua a fost livrată cândva din Mocca, portul
din Yemen, de unde derivă numele ei, deși
acest lucru nu se mai petrece astăzi.
În Etiopia, cafeaua este mai mult decât o cultură
de export, este un patrimoniu național.

SCA Field Trip în Etiopia, locul de naștere al cafelei
Octombrie/noiembrie 2017
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Legenda plasează descoperirea cafelei în secolul al III-lea,
când Kaldi, un cioban etiopian, a observat cum caprele
lui care mâncaseră cireșe de cafea erau pline de energie.
Kaldi și-a împărtășit descoperirea cu călugări pe
care consumarea boabelor i-a ajutat să rămână
treji în timpul orelor lungi de rugăciune.

Fermierii mici susțin 90-95% din producția anuală, iar
restul se cultivă pe plantațiile deținute de guvern.
Călătoria în Etiopia vă va oferi posibilitatea să degustați
numeroase cafele la fermele unde acestea se nasc, să
cunoașteți exportatori, să participați la licitații de
cafea și să vă bucurați de o cultură impresionantă.
Costul călătoriei include 6 nopți de cazare, transfer la și de
la aeroport, micul dejun zilnic, majoritatea prânzurilor și
cinelor, transportul intern către ferme, toate taxele hoteliere
și de serviciu, organizarea conferințelor şi vizitelor.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.sca.com
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Oportunităţile de voluntariat în industria
cafelei de specialitate sunt din ce în ce mai căutate. Iubitorii de
cafea şi profesioniştii din domeniu întrebaţi ce părere au despre
voluntariat au răspuns unanim că acesta aduce un beneficiu
personal enorm şi că este o modalitate excelentă de învăţare.

Voluntariatul la evenimentele
din industria cafelei
52

Voluntariatul în industria cafelei specialty oferă ocazia de
a avea acces la cunoştinţe, educaţie şi comunitate în sine şi
deschide uşile către carierele pe care iubitorii de cafea îşi doresc
să le construiască în viitor, acesta fiind cel mai bun mod de
integrare în comunitate. După cum spunea reprezentantul
SCA, Kim Staalman: „Unul dintre cele mai importante
lucruri din industria noastră este să fim activi în comunitate.
Deschiderea, cinstea şi munca sunt cu siguranță
apreciate şi recunoscute de oameni. Voluntariatul vă
va aduce cu adevărat aproape de locul în care vă doriţi
să fiți, tot ce trebuie să faceți este să vă asumaţi această
responsabilitate şi să o duceţi la bun sfârşit.”
Ce aveţi de câştigat?
Veţi acumula cunoştinţe şi veţi învăţa să vă adaptaţi situaţiilor
cu care vă confruntaţi. Evenimentele de cafea necesită de
multe ori gândire şi acţionare sub presiunea timpului şi reflectă

adesea importanța lucrului în echipă. Mai mult, tot ceea ce
învăţaţi vă va ajuta în carieră împreună cu conexiunile pe care
reuşiţi să le creați cu oamenii din industrie, care pot contribui
la CV-ul vostru prin recomandări. Participarea la activităţi
de voluntariat vă vor servi drept exemplu de perseverenţă
şi dorinţă de a reuşi şi vă va da curajul să vă afirmaţi.
Unde puteţi să deveniţi voluntari?
Există o sumedenie de evenimente şi festivaluri în fiecare ţară,
precum şi internaţionale. Unele sunt anuale, altele se petrec de
două ori pe an, altele sunt sezoniere, dar de unde începeţi?
În primul rând, puteţi contacta prăjitoriile şi cafenelele
locale, să fiţi la curent cu evenimentele lor şi, de ce nu, să
vă oferiţi să ajutaţi la organizare. De asemenea, urmăriţi
calendarul desfăşurării campionatelor regionale sau naţionale
şi contactaţi din timp organizatorii. Chiar şi evenimentele
de cea mai mare anvergură, precum World of Cofffee,
încurajează şi acceptă voluntari, aşa că, dacă aveţi încredere în
abilităţile voastre şi doriţi să ţintiţi sus, nu ezitaţi să aplicaţi.

Sursă: www.europeancoffeetrip.com
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Barista Camp 2017
The camp will take place this
October 9-12 in Poznan, Poland.
The event focuses on offering an
opportunity to develop and learn as a
barista, in a setting that promotes
sharing ideas and experiences, and
being part of a wider community. The
event runs over 4 days and includes
professional education, cutting-edge
lectures and tastings, and loads of fun.
Following the successful format of
Barista Camp 2016, Barista Guild of
Europe will offer several educational
tracks as part of the new SCA Coffee
Skills Program alongside some brandnew class options designed for the
beginner barista.
54

Amongst the usual SCA Intermediate
and Foundation level tracks is also the
option to take a class on Introduction to
Brewing Equipment and/or Introduction
to Competition.
In addition, the event will host group
lectures and tastings, and of course
social activities to wind down and
ensure new friendships and professional
connections are formed.

In page 56 our top three reasons why
we think you should come to Barista
Camp 2017!
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1. Get Certified: Barista Camp is a great
opportunity to take an SCA module
with highly experienced ASTs (trainers)
2. Professional Development:
Barista Camp offers you the chance to
connect with some of your coffee
heroes, meet with inspiring industry
professionals and gain advice and
knowledge for your future in coffee
3. Connect With Peers: the friends you
make at Camp will be friends for life.
Living, eating and learning with your
fellow baristas ensures a connection
like no other.
56
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Barista Guild of Europe’s Barista Camp
is an unmissable event for any barista
who is keen to progress with professional development and be a part of the
growing global coffee community.
Registration is possible at the Barista
Guild of Europe website now starting
at €595 for BGE members and €695
for non-members.

http://www.baristaguildofeurope.
com/2017-poland/

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 Cup

CASA JAD Boutique
Health&Wellness
(Zona Unirii - Budapesta),
Str. Leon Voda, Nr. 24,
parter, Sector 4

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

Program: L-V: 10:00 - 20:00;
S: 10:00 - 16:00;

C U M S Ă A R ĂŢ I „ F R E S H ” L A L O C U L D E M U N C Ă
Cu siguranţă ai avut şi zile la serviciu când ai simţit că
erai aproape de epuizare... Cum treci mai uşor peste ele
sau cum te poţi revigora în doar câteva minute înaintea
unei întâlniri de afaceri, află din materialul următor.

Masează-le apoi cu crema ta de mâini obişnuită, în care
ai adăugat o picătură din uleiul esenţial preferat (mentă,
lavandă). Masează bine încheietura mâinii şi fiecare
deget în parte.

Trusă de urgenţă: 1 ghiveci cu busuioc înalt de minim
15 cm, 1 sticluţă cu ulei de mentă natural, câteva lămâi.

Îmbunătăţeşte circulaţia picioarelor printr-un truc pe
cât de simplu, pe atât de eficient. Descălţă-te. Masează
picioarele peste şosetă sau dres. Sprayaza-le cu apa
foarte rece, în care ai adăugat ulei esenţial de mentă.

Hidratează-te cu o băutură energizantă spa 100% bio:
maceratul la rece de busuioc.
Busuiocul nu este doar un banal condiment ci o plantă
cu extraordinare capacităţi de revigorare, cu un foarte
bun efect asupra psihicului. Cum prepari în două
minute băutură spa? Simplu: când pleci de la birou,
într-un recipient de sticlă cu ½ litru apă adaugă o
crenguţă de busuioc proaspăt, de minim 15 cm. A doua
zi dimineaţă scoţi planta din apă, adaugi în pahar o felie
de lămâie şi savurezi băutura înainte de a-ţi bea cafeaua.
Şi, dacă vrei să fii 100% eco, nu arunca busuiocul folosit.
Pune-l într-un pahar cu apă proaspătă! În curând va
avea rădăcini şi-l vei putea replanta. Îl poţi oferi cadou
colegilor, spunându-le despre proprietăţile miraculoase
ale acestei plante.
Hidratează-ţi tenul folosind un spray cu atomizor, în
care ai adăugat apă minerală, câteva picături de lămâie
şi o picătură de ulei esenţial de mentă. Efectul de
prospeţime este instantaneu. Nu are contraindicaţii,
îl poţi folosi de câte ori simţi nevoia.
Elimină stresul printr-un automasaj al mâinilor.
Spăla-ţi mâinile în apă rece.

58

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

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

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

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

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

Masează uşor tâmplele şi insistă la nivelul scalpului.
1 minut este suficient, ca să ai o expresie mai destinsă şi
mai luminoasă a feţei.

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.

Respiră adânc două minute. Oxigenul te va ajuta la
normalizarea tensiunii arteriale, dar şi la o mai bună
concentrare pentru următoarele sarcini din agendă.

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.

În maxim 10 minute vei simţi cum îţi revii, te încarci
cu energie, gândurile îţi vor fi clare, iar capacitatea de
concentrare mult îmbunătăţită.
Dacă ţi-a plăcut experienţa şi te-a mulţumit rezultatul,
vestea bună este că ... o poţi repeta în fiecare zi. Cele
câteva minute în care te eliberezi de stresul zilnic şi te
încarci cu energie pozitivă sunt de un real folos pentru
sănătatea corpului tău şi te menţin în formă.

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!

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

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

Pentru mai multe informatii acceseaza: www.casajadboutique.ro www.casajadexclusive.ro www.casajad.ro
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Trei dintre cele mai bune
instrumente pentru
cafea din 2017

coffee tech

Barista Connect

Cea mai bună lingură de cafea:
1Easlylife Endurance Stainless
Steel Coffee Scoops Set
Luatul cu lingurița nu va fi niciodată cel mai precis sau cel
mai consistent mod de măsurare al cafelei: boabele diferă
prea mult ca formă și dimensiune pentru a se potrivi perfect
în ceașca sau în lingura de măsurare de fiecare dată și chiar
și cafeaua râșnită în prealabil poate varia în funcție de
dimensiunea particulelor. (Plus, cafeaua proaspătă este cea mai
bună: întâi măsoară, apoi râșnește pentru o calitate optimă).
Acestea fiind spuse, pentru o cafea fără eforturi, o lingură de
măsură poate fi un bun instrument dacă nu există un cântar
disponibil. Aceste două minunate linguri ergonomice vin
în două dimensiuni, pentru băuturi mai mici și mai mari.

Cel mai bun cântar: American Weigh
Scales AMW-SC-2KG Digital Pocket Scale
Acest cântar mic de buzunar este o armă secretă când vine
vorba de a face o cafea minunată oriunde. Capacitatea sa
mare (adică puteți prepara un Chemex complet) și citirea
sa precisă până la o zecime de gram vă permit să reglați
lotul într-un interval foarte strâns. Utilizați-l pentru a
vă cântări boabele de cafea pentru o preparare exactă și
asigurați raportul ideal pentru extracție. Ca la cele mai multe
cântare, însă, dezavantajul este că lichidul poate deteriora
afișajul, dar dacă puteți să faceți cafea fără să o vărsați
peste tot (ceea ce uneori nouă ne vine greu!), acest cântar
ieftin vă va însoți în prepararea de cafele nenumărate.

Cel mai bun grinder pentru cafea: Baratza
Vario W986 Flat Ceramic Coffee Grinder
Un alt instrument bazat pe greutate care vă ajută la menținerea
raporturilor de fabricație și în respectarea rețetelor, Baratza are
încorporat un cântar în proiectarea sa, precum și un senzor
care îl oprește automat când se atinge greutatea dorită. O
funcție manuală vă permite să râșniți după bunul plac. Lamele
de ceramică sunt durabile, creând o dimensiune uniformă a
particulelor măcinate. Nu uitați să faceți ajustări la grosimea
sau finețea măcinării pentru gust și tărie, deoarece cantitatea
de cafea nu va fi singura care va influența calitatea din ceașcă.
Sursă: www.thespruce.com.
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Barista Connect este dedicat îmbunătățirii
egalității prin împuternicirea și inspirarea femeilor în
diferite roluri din cadrul comunității internaționale de
cafea. Ei creează această ocazie prin evenimentele pe care
le organizează, unde reunesc femei din întreaga lume
pentru a face schimb de cunoștințe, experiențe și pentru
a construi conexiuni profesionale de lungă durată.
Evenimentele Barista Connect oferă un mediu unic pentru
a participa la cursuri, sesiuni senzoriale, precum și la discuții
deschise, iar acestea își schimbă locația de fiecare dată pentru
a ajunge la membrii diferitelor comunități locale de cafea.
Anul acesta, cei de la Barista Connect sunt foarte mândri să vă
prezinte persoanele care vor susţine sesiunea de la Viena, între
4-6 august. Este vorba despre un grup incredibil, format din

vorbitori creativi şi pasionați, antreprenori și
profesioniști, care se vor alătura participanţilor
pentru a împărtăși experiențele lor personale și
pentru a îi inspira în cunoștințe și perspective.
Printre participanţii care vor susţine conferinţe se
numără: Christina Meinl (Head of Group Innovations
& Digital Marketing şi SCA Vice President), Gwilym
Davies (2009 World Barista Champion), Spencer
Hyman (Co-Founder and Co-Owner Cocoa Runners).
Aceştia vor discuta subiecte legate de tendințele actuale
și noile idei în domeniul cafelei de specialitate, oferind
oportunitatea participanților să fie la curent cu ceea ce
se întâmplă în industrie din perspectiva femeilor.
Mai multe informaţii la: www.baristaconnect.com
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Prezentare generală a pieței
globale de cafea (2016-2020)

e s p r e s s o

i n

a r t e

ARTISAN SLOW ROASTING
ARTIGIANALE TOSTATURA LENTA

Sursă: www.globenewswire.com

Raportul intitulat „Piaţa globală a cafelei:
Tendinţe şi oportunităţi (2016-2020)” oferă
o analiză aprofundată a pieţei globale a cafelei, cu o analiză
detaliată a dimensiunii şi creşterii pieţei, a cotei de piaţă şi
a impactului economic al industriei. Raportul prevede, de
asemenea, analiza producției și consumului pieței. El oferă o
analiză detaliată a pieței de cafea cu amănuntul la nivel mondial,
pe valoare și volum, împreună cu segmentele de piață.
Raportul oferă o analiză regională pentru Europa de Vest,
Europa de Est, America de Nord, Asia Pacifică, America
Latină, Orientul Mijlociu, Africa și Australia pentru
piața de cafea. Analiza regională include dimensionarea
pieței după valoare, împreună cu analiza producției
și a consumului. De asemenea, furnizează valoarea
vânzărilor cu amănuntul pentru fiecare regiune.
Raportul include, de asemenea, analiza țărilor: Brazilia,
Vietnam, Indonezia, Etiopia și India. Acesta oferă analiza
producției și a consumului, împreună cu tendințele de
export-import în fiecare dintre țările menționate mai sus.
În plus, raportul evaluează oportunitățile cheie de pe piață
și evidențiază factorii care conduc creșterea industriei.
Creșterea pieței globale de cafea cu amănuntul a fost, de
asemenea, prevăzută pentru perioada 2016-2020, luând
în considerare modelele anterioare de creștere, factorii de
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creștere și tendințele actuale și viitoare. Competiția pe
piața mondială a cafelei este rigidă și dominată de marii
jucători precum Nestle. Mai mult, actorii-cheie ai pieței de
cafea, companiile J.M. Smucker, Mondelez International
Inc. și Strauss Group Ltd. sunt, de asemenea, profilate
cu informațiile financiare și strategiile lor de afaceri.
Piața globală a cafelei a crescut la un CAGR semnificativ în
perioada de 5 ani, adică 2011-2015 și se preconizează că piața
va crește în următorii cinci ani, adică în perioada 2016-2020.
Piața poate fi segmentată în funcție de utilizatorii finali ca
piața serviciilor de vânzare cu amănuntul a cafelor și de servicii
alimentare, din care piața mondială de cafea cu amănuntul a
înregistrat o creștere, determinând piața mondială a cafelei.
Creșterea consumului de cafea condusă de tendința
de occidentalizare din India, China și America
Latină conduce piața în direcția pozitivă.
Motoarele creșterii pentru piața mondială a cafelei sunt:
creșterea venitului disponibil, urbanizarea rapidă și creșterea
populației, precum și apariția culturii cafelei și a noii baze de
consum. În ciuda faptului că piața este guvernată de diverși
factori de creștere, există anumite provocări cu care se confruntă,
cum ar fi: îmbătrânirea copacilor de cafea, lipsa sprijinului
guvernamental, impactul negativ al schimbărilor climatice,
volatilitatea prețurilor și creșterea costului de producție.

COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
06-09 July 2017

Café Show China

10-12 July 2017	World Coffee Producers Forum

Beijing, China

Medellin, Colombia

www.cafeshow.com

www.worldcoffeeproducersforum.com

13-16 July 2017	WCE All-Stars Event

Johannesburg, South Africa

03-05 August 2017	IWCA Convention

Puebla City, Mexico

www.iwcaconvention.com

Vienna, Austria

www.baristaconnect.com

04-06 August 2017

Barista Connect

17-20 August 2017	Roasters Guild Retreat	Atlanta, Ga.

www.worldcoffeeevents.org

www.roastersguild.org

