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...vine cu evenimente remarcabile în  

industria cafelei din România și nu  

numai, cum ar fi Cluj Coffee Festival, 

Micro Coffee Festival și Barista Camp 

sunt doar câteva exemple pe care le veți 

găsi în acest număr de revistă.

Vom călatori prin interviuri în Puerto 

Rico și New Zeeland pentru a afla câte 

ceva despre personalități ale industriei 

de cafea la nivel mondial.

Câteva prezentări ale unor cafenele 

cu suflet din Europa și România și 

multe alte surprize pe care vă las să le 

descoperiți singuri.

Povestea merge mai departe cu o 

ceașcă de cafea delicioasă în mână.

Toamna...



18 - 19 
Co�ee Accessories

20 - 21 How to make 
french press co�ee

22 - 23 PAVOS

24 - 27 La o cafea cu Steam Fasol

28 - 31 Interviu cu John Gordon

32 - 35 The Black Penny 
14 - 15 

NARCOFFEE 
           ROASTERS

58 
Cum protejezi 

pielea feței în sezonul         
răcoros?

16 - 17

     Bazzara

36 - 37 Bob Co�ee Lab

40 - 41 Taste Station

44 Co�ee disease

46 - 47 Micro co�ee festival

48 - 49 OCD by ONA Co�ee

50 - 53 Interviu cu Rebecca Atienza

54 - 55 Misiones Columbia

56 - 57 Trieste Co�ee Experts

60 - 61 

      Spinn Co�ee

62 - 63 
Wacaco 
Minipresso GR

3 - 13 Știri cu 
și despre 

cafea

Co�ee Stage

   
   

  B

eauty in a Cup

Co�ee Brands

Co�ee Time

Co�ee and the City

C
o

�
ee

 L
ove

rs

C
o

�
ee

 W
orld

Coffee content

Co�ee Tech

Co�ee Gear

64  Co�ee
       Calendar

Co�ee Calendar



4

coffee stage

Prezentare generală a 
Pieței globale a cafelei

2016-2020 Analiză regională de producție și consum

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 pe 
baza utilizatorilor finali ca piața serviciilor de vânzare cu amănuntul a 
cafelei și a produselor 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 a plasat piața într-o direcție pozitivă.

Motoarele de creștere 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 piața, cum ar fi: îmbătrânirea pomilor de 
cafea, lipsa sprijinului guvernamental, impactul negativ al schimbărilor 
climatice, volatilitatea prețurilor și creșterea costului de producție.

Sursă: www.marketresearchreports.biz
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     Soluţii complete de mobilare pentru 
          hotel, restaurant şi spaţii office.

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

                    www.chairry.net

RapoRt agRicol lansat de Avance Guatemala
SCA dezvăluie un nou raport  
lansat la Avance Guatemala, 
prima lor conferință privind 
sustenabilitatea, găzduită în 
orașul Guatemala de Anacafé, 
la care au participat peste 
150 de producători de cafea, 
cumpărători, comercianți și alți 
profesioniști din industrie.

Raportul, disponibil exclusiv pentru 
membrii SCA, arată că randamentele 
crescute ale fermelor de cafea tind să 
diminueze rentabilitatea pe termen 
scurt, dezvăluind convingerea populară 
că randamentele ridicate reprezintă 
un precursor al sustenabilității 
economice a unei ferme. 

Purtând semnătura Dr. Christophe 
Montagnon de la RD2 Vision, noul 
raport privind rentabilitatea exploatațiilor 
agricole a fost comandat de SCA pe baza 
viziunii liderilor voluntari care au selectat 
rentabilitatea agriculturii cafelei ca zonă 
de concentrare strategică în 2015.

ConStAtările prinCipAle 
Ale rAportului inClud:

• Creșterea producției cu costuri 
mai ridicate pe hectar, care arată 
că randamentul producției nu 
este în mod necesar corelat cu 
rentabilitatea exploatației.

• Creșterea randamentelor mărește, 
de obicei, costul pe hectar pentru a 
produce cafea, în special pe termen 
scurt, și, prin urmare, poate reduce 
profitabilitatea unei ferme.

• Reducerea costurilor de intrare în 
sistemul agricol poate fi adesea o 
strategie mai bună pentru profitabilitate 
decât creșterea randamentelor 
în producția de cafea, deoarece 
sistemele agricole cu venituri reduse 
au costuri de producție scăzute.

• Sistemele cu costuri scăzute și cu 
randament scăzut generează un venit 
relativ mic pentru agricultori, care își 

diversifică veniturile cu alte surse, dar 
sunt mai profitabile decât un sistem cu 
venituri ridicate și cu randament ridicat.

• Bunele practici agricole (GAP) 
sunt instrumente eficiente pentru 
creșterea randamentelor, dar nu se 
transformă automat într-un profit 
mai mare pentru sistemul agricol.

Obiectivul acestui nou raport este acela de 
a oferi un cadru care să ajute practicanții 
din domeniul dezvoltării, precum și 
profesioniștii din sectorul privat și public 
să înțeleagă costurile reale ale creșterii 
cafelei. În timp ce datele sunt limitate 
și sunt necesare cercetări suplimentare 
pentru a valida constatările, reprezentanții 
SCA consideră că acest raport este un 
instrument valoros care poate ajuta 
factorii de decizie să investească în 
programe mai eficiente pentru a crește 
rentabilitatea agriculturii de cafea.

Noul raport este disponibil exclusiv pentru 
membrii SCA pe site-ul asociației.
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The Belfast coffee scene is on the rise with new cafes and roasters popping up 
over the last year, Belfast is an exciting place for baristas and roasters alike. 
CoLab: Belfast will put the city on the coffee map and inspire CoLab’ers 
through the experience of a young and alternative coffee scene. 

CoLab:Belfast 
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Cluj Coffee Fest a avut loc în 
perioada 8 - 10 septembrie 2017

evenimentul a reunit 
producătorii locali, importatorii 
de cafea naţionali şi 
internaţionali, produsele conexe. 
Festivalul este dedicat iubitorilor 
de cafea din românia, dar a 
întâmpinat de asemenea şi 
numeroşi oaspeţi din străinătate, 
purtaţi de pasiunea pentru 
inegalabila aromă.

În cadrul evenimentului s-au organizat 
training-uri, workshopuri, s-au prezentat 
produse noi şi au avut loc demonstraţii 
de latte art şi degustări de cafea de 

specialitate. Expozanţii au interacţionat 
cu specialişti din domeniile conexe şi 
au aflat noutăţile din industria cafelei. 
Cei prezenţi la festival au putut să 
achiziționeze căni de cafea sau pungi 
de cafea din diferite colţuri ale lumii. 
Artistul plastic Marcela Alexandrescu 
a pregătit o colecţie special realizată 
pentru festivalul de cafea şi a încântat 
vizitatorii cu „picături de cafea care 
trezeau Clujul în aerul boem”.

De asemenea, Campionatele Naţionale 
de Barista şi Roasting au fost organizate 
în cadrul Cluj Coffee Festival 2017. Katy 

Beatrice a câştigat la categoria Roasting, 
fiind urmată de Ernest Valentin şi 
Marius Nica. Câştigătorii vor reprezenta 
România la Campionatele Mondiale 
din Seul (Barista), respectiv Guangzhou 
(Roasting) la finalul anului 2017.

Cluj Coffee Festival îşi doreşte să devină 
un eveniment de anvergură, al doilea de 
acest gen în România, punând Clujul 
alături de oraşele care au făcut din acest 
eveniment unul de tradiţie: Londra, 
Amsterdam, Istanbul, New York şi 
Bucureşti. 
  Ne vedem la anul!

etAM 36365M
priMAdonnA XS

deluXe

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

densitatea perfectă

Cremă perfectă

temperatură perfectă

... până la ultima picătură!



12

coffee stage

ArtisAn CoFFee lansează 
a II-a edIțIe a CampIonatuluI 
națIonal de aeropress

pe 16 septembrie, la Beans&dots 
și Mezanin va avea loc a doua 
ediție a Campionatului național 
de Aeropress. În același spațiu, 
în paralel, se va desfășura true 
Artisan Cafe, un eveniment 
marca la Marzocco, o platformă 
de prezentare și promovare a 
prăjitoriilor artizanale de cafea. o 
serie de workshopuri interactive 
dedicate atât antreprenorilor, 
cât și consumatorilor, 12 ore 
dedicate comunității artizanilor 
din românia.

Aeropress-ul este o tehnică specială de 
preparare a cafelei prin infuzare și presiune 
controlată, în acest moment există o 
competiție internațională cu 50 de țări 
participante, printre care și România. 
54 de participanți sunt așteptați să intre 
în competiție pentru marele premiu: 
participarea la finala Campionatului 
Mondial de Aeropress din Seul, Coreea 
de Sud, din noiembrie 2017. Înscrierile 
au loc până pe 4 septembrie 2017, 

regulamentul și formularul se găsesc 
pe pagina: https://goo.gl/5QLKjD

Prăjitoriile artizanale The Barn Berlin, Taf 
Rostery Atena, Bocca Coffee Amsterdam 
ni s-au alăturat evenimentului din 
București și vor trimite un reprezentant 
în juriul din septembrie, dar și dintre cele 
mai bune selecții de cafea din Europa.

Pe tot parcursul zilei, prăjitoriile 
artizanale din țară și străinătate își vor 
încânta vizitatorii cu o serie de cafele 
preparate la espressor, cu și fără lapte și 
aeropress, dar și prin cursuri de preparare 
a cafelei de specialitate acasă. Gazda 
ediției din acest an rămâne Liviu Frățilă, 
fondatorul platformei espressoman.ro, cel 
care a coordonat competiția și în 2016.

„Credem că este important să continuăm 
organizarea unor evenimente care să 
reunească iubitorii de cafea de specialitate 
și comunitatea de barista din România, 
nu există un liant mai bun decât o 
cafea de calitate preparată corect. 

La prima ediție am avut 2000 de invitați, 
vă așteptăm pe toți și în 2017.” a declarat 
Roshanian Afshin, de la Artisan Coffee.

Despre Artisan Coffee:

Oferim consultanță și distribuim 
echipamente profesionale pentru 
cafenele: La Marzocco, Hario, 
Probat, Acaia. Suntem organizator 
al evenimentelor True Artisan Cafe 
– România acum la ediția a doua, 
eveniment marca La Marzocco si 
Campionatul National de Aeropress.

Despre Beans & Dots și Mezanin:

Aflate la mezaninul Palatului Universul, 
sunt 2 spații în care cafeaua de 
specialitate face casă bună cu designul, 
dar și cu evenimentele corporate 
și expozițiile de artă, concerte.

Contact: 
evenimente@mezanin.ro / 0731232126 
facebook.com/LaMarzoccoRomania/
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Cafeaua
este un drog.

narcoffee roasters este locul unde se întâlnesc 
toţi dependenţii de specialitate. Atât cei care o 
prăjesc, cât şi cei care o servesc, indiferent de 
starea ei: neagră, cu lapte, aici sau to go.

La noi totul se învârte în jurul unei cafele adevărate, 
echilibrate, din momentul recoltării ei şi până la măcinare. 
Cumpărăm boabe verzi de cafea din Africa, America Centrală, 
America de Sud şi cine ştie unde vom mai ajunge.

O prăjim, o măcinăm şi o servim. Pentru că deținem 
prăjitoria noastră, deținem și mai mult control asupra 
calității finite a bobului de cafea. Mai mult, ne dă șansa 
să educăm fiecare barista care lucrează pentru noi despre 
întregul proces care duce, de fapt, la cafeaua adevărată.

„Controlăm până și compoziția apei din cafeaua pe care o 
pregătim. Ducem la obsesie preocuparea pentru a pregăti 
cafeaua perfectă, iar asta atrage cei mai împătimiți barista 
din industrie” - cafea prăjită de Marius Nica, locul 10 în 
lume la cup tasting și campion național de latte art.

Narcoffee Roasters 
“Speciality is not granted, it is achieved.”

Narcoffee Roasters are 3 locații în Cluj-Napoca, 
1 locație în București și o franciză în Praga, Cehia.
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Cântar Hario 

 pentru Cafea

                                       250 lEi
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Coffee
ACCessories

etolia CHeie pentru 

înlăturarea sitei

din portafiltru

30 lEi

perie de Curațare 

grup Cafea

11 lEi

suport pentru

tamper

49,00 lEi

motta suport tamping

89,10 lEi

tamper motta 

mâner lemn roșu 

150 lEi

motta  

Barista 

pen

26,00 lEi

termo- 

densimetru  

pentru Cafea

165,00 lEitamper etolia 

lemn negru 

120 lEi

kfea.ro
Tel: 0774.634.756

         ims Competition      

     200im filtru

58,00 lEi
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1) Start with Fresh whole roasted beans (no pre-ground beans here).

2) MEASURING: there are two ways to do this. You can measure 
using a scale (recommended for all methods), or for French Press you 
could get away with using a tablespoon. Weigh out 42-56 grams of 
coffee, or 6-8 tablespoons.  
 
By Weight: You’ll see the term ‘ratio’ used in any proper set 
of brewing guidelines. Brewed coffee is created when water 
‘extracts’ the soluble components of roasted coffee. A good 
brew is determined by factors like grind size, brewing method, 
and the ratio of water to coffee measured by weight. Following 
these guidelines provides a standardized and consistent system. 
For the French Press, assuming you have a proper grind size, 
you can start by brewing with 16 grams of water for every 
1 gram of coffee. This is noted as a 16:1 brewing ratio. 

By Volume: If you must brew by volume, it is prudent to weigh 
how much of your specific coffee is per tablespoon (or whatever 
unit of measurement). Not all coffee is equal by volume and the 
difference can be dramatic enough to make one brew excellent 
and the other terrible. Water can be measured by volume with 
this simple approximation – 1 gram of water = 1 ml of water.

3) Grind at a medium-coarse setting. I recommend starting 
with a grind size roughly similar to that of Kosher Salt. From 
there, remember the following. The coarser the grind size the 
longer it will take for the water to extract the coffee solids, and 
visa versa.  If your French Press is bitter and rather assaulting 
on your taste buds – the grind is probably too fine, so you 
should make your grind coarser. If it seems too watery, make 
your grind finer.  There are more purist ways of going about 
this, but that will get you started on the right path. 

4) After boiling your water, set the pot aside for 30-60 seconds (this 
is just to let it come down from the boil a little bit… a temperature 
of around 205 degrees F is recommended). Alternately, acquire 
a brew pot with a thermometer. You never want to brew with 
water just off the boil, as you can actually scald the grounds.

5) Add your ground coffee to the pot, add water 
up to the 32 oz mark (close to the top but not 
quite) – set a timer for 4 minutes and wait.

6) After 4 minutes, give your coffee a little stir, and then press the 
filter down – don’t do this too fast. You might see people do this 
super slow, and that’s not really necessary. The reason for pressing 
slowly is to make sure the filter doesn’t let finer grinds through 
the sides as you press down. After stirring you likely won’t feel 
any resistance, but the finer grinds will be agitated and may creep 
up the sides past the filter if you push with too much force.

7) Pour and enjoy! I recommend trying your french press 
coffee without anything added to it at first – this will help you 
learn the finer flavor elements of the coffee itself, and help you 
fine tune your brew process to make even better coffee.

8) WASH your French Press! Soap is not necessary, just be sure 
to rinse off all the grounds – especially around the filter. Every so 
often you will want to use soap, as the coffee oils can build up.

www.clickndrink.ro

coffeelovers?

How to Make
French Press
Coffee



eCHipA și eCHipAMentele 

După ce au fost  zi de zi timp de nouă luni in coffee shop,  
Alin și Ioana au decis ca e momentul să își mărească 
echipa, Adelina s-a integrat foarte bine în familia 
Pavos progresând de la o zi la alta, fiind  și ea 
foarte pasionată de această meserie de barista.

Echipamentele din coffee shop sunt de ultimă 
generație, espressorul Sanremo Verona RS și 
râșnițele Eureka Olympus 75 E Hi Speed.

deCorul CoFFee SHop-ului 
și AtMoSFerA lA CAFeA

Decorul coffee shop-ului este creația proprie a Ioanei și a 
lui Alin. Cei doi și-au dorit un loc luminos, colorat și plin 
de viață, la fel ca și ei. Au mers pe stilul american în care 
lemnul natur ocupă un loc important, iar detaliile vintage 
completează atmosfera caldă în care te simți ca acasă. Pereții 
sunt vopsiți în negru, tocmai pentru a putea fi desenați 
cu cretă. Desenele și mesajele se schimbă în funcție de 
evenimentele pe care ei le organizează. De asemenea, modul de 
afișare a meniului ni se pare foarte fain. Tot timpul este scris 
pe perete ce sortimente de cafea poți degusta în fiecare zi.

Atmosfera ne-a plăcut foarte mult. Pe de o parte este 
design-ul localului care ne-a făcut să ne simțim ca 
acasă, iar pe cealaltă parte interacțiunea dintre barista 
și clienți care a fost atât de naturală și de caldă, încât 
am avut impresia că ne aflăm în casa unui prieten.

diVerSitAteA SortiMentelor de CAFeA

La PAVOS coffee shop veți putea degusta în fiecare zi 
sortimente de cafea de origine diferită care provin de la 
prăjitorii din țară și străinatate, dar de curând au început și 
ei să prăjească, pentru consumul din coffee shop, cafea de 
specialitate.Lui Alin îi plac mult sortimentele africane, în 
special Kenia și Etiopia, dar veți găsi o mare varietate de cafea 
prăjită de ei și de alte prăjitorii de renume din toată lumea. 

AMABilitAteA eCHipei

Fiind un oraș mic, în care majoritatea 
oamenilor se cunosc între ei, relațiile 
apropiate de prietenie sunt un lucru 
firesc, iar Alin chiar știe cât de important 
e să te simți bine când ești oaspete. 

Îi puteți găsi pe site-ul official 

www.pavoscoffeeshop.com

facebook, instagram, 
tripadvisor, snapchat.

Este un coffee shop mic în Târnăveni care are o 
poveste aparte. Alin Moldovan și soția lui, ioana, au 
decis să creeze un loc unic în orașul lor, un loc în care 
să se lege prietenii între oamenii iubitori de cafea, ce 
au în comun dorința de a face lumea un loc mai bun.

Așa a luat naștere în 15 iunie 2016 PAVOS, după ce Alin 
a descoperit și s-a îndrăgostit de cafeaua de specialitate. El 
ne-a mărturisit că până atunci nu era un cosumator de cafea, 
iar acum, această băutură neagră a devenit un stil de viață 
pentru el. Numele a fost căutat cu mare atenție. S-a dorit 
ceva simplu, ușor de pronunțat și care să te ducă cu gândul 
la ceva de calitate, regal. În limba spaniolă „pavos real” se 
traduce prin „păun” . De aici a pornit și ideea logo-ului.

Alin este licențiat în domeniul educației fizice și a 
sportului, însă nu a profesat niciodată. Dar pentru că 
este un iubitor al mișcării, împreună cu soția lui a pus 
pe picioare un ONG denumit Târnăveni Cycling care 
organizează maratoane sportive pentru promovarea zonei 
turistice din jurul orașului lor. Un astfel de eveniment este 
Maratonul Târnavei care are loc o dată pe an, iar timp 

de două zile, pasionații de MTB din țară și străinătate 
parcurg 45 de km prin satele și cătunele din județul Mureș 
pentru a se bucura de frumusețea peisajelor rurale. De 
asemenea, evenimentul are și un maraton de atletism.

Alin ne-a mărturisit că a de-a lungul timpului o mulțime 
de tineri s-au adunat în jurul ONG-ului lor, participând 
ca voluntari la o mulțime de evenimente de strângere 
de fonduri și de ajutorare a oamenilor aflați în situații 
dificile. De aceea, PAVOS, reunește bunul gust pentru 
cafeaua de specialitate și dragostea pentru oameni.

Fiind un om pasionat care nu se dă bătut indiferent de 
obstacolele pe care le întâmpină, Alin a învățat, fiind 
autodidact cu ajutorul internetului, să prepare cafeaua de 
specialitate, dar și să își exprime talentul artistic prin latte art. 

Încetul cu încetul s-a creat o mică comunitate, ca 
o familie. În fiecare zi se adună gașca de prieteni la 
PAVOS pentru a se bucura de cafeaua de specialitate 
și pentru a socializa. Paharele pentru cafea to go 
inscripționate cu logo-ul PAVOS au fost plimbate prin 
lume de către cei care sunt plecați departe de casă.

Pavos

coffee lovers

2322
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Stean Fasol

Spuneți-le cititorilor câte ceva despre tine.

Maturizarea în Africa de Est a fost o experiență care 
m-a transformat în persoana care am devenit astăzi. 
Oamenii sunt atât de buni și calzi, chiar și cei mai 
săraci găsind fericirea în cele mai mici lucruri. 

Kenyenii sunt în mod special oameni antreprenori și 
de la o vârstă fragedă mi-am dat seama că și eu aveam 
antreprenoriatul în sânge și am vrut să-mi urmez propria 
cale în afaceri odată ce mi-am început cariera.

Există discrepanțe enorme în Africa de Est cu majoritatea 
populației care trăiește în sărăcie, în timp ce mai puțin de 1% 
deține cea mai mare parte a economiei. Prin experiența mea 
de lucru în industria cafelei, m-am confruntat repede cu faptul 
că această industrie a avut, de asemenea, mari discrepanțe 
atunci când vine vorba de concernele care guvernează industria, 
lăsând foarte puțin spațiu fermierilor, ca aceştia să beneficieze 
cu adevărat de culturile de cafea pe care le îngrijesc.

În consecință, agricultorii nu sunt doar stimulați să-și asume 
calitatea cafelei pe care o produc, ci mai degrabă sunt motivați de 
greutatea cireșelor de cafea pe care le livrează la stațiile de spălare. 
Această abordare are unele implicații grave asupra calității cafelei 
și, deseori, discreditează fermierii de cafea care o produc.

Am un vis, un vis în care nu numai că va spori calitatea 
cafelei, ci și un vis că voi vedea generațiile viitoare 
din Africa de Est că îşi vor asuma proprietatea asupra 
cafelei și vor câștiga cu adevărat din ceea ce cultivă. 

Visul meu este să dețin lanțul de aprovizionare alături de fermierii 
din Africa de Est și să îi ajut să crească în sectorul de procesare.

Voi deschide apoi o prăjitorie în Europa care să prăjească 
tocmai această cafea, permițându-i să fie proaspătă și 
perfectă odată ce ajunge la consumatorii care, sigur, se vor 
bucura mai mult de ea. Chiar şi în prezent nu există un 
model similar, de care să ştiu, care să răsplătească agricultorii 
cu adevărat și eu datorez atât de mult poporului est-
african după ce mi-a dat totul, inclusiv copilăria mea.

Cum te-ai implicat în cafeaua de specialitate?

După ce am terminat liceul, ca mulți tineri, nu aveam 
idee ce voiam să fac cu viața mea, dar știam că am o fire 
antreprenorială. Un prieten de familie mi-a dat ocazia 
să merg și să locuiesc în Rwanda timp de un an în 
care am lucrat alături de fermieri în timpul recoltării și 
cultivării  prin care ei încercau să ridice calitatea cafelei 
și să se asigure că metodele de procesare sunt urmate.

Poți numi pe cineva care  
ți-a influențat cariera?

„Jean Seminega Bosco” - Country Manager 
C Dorman Ltd, Rwanda.

Tell our readers a bit about yourself.

Growing up in East Africa was quite the experience 
and has shaped me into the person that I have become 
today. The people are so supportive and warm with even 
the poorest finding happiness in the smallest things. 

The Kenyans especially are naturally entrepreneurial 
people and from a young age I realised that I too 
was entrepreneurial and wanted to follow my 
own business path once I started my career.  

There are vast discrepancies in East Africa with the majority 
of the population living in poverty, while less than 1% 
hold most of the economy. Through my experiences of 
working in the coffee industry I was soon confronted with 
the fact that this industry also had great discrepancies 
when it came to conglomerate companies which rule 
the industry, leaving very little space for farmers to truly 
benefit from the coffee crops they are cultivating. 

As a result of this farmers often are just not incentivised to 
take ownership of the quality of the coffee they are producing, 
but rather are motivated by the weight of the coffee cherry 
that they deliver to the washing stations. This approach has 
some serious implications on the quality of the coffee and 
often discredits the coffee farmers that are producing it.

I have a dream, a dream that will not only uplift the 
quality of the coffee, but also a dream to see future 
generations within East Africa take ownership of their 
coffee and truly gain from the crop they are cultivating. 

My dream is to own the supply chain alongside the farmers in 
East Africa, and help them with their growth in processing. 

I will then open a roastery in Europe that will roast precisely 
this coffee allowing it to be fresh and perfect once it reaches 
the consumers who, I’m sure, will more than enjoy it. Even 
nowadays there is no similar model, that I know of, that truly 
gives back to farmers and I owe so much to the East African 
people after all they have given me and my childhood.

How did you get involved with specialty coffee?

After finishing high school like many young people, 
I had no idea what I wanted to do with my life, but I 
knew I had an entrepreneurial nature. A family friend 
gave me the opportunity to go and live in Rwanda for a 
year working alongside farmers during the harvest and 
cultivation of their crop to try and uplift the quality of the 
coffee and ensure the processing methods are followed.   

Can you name someone who 
influenced your career?

“Jean Seminega Bosco” - Country Manager 
C Dorman Ltd, Rwanda.
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Spuneți-mi despre proiectele viitoare și dacă 
implică multe excursii în ţările de origine.

Am câteva planuri mari în viitorul apropiat, printre care se 
numără extinderea mărcii mele de cafea în Amsterdam, unde mă 
aflu în prezent, dar și în Europa și, eventual, în întreaga lume. 
Vreau să pun în aplicare modele care vor fi cu adevărat benefice 
pentru agricultorii de acasă și care nu vor fi nu doar o poveste de 
marketing pe care atât de multe companii par să o vândă astăzi.

Pentru mine, călătoriile la origine au loc adesea, deoarece 
înseamnă să mă întorc acasă la familie și la prieteni, pe 
care de multe ori nu îi văd perioade lungi de timp. În 
ultimii doi ani, am lucrat cu fermieri din Rwanda și 
Tanzania. Anul viitor intenționez să lucrez și cu fermierii 
din Kenya și, sper, din America de Sud, care să-mi dea o 
perspectivă asupra altor națiuni producătoare de cafea.

Vă amintiți cea mai bună cafea pe 
care ați băut-o până acum?

Am gustat câteva ceşti de cafea foarte bune de când sunt 
în industrie, dar m-am îndrăgostit de o cafea excelentă 
de la Coffee Collective (Danemarca) la începutul acestui 
an, care era incredibil de strălucitoare și echilibrată. 
Cafeaua din Kenya este de departe favorita mea.

Aveți vreun cuvânt de înțelepciune pentru 
comunitatea Barista din România?

Un barista este ambasadorul produsului final, vă puteți 
mândri cu munca dvs. și faceți tot ce este necesar 
pentru a obține întotdeauna cele mai bune rezultate 
în ceașcă, indiferent de ce vă spun ceilalți.

Tell me about your future projects and 
do they imply a lot of origin trips?

I have some big plans in the near future which include 
expanding my coffee brand in Amsterdam, where I am 
currently located, but also throughout Europe and eventually 
across the world. I want to implement models that will be truly 
beneficial to the farmer back home and not just a marketing 
story that so many companies seem to be selling today.

For me going on origin trips happens quite often as it 
means going back home to family and friends that I often 
have not seem in long periods of time. Over the past two 
years I have been working with farmers from Rwanda and 
Tanzania. Next year I intend to work also with farmers 
from Kenya and, hopefully, South America to give me 
some perspective on other coffee producing nations.

Do you remember the “best” 
coffee you’ve had so far?

I have tasted some very good coffees during my time 
in the industry, but I fell in love with an excellent 
Kenyan coffee from Coffee Collective (Denmark) 
earlier this year, which was incredibly bright and 
balanced. Kenyan coffee is by far my favourite.

Do you have any words of wisdom for 
the Barista community in Romania?

A barista is the ambassador of the final product, take pride 
in your work and do what it takes to always achieve the best 
possible results, in your cup regardless of what others tell you.

coffee loverscoffee lovers
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Cum a intrat cafeaua în viaţa ta?

Lucram în industria ospitalităţii de mai mulţi ani, în 
special în sectorul securităţii şi pe atunci conduceam 
echipe de securitate pentru baruri şi cluburi de noapte şi 
aveam nevoie de o schimbare şi de o nouă provocare, aşa 
că m-am mutat în locul unde m-am născut, Melbourne, 
unde mi s-a oferit fără să am experienţă un post de barista 
care era destul de bine plătit. M-am îndrăgostit pe loc de 
munca aceasta şi de cât era de învăţat şi a început să-mi 
placă să dezasamblez echipamentele încă de la început.

Povesteşte-ne despre  
experienţa ta de barista.

Am fost barista în Melbourne timp de doi ani, apoi m-am 
mutat la Londra unde am mai lucrat doi ani ca barista la 
evenimente din Europa, preparând mii de cafele pe zi la 
unele din ele şi m-am îndrăgostit de repararea maşinilor.

M-am înscris prima dată la campionatul naţional de barista 
din Marea Britanie în 2009 şi am ajuns în semifinală, 
dar mi-a fost foarte greu să mă prezint în faţa oamenilor 
şi să le vorbesc (şi astăzi aceasta e o provocare cu care mă 
lupt). În acelaşi an am avut norocul să câştig campionatul 
naţional de artă latte şi să mă plasez pe locul 6 în lume. 
Asta mi-a dat încredere să continui participarea la 
competiţii şi am început să mă pregătesc pentru UKBC 
din 2010, la jumătatea drumului am început să colaborez 
cu prăjitorii de la Square Mile Coffee ca al doilea angajat 
al lor. Am câştigat campionatul de barista din 2010 şi am 
ratat semifinala de la mondiale cu doar un punct lipsă.

Am fost foarte dezamăgit, dar apoi mi-am dat seama cât de 
repede am progresat prin pregătire şi am perseverat învăţând 
prin pregătirea pentru competiţii, am început să văd cafeaua 
cu totul diferit, de la procesele prin care trecem, efectele 
senzoriale din jurul nostru, lucrurile ineficiente din industria 
noastră. Am vrut să fac parte din schimbare contribuind la 
dezvoltarea de noi concepte. Am câştigat UKBC în 2011, 
am ajuns în finala campionatului mondial şi am ieşit pe 
locul 6, am câştigat iar UKBC în 2015, iar prezentarea 
programului meu a fost cel mai dificil aspect, dar progresul 
meu profesional nici nu poate fi măsurat, pentru mine nu 
au fost niciodată doar 15 minute pe scenă, ci nenumărate 
ore, zile, săptămâni, luni de pregătire înainte de competiţie.

Spune-ne despre noul proiect 
Gorilla Gear. Cum l-ai început?

Gorilla Gear s-a născut prin progresul şi munca mea  
pe partea tehnică a industriei. Mi-a luat ceva să-mi dau  
seama ce mi se potriveşte, dezvoltare de produs şi R&D. 
Pe lângă munca mea alături de Sanremo Coffee 
Machines la dezvoltarea Opera, Café Racer şi acum 
dispozitivele New Revo la care lucrez de 5 ani, încep 
acum să dezvolt mai multe piese unice de schimb pentru 
râşnițe care îmbunătăţesc calitatea cafelei din ceaşcă. 

How did coffee enter your life?

I had been working in the Hospitality industry for several 
years mainly in the security sector and was working my 
way through managing security teams and bars/nightclubs 
and needed a change and a new challenge, it was at this 
point I had moved to Melbourne where I was born and 
was offered a job as a barista with no experience and pretty 
good pay at that time. I instantly fell in love with the work 
and how much there was to learn and started developing a 
love for taking equipment apart from the beginning too.

Tell us about your barista experience.

I was a Barista in Melbourne for 2 years, I then moved to 
London and worked as a barista for just over another 2 
years mostly in events around Europe making thousands 
of coffees a day at some of these events and developed 
a further love for servicing and fixing machines.

I first entered the UK barista Championships in 2009 and 
made it to the semifinals, but it was a huge challenge for me to 
get up there and talk in front of people (to this day this still is 
a huge challenge I battle with). The same year, I was fortunate 
to win the UK latte Art Championships and then placed 
the 6th in the world. This really gave me a little confidence 
to pursue competition further and I started preparation for 
the 2010 UKBC and half way through that I started working 
for the newly formed Square Mile Coffee roasters as their 2nd 
employee at the time. I went on to win the 2010 UKBC and 
narrowly missed out on semifinals at my first WBC by 1 point.

I was pretty disappointed, but then started realizing the rapid 
progress I gained from all the preparation and so I continued 
to drive myself to compete and learn through the preparation 
process for competition, I really started to see things in coffee very 
differently, the processes we go through, the huge sensory effects 
surrounding us, the inefficiencies in our industry’s preparation and 
workflow. Professionally I wanted to be a part of changing that 
through the development of new things. Then winning UKBC 
in 2011, making the finals and finishing 6th in 2011 WBC and 
then again winning the UKBC in 2013 and doing what was the 
most challenging and personally rewarding routine i have done so 
far, my progress professionally has been invaluable, for me it was 
never about that 15 minutes on stage, it was all about the countless 
hours, days, weeks, months of preparation prior to the competition.

Tell us about your new project Gorilla 
Gear. How did your start this?

Gorilla Gear was born through working further and progressing 
on the technical side of our industry. It took me a while to realize 
this is what I am meant to be doing, Product development and 
R&D. As well as my work with Sanremo Coffee Machines 
on developing the Opera, Cafe Racer and now the New Revo 
grinders that have been a project of mine for 5 years now, I 
am also moving into developing more aftermarket burrs for 
grinders that are unique and help improve the cup of coffee. Coffee Break team ?

John Gordon
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Acum am pe piaţă piese pentru EK43, Mythos One 
şi Robur şi îmi doresc să măresc varietatea.

Unde pot oamenii să găsească produsele tale?

În Marea Britanie prin Hasbean, în Australia prin Bombora 
Coffee, Water Supplies şi Ben Stephens Cafe Solutions şi 
în Statele Unite prin Brew Global. Voi lansa şi un magazin 
online la sfârşit de noiembrie care va livra în toată lumea.

Unde ai băut cea mai bună cafea?

Să fiu sincer, a trecut ceva vreme de când am fost impresionat 
de o cafea, am fost foarte răsfăţat pe parcursul anilor cu 
toate cafelele de la prăjitorii din întreaga lume, dar acum 
sunt în căutarea scânteii pentru papilele mele gustative.

Care este cea mai dragă amintire 
pe care o ai despre cafea?

Personal, am trăit cea mai importantă experienţă de cafea 
mergând în Etiopia în 2013, a fost mai mult decât importantă. 
Dar cea mai pregnantă experienţă este conexiunea personală 
pe care o am cu atât de mulţi oameni din lume, fără cafea în 
viaţa mea nu aş fi întâlnit niciodată atâţia oameni minunaţi.

Spune-ne câteva cuvinte pentru 
comunitatea românească de barista.

Aceasta se poate lega puţin de „locul în care am băut cea 
mai bună cafea”. La evenimentul Host Milan am băut 2 
espresso la standul Nuova Simonelli, una era de la un prăjitor 
foarte cunoscut, iar cealaltă de la un prăjitor din România. 
Nu ştiu cine era, dar acela a fost de departe cel mai bun 
espresso pe care l-am băut în ultima vreme, aşa că pentru 
toţi cei din România: continuaţi să fiţi grozavi, împărtăşi-
ţi-vă experienţele şi cunoştinţele şi progresaţi împreună.

Currently I have on the market custom EK 43, Mythos One 
and Robur burrs and looking at expanding the range slowly. 

Where can people find your products? 

Currently through Hasbean coffee in the UK, Bombora 
Coffee, Water Supplies and Ben Stephens Cafe Solutions in 
Australia and Brew Global in the USA. I am also launching 
an online store later in November that will ship worldwide.

Where have you drunk the best coffee?

To be honest, it’s been awhile since being blown away by a 
coffee, I’ve been so spoilt over the years with all the coffees 
I’ve had from so many roasters around the world, but right 
now I’m searching for that spark on my taste buds.

What your most cherished coffee experience?

Personally, my most important coffee experience was 
going to Ethiopia in 2013, this was more than an 
important coffee experience. The most important 
experience is the personal connection with so many 
people around the globe, without coffee in my life I 
would have never met so many amazing people.

Tell us a few words for the 
Romanian barista community.

This can maybe tie a little back to “where have I had 
the best coffee”, the recent Host Milan show I had 2 
espressos at the Nuova Simonelli booth, one was from a 
very well-known coffee roaster and one was from a roaster 
in Romania. I’m not sure who the roaster was, but this 
was by far the best espresso I have had in a while, so to 
everyone in Romania: keep up the good work, share your 
experiences and knowledge and progress together.
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The
black
Penny

Un bănuț negru pentru gândurile tale! 

După cum probabil știți deja, capitala Angliei este plină de 
locuri de cafea uimitoare la fiecare colț, pur și simplu nu 
puteți merge mai mult de 500 de metri fără să întâlniți o 
cafenea de specialitate. Dar așa este acum; în trecut, era altfel. 

Primul val de cafenele care au sosit în Anglia a reprezentat o 
mișcare revoluționară, dar și un loc unde puteai să regăsești 
confortul. Oricine era binevenit în Casa de cafea: fie că 
erai un aristocrat, fie că erai un om al străzii, tot ce aveai 
nevoie era un ban pentru cafeaua ta. Acesta este modul 
în care cafenelele au ajuns să fie denumite Universități 
Penny. Foarte frecvente în secolele 17 și 18, aceste cafenele 
au evoluat, încurajând gândirea liberă și egalitatea. 

Având un pic de istorie britanică în repertoriul dvs., trebuie 
să vă spun despre vizita mea la uimitorul Black Penny din 
Covent Garden. Interiorul lor este rezultatul unor lucrări de 
renovare extinse la clădire, care au dezvăluit caracteristicile 
istorice cum ar fi ușile cu boltă cu diamante și o sobă veche 
de secole. Clădirea a fost concepută cu multă dragoste pentru 
a evidenția aceste elemente originale alături de panourile 
din lemn, cărămida expusă, barurile pentru mic dejun din 
oțel negru și un blat central lung. Dar, oricât de elegant ar 
arăta, punctul lor forte este, probabil, meniul după care îți 
lasă gura apă, din care am încercat (și recomand pe deplin) 
The Hunter și pentru aceia dintre voi care ar prefera să 
experimenteze versiunea vegetariană, The Gatherer. 

A black penny for your thoughts

As you probably know by now, England’s capital city 
is filled with amazing coffee places at every corner, 
you literally cannot walk for more than 500meters 
without bumping into a specialty cafè. But this is 
now; back in the old days it was a bit different.

The first wave of coffee shops to arrive in England were as 
much a place to signify a revolutionary movement as they were 
a place of comfort. Anyone was welcome in the Coffee House: 
whether you were an aristocrat or a stained street hustler, all 
you needed was a penny for your coffee. This is how coffee 
shops ended up being referred to as Penny Universities. Very 
common in the 17th and 18th century, these coffee houses 
took it to the next level encouraging free thought and equality.

Having a bit of British history in your repertoire, I must tell 
you about my visit to the amazing Black Penny in Covent 
Garden. Their interior came from extensive renovation work 
to the building, which uncovered historic features such 
as diamond vault doors and a centuries old stove- place. 
The building has been lovingly designed to highlight these 
original features alongside the wood paneling, exposed brick, 
black steel breakfast bars and a long center counter. But as 
sleek as it may look, their strongest point if probably the 
mouth-watering menu out of which I got to try (and fully 
recommend) The Hunter  and for those of you who’d rather 
experience the vegetarian version there’s The Gatherer. 
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Adăugați un piccolo sau un flat white la oricare dintre 
ele și vă promit că ziua dvs. va fi minunată!   

Ei oferă un meniu în continuă schimbare conceput din 
produselor provenite din surse locale, concentrându-se pe 
aromă, calitate și ingredientele proaspete  sosite în fiecare 
dimineață de la piață. De la o salată crocantă de fenicul ras, 
rodii și mărar la un mic dejun consistent, nu folosesc nimic 
care nu poate intra într-o oală. Abordarea lor pentru mâncare 
este relaxată, realistă, cu o dorință constantă de descoperire, la 
fel ca cei care au călătorit înaintea lor în căutarea unor arome 
noi. Toată mâncarea și o selecție vastă de preparate de patiserie 
sunt realizate zilnic în bucătăria lor. Ce altceva ai putea dori?

Poate cafea ?! 

Ei s-au alaturat departamentului „The Roastery Department” 
din Londra si au creat un amestec unic exclusiv pentru 
The Black Penny. Au obținut boabe de cafea dark destul 
de savuroase, cu arome și texturi distincte, care dau ceștii 
dvs. o porție extra de energie, indiferent dacă este sau nu pe 
bază de lapte. Toate băuturile cu cofeină sunt realizate la o 
mașină La Marzzocco Strada, împreună cu una dintre cele 
mai bune mașini de râșnit pentru barista, Anfim Scody II. 

Dacă, totuși, sunteți niște dependenți de cafea mai reținuți, 
nu vă temeți, puteți alege întotdeauna versiunea pour 
over și aveți încredere în mine, merită cu siguranță. M-am 
bucurat de o uimitoare Yirgacheffe etiopiană la V60, dar 
rețineți să alegeți această variantă numai dacă aveți timp la 
dispoziție ca pentru un brunch, dacă nu, puteți să vă luați 
întotdeauna cafeaua la pachet. Nu mai suntem în anii 1700. 

Deci, data viitoare când vă aflați în preajma Londrei,  
asigurați-vă că aveți bănuții la îndemână! Oh, și selfie stick-ul.

Add a piccolo or a flattie to either of them 
and I promise you your day is set!

 They serve an ever-changing menu of locally sourced 
produce focusing on flavor, quality and ripe ingredients, 
fresh from the market that morning. From a crisp salad 
of shaved fennel, pomegranate and dill to a hearty full 
breakfast, they don’t use anything that can’t go in the pot. 
Their approach to food is relaxed, down to earth with a 
constant urge for discovery, much like those who travelled 
before them in their quest for new found flavors. All 
their food and vast selection of baked treats are all made 
in their kitchen, daily. What else could you wish for?

Oh, maybe coffee?! 

They teamed up with London’s ‘The Roastery Department’ 
and created a unique blend exclusive to The Black Penny. 
The outcome was some pretty savory dark beans tempered 
with distinctive flavors and textures that gives your cup that 
extra kick, whether it is milk based or not. All caffeinated 
drinks are done on a La Marzzocco Strada coupled with 
one of the best barista-friendly grinders, Anfim Scody II. 

If, however, you’re more of the laid-back type of coffee addicts, 
fear not, you can always go for the pour over version, and 
trust me, it’s definitely worth it. I had an amazing Ethiopian 
Yirgacheffe in the form of a V60, but mind you, this is only if 
you have time to spare, say, for a brunch, if not, you can always 
take your coffee to go. I mean, it isn’t the 700s anymore.

So, next time you’re around London make sure you 
have your pennies at hand! Oh, and your selfie stick.
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un roastery lab presupune, pe lângă tehnologia 
avansată, un om bun pe prăjeală, cu cel mai fin 
nas ever. Când l-am cunoscut pe Alex și am aflat 
că e un roaster profesionist, campion mondial, 
l-am mirosit imediat că este omul pe care-l 
căutam pentru laboratorul nostru de roasting.

Poate nu știai, dar felul în care este prăjită cafeaua influențează 
toată experiența din ceașcă: culoare, aromă, gust. 

Cele mai importante lucruri în prăjirea cafelei, pe 
lângă calitatea materiei prime, sunt stabilitatea termică 
a prăjitorului și măsurarea culorii cafelei prăjite.

Cu ajutorul unui soft de logare a temperaturilor, care 
stabilizează temperatura, și a aparatelor de ultimă 
generație, care măsoară umiditatea și culoarea cafelei 
prăjite, Alex găsește formula prăjelii corecte prin care 
să extragă uleiurile eterice din boabele de cafea și să 
desăvârșească gustul final al cafelei prăjite cu mare artă.

Intuiție de artist, tehnică bună, originalitate în stil, 
imaginație de om de știință, nas de ogar? Zi-i cum 
vrei. Noi îi spunem roasting și se întâmplă în fiecare zi 
în laboratorul & coffee shop-ul lui Bob, unde renaște 
din propria cenușă gustul perfect al cafelei vii.

Un coffee shop este o extensie a laboratorului de roasting. 
Pentru că aici se continuă și se perfecționează, prin multe 
teste și experimente, filosofia cafelei bine prăjite.

Paul este un barista premiat prin toată lumea, cu 
răbdare și concentrare de șaolin. El lucrează cu esențele 
și ține cont de multe detalii pentru a putea regiza un 
spectacol complex în ceașca pe care o duci la gură.

Cele mai importante elemente în prepararea cafelei 
sunt apa și prăjirea cafelei. Ambele trebuie să fie foarte 
bune. Restul sunt diverse tehnici și creativitate.

Paul și echipa pe care o conduce creează o rețetă diferită 
pentru fiecare produs în parte. Lucrează cu aparatură 
de ultimă generație, care stabilizează temperatura apei 
și presiunea cu care se extrage cafeaua. Cântăresc fiecare 
doză de cafea iar apoi măsoară greutatea cafelei din 
ceașcă, pentru a asigura o calitate constantă a gustului.

Intră pe www.bob.coffee de unde poți cumpăra cafea din shop 
și pentru acasă și notează-ți neaparat adresa locului în care te 
vei îndrăgosti de cafea: Charles de Gaulle, nr. 3, București. 

Bob Coffee Lab
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Este singura şcoală din România unde se organizează cursuri 
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală 

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

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

cursuri de elită
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S
unt o mâncătoare de sarmale. Din alea cu foi de viță, 
smântână şi ardei iute. Sunt aspirator de usturoi şi 
ceapă; cu telemea şi zacuscă. Cred că aţi înţeles parcursul 

culinaro-academic pe care l-am avut de când am urlat prima 
oară şi până când am făcut cunoştinţă cu occidentul.

Pe Radu l-am întâlnit întâmplător. Mergeam pe stradă şi soarta a 
pus frână, tovarăşul cu care traversam centrul vechi fiind un bun 
prieten de-al lui Radu. În cca. 10 minute am concluzionat că 
Radu va veni la mine câteva zile şi m-am pricopsit cu o invitaţie 
la un meci de fotbal PSG cu nu știu cine. Am zis da, hai să mai 
dau o şansă fotbalului să-mi demonstreze nepreţuita-i valoare 
spirituală. Straşnic meci, am încercat să mă încălzesc sperând 
să-l ochesc pe Zlatan mai de aproape, căci îi iubesc nănăul acela 
de bucăţică zdravănă. În rest, ştiţi şi voi, sponsorizări, reclame, 
o minge şi nişte oameni care fac x-uri pe un teren verde.

Partea interesantă maxim a venit după ce am venit eu de la 
job şi m-am pus cu Radu la nişte taclale. Am constatat că 
suntem amândoi normali de anormali, cu traume şi fiţe proprii, 
cu iluzia modestiei şi visând la marele câştig la loto. Plăcut 
schimbul, ce e drept, aveam nevoie de un suflet atât de cald şi 
răbdător ca Radu, a venit în vizită într-un moment tulburel 
din viaţa mea şi a acţionat fix ca un pansament. Energia lui 
pozitivă, soluţia lui pentru toate cele, zen-ul întruchipat, 
toate astea m-au făcut să vreau să îl văd mai des, să vorbim 
mai des, ştiţi voi, ca atunci când daţi peste un izvor cu apă 
dulce, mai iei o sticlă şi mai aduci şi un bidon, ca să fie.

Într-o dimineaţă de sâmbătă, am vrut să îi fac o cafea ca o gazdă 
şmecheră ce sunt, în ziua mea liberă de targeturi/jaloane/urgențe 
şi alte chestii abstracte care îmi bagă bani în buzunar, îmi doream 
să îi ofer omului ce am mai bun şi, mai ales, să îl impresionez cu 
espressorul meu marca xxx-whatever. Îi propun cu zâmbetul pe 
buze şi cu un aer de damă cu controlul la ea în buzunar:  
„Vrei o cafea?  
Uite bag boabe în gaura asta aici şi maşina asta le macină 
proaspăt acum şi după aia le stoarce cu apă fierbinte”. Şi pam, 
tot rafinamentul meu adunat cu mătura fu lovit în moalele 
fandosit cu răspunsul lui Radu: „Nu beau eu otrava de-aia!”

Am crezut că omul nu bea cafea; i-am spus că e ok, 
îi fac un ceai. Numai că îl mânca limba tare de tot şi 
completează: „Aia nu e cafea, eu beau cafea de obicei”.

Zis şi făcut, sprâncenele mi se ridicară în indignare şi 
curiozitate. Îmi zic: „i-auzi, încă un mascul feroce cu fiţe 
de hipster”; dar mi-am înghiţit vorbele-mi ascuţite şi date 
cu cianură şi scot un firav: „Pe bune? Îmi explici?”

Şi omul a zis: „Las’ că te duc la o prăjitorie de 
cafea din oraşul tău; îţi explic acolo.”

Şi uite aşa am băut pentru prima dată în viaţa mea CAFEA, 
reala cafea, nu cărbunii ăştia prăjiţi până la carbonizare, vânduţi 
în magazine în pungi de plastic, de te obligă să adaugi zahăr, 
prietenul nostru de nădejde pentru obezitate şi diabet... 

Am băut cafea cu gust de cafea, în cam toate poziţiile ei esenţiale, 
la aeropress, la filtru, coldbrew, etc. Ce e drept tremuram ca varga 
după vreo oră, dar eram ca un copil care a descoperit adevărul! 
Am învăţat că nu trebuie să prăjeşti boabele alea până la refuz, 
am învăţat că nu e doar un ceai făcut la repezeală, cafeaua este 
ca şi vinul: diferă şi trebuie tratată cu atenţie. Buuun, această 
experienţă practic mi-a dat speranţa că încă mai sunt lucruri 
mişto de descoperit la vârsta asta şi că trebuie să zic DA şi să 
refuz să mă dau atotștiiutoare. E mai cool să fii curios.

După acest episod au urmat câteva seri la un pahar de vin în care 
Radu mi-a explicat că, pe lângă visul lui de a câştiga la loto, mai 
are unul: să deschidă el cafeneaua lui cu cafea din asta mişto. Îmi 
doream din tot sufletul să o facă, mă uitam la el cu admiraţie şi 
speranţă, că nu prea bungheam eu de unde o să se finanţeze. În 
fine, că orice om sceptic, l-am încurajat şi am mers mai departe.

Iată că, la un anişor de la discuţia noastră, Radu m-a 
invitat la el în cafenea:). Coooool! Şi are cafea din aia 
bună, bună + încă o găselniţă TARE de tot, cel mai bun 
suc de fructe/cocktail pe care mi-a fost dat să-l gust. 

Duceţi-vă la Radu, la Taste Station şi să îi cereţi de fiecare 
dată o altă cafea, experimentaţi tot ce are. După aceea 
mai vorbim. Şi aaa, era să uit: lăsaţi zahărul, uitaţi-l. 
Educaţi-vă papilele gustative şi palatul, merită efortul.

    Vă țuc!
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contact
Telefon: 0756 077 399
Email: office@caffea.ro
http://www.caffea.ro

t he Coffee Shop no 3, de data aceasta pe Baniei, la numărul 
5. Aşa cum ne-au obişnuit, spaţiul nou creat este la fel de 
echilibrat ca şi primele două. Urban, modern, plin de cafea - 

trei aspecte esenţiale pentru un coffee lover, toate regăsindu-se în 
The Coffee Shop. Ambientul pastrează parfumul si nota fină alaturi 
de elemente estetice noi cum ar fi peretele vegetal sau cuptorul de 
prajit cafea. Au si o zonă nouă de lounge de aproximativ 40 mp 
ce poate fi folosită pentru diferite evenimente sau unde vă puteți 
savura cafeaua relaxați alături de o carte sau navigând pe internet.

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

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

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

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

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

Există și o zonă a magazinului rezervată aparatelor de vending 
și cafetierelor profesionale, provenind de la producători precum 
Jura, Crem Internaţional, La Pavoni sau Mahlkonig, care 
garantează un espresso excelent. The Coffee Shop vă așteaptă 
cu o cafea de cea mai bună calitate de la producători de top din 
lume: JJ Darboven, Tchibo, Lavazza, Segafredo, Kraft, Dallmayr, 
Movepick, Eduscho fie că vorbim de cafea boabe pentru espresso, 
măcinată pentru filtru sau instant pentru frappe-uri și cu accesoriile 
cu ajutorul cărora puteți desăvarși cappuccino-ul dorit.

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

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

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

- Strada Mendeleev nr.10, București.

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

- Strada Academiei nr. 2, București.

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

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

The Coffee Shop no 3, de data aceasta pe Băniei, la 
numărul 5. Aşa cum ne-au obişnuit, spaţiul nou creat 
este la fel de echilibrat ca şi primele două. Urban, 
modern, plin de cafea - trei aspecte esenţiale  
pentru un coffee lover, toate regăsindu-se în The 
Coffee Shop. Ambientul pastrează parfumul și 
nota fină alaturi de elemente estetice noi cum ar fi 
peretele vegetal sau cuptorul de prăjit cafea. Au și 
o zonă nouă de lounge de aproximativ 40 mp ce 
poate fi folosită pentru diferite evenimente sau unde 
vă puteți savura cafeaua relaxați alături de o carte 
sau navigând pe internet.
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Da, ştim, ţi-am mai spus că dragostea trece prin 
stomac, însă ştiai că se mai spune și că este egoistă și 
nu se împarte la mai mult de doi? Ei bine, rețeta de 
astăzi cucerește de la prima degustare și (dacă respecți 
proporțiile) e numai bună să fie savurată pe îndelete 
chiar și de către patru persoane. Merge și pentru o cină 
romantică dar poate să fie și gustarea ideală pentru o seară 
alături de prieteni, într-un cadru elegant și intim.

Am ales rețeta de file de curcan umplut cu brânză roquefort 
din mai multe motive. În primul rând pentru gustul 
inconfundabil al mucegaiului nobil caracteristic brânzei. 
Apoi pentru că se știe deja cât de gustoasă este carnea de 
curcan și, în același timp, sănătoasă. Și nu în ultimul rând 
pentru ca tu să te convingi cât de ușor poți prepara acasă 
o rețetă demnă de un restaurant de 4 stele. Meriți un 
răsfăț culinar chiar și atunci când ți-e mai confortabil să 
te bucuri acasă decât la patru ace, într-o locație luxoasă. 
Și, până la urmă, e bine să ai un as în mânecă atunci 
când vrei să-ți dai pe spate musafirii mai pretențioși. 

File de curcan umplute cu brânză roquefort și nuci

Să o luăm cu începutul. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 
4 fileuri subțiri din carne de curcan, 1 lingură de Vegeta 
Gust de Găină, piper negru, după gust, 50 g nuci,

70 g brânză roquefort, 2 linguri de patrunjel, tocat fin, 
1 lingură de smântană și 3 linguri de ulei. Iar pentru 
sos, asigură-te că ai la îndemână și o lingură cu vin alb 
sec, o linguriță cu suc de lămâie și 100 ml de apă.

Odată ce ai ingredientele mai sus menționate, treaba merge ca 
pe roate. Mai întâi bați bine fileurile de curcan, le usuci și le 
presari cu Vegeta gust de Găină. Nucile măcinate se amestecă 
cu brânza roquefort și cu pătrunjelul până formează o pastă.

Odată ce e gata pasta, umple cu atenție fiecare file de 
curcan și împachetează-i marginile. La final prinde-le 
cu scobitori pentru a nu se desface cât timp le sotezi. 

Sotează fiecare file de curcan în parte într-o 
tigaie cu ulei încins și, după ce se prăjesc pe toate 
părțile, așează-le cu grijă pe o farfurie. 

Pentru sos nu trebuie decât să amesteci vinul cu 
apa și sosul de lămâie și să lași totul la foc mic până 
devine un amestec omogen, ușor mai gros. 

Voila, masa este gata! Îți recomandăm să faci plating-ul 
cu sos fierbinte turnat peste fileurile bine făcute și, de 
ce nu, chiar să acompaniezi totul cu un pahar cu vin 
alb, sec. Se admite chiar și linsul degetelor, la final.

Atenție! următorul articol conține ingrediente
cu un puternic impact asupra papilelor gustative!
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D
e ani de zile, cercetătorii din Columbia s-au angajat 
într-o luptă puțin cunoscută împotriva unei boli 
care ar putea perturba consumul mondial de cafea.

Dacă ați fi aterizat în Bogota în anii 1960, unul dintre 
primele lucruri pe care probabil că le-ați fi văzut în 
afara aeroportului ar fi fost un panou gigant. Într-un 
ton ușor amenințător, acesta spunea: „Rugina cafelei 
este inamicul. Nu aduceți plante din străinătate “.

A fost unul dintre primele avertismente despre un dușman 
care a amenințat comerțul cu cafea din Columbia de atunci.

Rugina cafelei este o boală cu puterea de a strica sau chiar de a 
distruge produsul național al țării, baza uneia dintre cele mai 
mari industrii ale acesteia și una dintre cele mai importante 
surse de valută străină. Doar anul trecut, exporturile de cafea 
au fost de 2,4 miliarde de lire sterline (1,8 miliarde de lire 
sterline) şi au reprezentat 7,7% din totalul bunurilor pe care 
țara le-a vândut în străinătate. Asta face din Columbia cel 
de-al treilea producător de cafea din lume. Cu alte cuvinte, 
dacă se extinde acolo rugina și oferta globală va scădea, 
aceasta va afecta prețul cafelei pe care o bem peste tot.

De aceea, în ultimele decenii, oamenii de știință din 
Columbia s-au angajat într-o luptă puțin cunoscută 
cu boala, organizată într-un mic laborator adânc în 
interiorul munților din axa de cafea din Columbia.

laBoratorul

Cenicafe a fost înființat de către Federația Națională a 
producătorilor de cafea din Columbia (cunoscută și sub 
numele de Fedecafe), asociația industriei de cafea din țară și 
este considerat un centru mondial pentru știința cafelei.

„Cenicafe ne-a permis să rămânem competitivi și 
să diminuăm riscurile”, explică Hernando Duque, 
directorul tehnic al Fedecafe. Cercetarea sa a ajutat la 
domesticirea multora dintre soiurile de înaltă calitate 
pe care țara le cultivă și de care lumea se bucură.

Astăzi, activitatea laboratorului este considerată drept 
stindard în lupta împotriva „celei mai acute amenințări 
împotriva cafelei din Americi”, spune Michael 
Sheridan, directorul departamentului de aprovizionare 
și valoare comună la Intelligentsia Coffee Roasters, 
importator de cafea de specialitate în SUA.

Pentru a salva cafeaua din Columbia, oamenii de știință de 
la Cenicafe din anii 1960 au realizat că au nevoie să cultive 
noi soiuri care să moștenească atât gustul și aroma distinctă a 
cafelei columbiene, cât și genele de rezistență ale sale. Cenicafe 
și-a început eforturile de combatere a ruginii în 1968, știind 
că rugina de peste mări va ajunge în curând în Columbia. Așa 
a început un proiect de creare a soiurilor care îi rezistă. Nu a 
fost doar o chestiune de a pune două soiuri într-un blender 
genetic. Lucrarea reală a fost aceea de a încrucișa cinci generații 
de arbori și de a-i selecta pe cei care au oferit un gust mai 
bun și o aromă mai delicată, o productivitate bună pentru 
cultivatori și rezistenţe la diferitele rase ale ciupercii Hemileia.

În 1980, centrul a lansat primul său hibrid de Caturra - 
soiul dominant cultivat în țară - și hibridul Timor. Acesta 
a fost numit Columbia și a fost suficient de bun pentru ca 
acesta să fie bine acceptat de producători și cumpărători, iar 
el încă se află în multe dintre fermele de cafea din țară.

Intervenția s-a petrecut exact la timp. Trei ani 
mai târziu, rugina de cafea a fost identificată 
pentru prima oară în Columbia.

Dacă rugina se răspândește, vor exista, de asemenea, costuri 
umane. Columbia a prezentat o strategie pentru depășirea 
obstacolelor. Fedecafe oferă subvenții și împrumuturi 
agricultorilor pentru a îi ajuta să cumpere semințe rezistente 
și le oferă consultanță tehnică privind cultivarea. Cu toate 
acestea, boala poate provoca un dezastru în industrie. O 
izbucnire din 2008 a ruginii a reușit să afecteze iremediabil 
un sfert din recolta anului în Columbia. De atunci, țara și-a 
accelerat eforturile de a sprijini agricultorii să cultive Castillo.

Astăzi, potrivit cifrelor Fedecafe, 76% din toți arborii 
de cafea din Columbia sunt cel puțin parțial rezistenți 
la rugina de cafea, o creștere obținută în special prin 
popularizarea soiului Castillo în rândul producătorilor. 
Și în timp ce alte țări și-au văzut culturile înjumătățite, 
Columbia menține o cifră mică a arborilor afectați.

Acesta este motivul pentru care majoritatea oamenilor 
din lumea cafelei, de la producători la oameni de știință 
și cumpărători, consideră că eforturile Columbiei 
sunt cele mai productive din lume în lupta împotriva 
ruginii. Dar nu toți împărtășesc această opinie - 
gustul noilor soiuri nu a fost universal acceptat.

    Sursă: www.bbc.com
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Micro Coffee Festival 2017

BRAZIL

Vrei să discuţi despre cele mai recente tendințe 
ale cafelei cu lideri din industrie, în timp ce vă 
aflați în țara de origine? Vrei să afli mai multe 
despre producția și comerțul cafelei? doreşti 
să lucrezi pentru o industrie mai durabilă, 
transparentă și orientată spre calitate?  
Micro Coffee Festival se întoarce!

De data aceasta, a avut loc în Brazilia, cel mai mare producător 
de cafea din lume, între 25-30 septembrie 2017. Cazarea 
s-a făcut într-o fermă de cafea (numai pentru oaspeții 
internaționali) care au ascultat vorbitori de renume mondial, 
au degustat cafele internaționale, și chiar au avut posibilitatea 
de a călători la ferme de cafea din împrejurimi. Biletele au 
fost procurate de pe website-ul www.eventbrite.co.uk.

Sponsorul Ally Coffee sau ocupat de mesele și de cazarea 
pentru oaspeții internaționali și au oferit tarife reduse la 
cazare pentru oaspeții naţionali. Acesta a oferit, de asemenea, 
excursii în Brazilia participanților interesați, precum și 
transportul la/de la Micro Coffee Festival și aeroportul local.

De ce Brazilia?

Această țară nu are doar un impact enorm asupra 
industriei mondiale a cafelei, dar contribuie, de asemenea, 
prin crearea unor răspunsuri inovatoare cu privire la 
subiecte precum trasabilitatea şi durabilitatea. 

Multe dintre ele trec neobservate când vine vorba de Brazilia, 
dar noi credem că este timpul pentru o schimbare.

Evenimentul de anul trecut din El Salvador a creat oportunități 
de afaceri, a crescut vânzările de cafea și a stimulat dezbaterile. 

Subiectele au variat de la modul în care cumpărătorii 
specializaţi pot îmbunătăți relația lor cu producătorii 
până la cel de a angaja oamenii potriviţi. 

Participanții au venit din Asia, Africa, Orientul 
Mijlociu, Europa și America de Nord și de Sud.

  Sursă: www.perfectdailygrind.com

coffee world
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eXperiMentAreA

Perfecțiunea este o călătorie, nu o destinație. Au fost multe 
prototipuri ale distribuitorului de cafea ONA, remodelate 
de nenumărate ori pentru a obţine cel mai bun instrument 
posibil pentru barista atunci când extrag espresso.

OCD a fost testat în mod repetat de un grup de experți, 
cu rezultate care arată că este capabil să funcţioneze 
perfect ca instrument de distribuție. Ușurința în utilizare 
a OCD înseamnă că un barista îl poate utiliza în mod 
constant pentru a extrage aroma ideală cu ușurință.

C
ei de la ONA Coffee cred în cafea ca fiind mai mult 
decât o băutură. Ca un vin măreț, o cafea cu adevărat 
minunată spune o poveste. Este o poveste despre 

comunitate, istorie, cultură, climă, timp și, mai presus de toate, 
pasiune. Aici a început povestea ONA. Cu pasiunea unui bărbat 
pentru o ceașcă de cafea perfectă și obsesia lui de a o găsi.

Aproape un deceniu mai târziu, după un început 
modest în 2008, cei de la ONA Coffee, sărbătoresc 
cu mândrie trei cafenele din Canberra și oferă o cafea 
excepțională, prăjită local, la peste 100 de persoane.

Amestecurile lor de cafea au câștigat numeroase premii 
de-a lungul anilor, inclusiv cea mai bună prăjire și cel mai 
bun espresso. În 2016, barista de la ONA, Hugh Kelly, a 
câștigat campionatul australian de barista, iar în urmă cu 
doi ani, fondatorul ONA Coffee, Saşa Sestic, a câștigat 
campionatul australian de barista și a fost, de asemenea, 
cu mândrie numit campion mondial barista în 2015.

Chiar și așa, Saşa încă se străduiește neobosit să creeze 
acea ceașcă de cafea perfectă. Așa a apărut OCD.

Distribuitorul de cafea ONA (OCD) este un produs 
revoluționar, conceput pentru distribuirea uniformă a 

În procesul de preparare al cafelei există multe relații complexe 
între prăjire, apă și forme de distribuire. Când pregătim cafeaua 
nu putem schimba toate variabilele, dar cu cât înţelegem 
mai mult, cu atât mai mult putem controla procesul. 

Designul transversal al mânerului OCD este unul 
dintre numeroasele modele pe care le-au testat, 
acesta dovedindu-se cel mai performant.

utilizAre și Întreținere

Instrumentele OCD şi OCDv2 necesită întreținere și 
înțelegerea modului în care funcționează acestea, pentru a 
obține cele mai bune rezultate. Din fericire, cei de la ONA 
Coffee vă vin în ajutor atât pe site, cât şi pe canalul lor 
de Youtube, unde au publicat o multitudine de videouri 
pentru a explica în detaliu cum funcţionează OCD, cum 
să îl utilizaţi în mod corect şi cum să-l întreţineţi.

OCD v1 și OCD v2 sunt disponibile pentru 
vânzare în magazinul online ONA. De asemenea, ei 
colaborează cu mai mulți distribuitori globali, care 
furnizează instrumentele OCD în întreaga lume.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.onacoffee.com

cafelei măcinate atunci când se extrage espresso-ul. OCD 
a fost inventat și dezvoltat de Saşa Sestic, campionul 
mondial și fondator al ONA Coffee și Project Origin.

MAi Mult deCât niVelAt

Diferitele metode de distribuire creează varii densităţi ale 
cafelei și subliniază diferențe în aroma de cafea. Multe 
instrumente pot crea o suprafață plană. OCD distribuie 
cafeaua în mod egal pe parcursul întregului proces, generând 
o densitate echilibrată pentru o extracţie pe măsură.

Prin teste extinse și perioade de probă, ONA a dezvoltat 
OCD pentru obţinerea unei extracţii consistente 
cu devieri minime de la ceaşcă la ceaşcă.

Instrumentul de distribuire a fost creat pentru a aborda 
problema distribuției inconsistente, care provoacă extragerea 
inegală. Cu ajutorul instrumentului OCD, barista pot lucra 
rapid și consecvent pentru a îmbunătăți aroma espressourilor 
lor. Spre deosebire de alte unelte, OCD vine cu o soluţie, 
de asemenea, pentru problema densității, creând o densitate 
egală de cafea pe parcursul măcinării cafelei, asigurând o 
extragere consistentă. Un instrument bine conceput vă poate 
ajuta să obțineți cel mai bun rezultat de fiecare dată.
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De ce ai ales cafeaua? Spune-mi despre 
istoria familiei tale cu cafeaua.

Am trăit în lumea de cafea dintotdeauna. Străbunicul meu 
a fost primul din familie care a început, apoi bunicul meu, 
iar tatăl meu lucrează cu cafea de peste 40 de ani. Industria 
cafelei nu a fost ceva interesant pentru mine, pentru că am 
văzut dificultățile și munca grea. Viața este uneori plină de 
surprize, așa că am ajuns în această afacere. Lucrez cu normă 
întreagă din 2007 și a fost o călătorie uimitoare, nici măcar nu 
știu ce altceva aș putea face acum dacă nu aș mai lucra aici.

Povestește-ne despre proiectul de 
colaborare cu BARISTA & Farmers.

L-am cunoscut pe Francesco Sanapo acum câțiva ani într-o 
vizită pe care a făcut-o la PR. Mi-a vizitat cafeneaua și l-am 
invitat la ferma noastră de care s-a îndrăgostit și mi-a spus: 
„Vreau ca și alți barista să se bucure de această experiență”. 
Atunci s-a născut Barista & Farmer. La început am fost gazdă, 
apoi m-a invitat să fiu partenerul său, lucrăm împreună de la 
prima ediție care a avut loc în Puerto Rico, la târgul tatălui 
meu, Hacienda San Pedro. Barista & Farmer este unul dintre 
lucrurile mele preferate, mi-a oferit șansa nu doar să călătoresc 
în lume, ci să întâlnesc oameni frumoși și să învăț foarte mult.

Spune-ne despre cea mai bună 
experiență în cafea de până acum.

Cea mai bună experiență pentru mine a fost aceea de a 
oferi oamenilor să guste cafeaua tatălui meu, cafeaua făcută 
de propriile sale mâini, cea produsă de poporul nostru, 
în țara noastră. Acesta a fost cel mai bun moment.

Why did you choose coffee? Tell me 
about your family legacy with coffee.

I have been living in the coffee world since forever. My 
great grandfather was the first in the family who started it, 
then my grandfather, and my dad has been working with 
coffee for more than 40 years. The coffee industry wasn’t 
something interesting to me, because I saw the difficulties 
and the hard work. Life is sometimes full of surprises, so I 
ended up in this business. I have been working full since 
2007 and it has been an amazing journey, I don’t even 
know what else I can do now, except working here.

Tell me about your project where you 
are involved with BARISTA & Farmers.

I meet Francesco Sanapo few years ago in a visit he made to PR. 
He visited my coffee shop and I invited him to our farm and then 
he felt in love with the farm, he told me “I want other baristas 
to enjoy this experience” This was when Barista and Farmer 
was born.  In the beginning I was the host, then he invited me 
to be his partner, we have been working together since the first 
edition which took place in Puerto Rico in my father’s fair, 
Hacienda San Pedro. Barista and Farmer is one of my favorite 
things in the world, has been giving me the chance not just to 
travel the world, also to meet beautiful people and to learn a lot. 

Tell me about the best 
coffee experience until now.

The best experience for me was offering people to taste my father’s 
coffee, the coffee made by his own hands, the one produced 
by our people, in our country. This was the best moment.
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Dorința mea pentru viitor este să am ocazia să export cafeaua 
din nou pe piețele internaționale de cafea, dar acest lucru va 
dura ceva timp pentru că am avut cel mai mare uragan din 
ultimii 20 de ani și peste 90% din culturi au fost distruse.  
 
Acum trebuie să replantăm și să așteptăm mai mult de 3 ani pentru 
a avea din nou o recoltă bogată și frumoasă. Dar am sentimentul 
că toate vor fi la fel ca înainte și că vom produce din nou cafeaua 
de calitate pe care Puerto Rico o dă lumii de zeci de ani.

Crezi că este mai greu să fii 
femeie în lumea de cafea?

Cred că a fi o femeie din anumite zone ale industriei cafelei 
este greu, de exemplu, unei femei îi este mai greu într-o 
fermă decât îi este unui bărbat într-o fermă. În multe alte 
sectoare ne descurcăm bine și predominăm. Femeile sunt 
organizate, concentrate, talentate, creative și inteligente. 
Femeile schimbă industria cafelei într-un mod foarte pozitiv. 
Sunt foarte mândră că sunt o femeie din industria de cafea.

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

Barista sunt ultimele mâini din lanțul de cafea. Barista 
sunt cei care au responsabilitatea de a avea grijă și de a 
pregăti cafeaua care a fost produsă foarte atent de mâinile 
fermierilor. Barista trebuie să-i educe pe consumatori și 
să-i lase să înțeleagă calitatea și tot ce se află în spatele 
ceștii. Sunt fiica unui fermier, ştiu perfect această lume şi 
sunt foarte mândră de toți barista care respectă şi apreciază 
această industrie. Dacă aș putea să le spun ceva, ar fi: 
Învățați, călătoriți, gustați, citiți și tratați cafeaua cu inima.

Cât de mult influențează 
competițiile piața de cafea?

Îmi plac concursurile. Sunt jurat național, arbitru senzorial 
și este întotdeauna distractiv, interesant și plin de surprize și 
cred că aceasta a fost o modalitate de a vedea industria cafelei 
de la un alt nivel. Acum concursul poate arăta modernizarea, 
variațiile, acum este posibil să vezi cafeaua în multe feluri.

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

De când eram copil am băut cea mai bună cafea în casa 
mea, din ferma proprie, dar în același timp am avut 
ocazia să gust multe tipuri diferite de cafea. Aceasta a 
fost o călătorie uimitoare pentru mine, care mi-a permis 
să gust și să încerc toate soiurile de cafea din lume.

Spune-ne despre ferma ta de cafea.

Ferma Hacienda San Pedro se află în Jayuya, Puerto Rico. 
Jayuya este un mic oraș din centrul insulei, situat în regiunea 
muntoasă. Din cauza acestei localizări, terenul este în mare 
parte dur și abrupt. Unii dintre cei mai înalți munți ai insulei 
se află în această regiune. Suprafața totală a orașului este 
estimată la 39,4 km pătrați. Pământul munților noștri este 
perfect pentru producția de cafea. În ferma noastră avem 
varietățile Mundo Nuevo, Caturra, Catuai, Limani, Borbon. 
Cultivarea cafelei din Puerto Rico durează între august și 
decembrie. Ferma noastră de cafea are 360 de acri, din care 
120 sunt cultivați cu cafea. Realizăm procesul de fermentație, 
uneori honey, uneori naturală în procente mici, procesul 
de uscare poate fi solar sau mecanic, în funcție de vreme. 

My aspiration for the future is to have the chance to export 
coffee again to international coffee markets, but this will take a 
while because we just had the biggest hurricane in 20 years and 
more than 90% of the crop has been destroyed.  
 
Now we must replant, and wait more than 3 years to have a 
big and nice crop again.  But I have the feeling that all will 
be the same as before and that we will produce again the 
quality coffee Puerto Rico has been producing for decades. 

Do you think that it is harder to be 
a woman in the coffee world?

 I think being a woman in some areas of the coffee industry 
is hard, for example being a woman in a farm is harder 
than being a man in a farm. In many other sectors, we 
are doing great and we are predominating. Women are 
organized, focused, talented, creative and smart. Women 
are changing the coffee industry in a very positive way. 
I’m very proud to be a woman in the coffee industry. 

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

 Baristas are the last hands in the coffee chain. Baristas are the 
ones who have the responsibility of taking care and preparing 
the coffee that has been produced very carefully by farmers’ 
hands.  Baristas have to educate the consumer and let them 
understand the quality and all that is behind the cup.  I’m 
the daughter of a farmer, I know perfectly this world and 
I’m very proud of all the baristas that respect and appreciate 
this industry. If I could say something to them, it would be: 
Learn, travel, taste, read and treat the coffee with the heart.

How much do coffee competitions 
influence the coffee market?

I love the competitions. I am National Judge, a sensory judge 
and it is always fun, interesting and full of surprises and I 
believe this has been a way to see the coffee industry from 
another level. Now the competition can show modernization, 
variabilities, now it’s possible to see the coffee in many ways.

Where have you enjoyed the 
best coffee in your life?

Since I was a kid, I have been drinking the best coffee 
in my own house from our own farm, but at the same 
time I had the opportunity to taste many different types 
of coffees. This has been an amazing journey for me to 
taste and try all the coffee varieties the world has. 

Tell us about your coffee farm.

Hacienda San Pedro Farm is in Jayuya, Puerto Rico. Jayuya 
is a small town in the center of the island, located in the 
mountainous center region. Due to this location, its terrain 
is mostly rough and steep. Some of the highest mountains of 
the island are in this region. The town’s total area is estimated 
at 39.4 square miles. The soil of our mountains is perfect for 
the coffee production. In our farm we have Mundo Nuevo, 
Caturra, Catuai, Limani, Borbon, as varieties. Coffee crop in 
Puerto Rico lasts from August to December. Our coffee farm 
has 360 acres out of which 120 are cultivated with coffee. 
We perform the fermentation process, sometimes honey, 
sometimes natural in small percentages, the drying process 
can be solar or mechanical depending on the weather.
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Misiones Colombia 2017 with Patrick O’Malley, Ricardo Villegas Wilkie and Damian Burgess 

-November 12th-18th, 2017- 
 
Patrick, Ricardo and Damian have once more got together to organise a Coffee plantation trip in 
Colombia. This experience offers the possibility to do more than any other coffee trip available. 
 
 
WHEN?  

Plan to arrive in Bogotà on Saturday November 11th and departing from Bogatà 
Saturday November 18th. 

WHERE?  
We will be visiting the historical and beautiful Misiones Coffee Plantation right in the 
middle of harvesting season. This area is located about 2 hours drive from Bogotà near 
Anapoima. 

HOW MUCH? 
€1900.00 -  

WHAT DOES THIS INCLUDE? 
Transfer from the airport. 
Accommodation in Bogotà. 
Travel to Anapoima, the coffee growing district. 
Accommodation in the coffee region. 
Travel and tour of other plantations and wet mills. 
SCA Sensory Skills Foundation or Intermediate 
Course. 
SCA Roasting Foundation or Intermediate course. 
SC Green Foundation or Intermediate course 
Most Meals. 

WHAT ISN’T INCLUDED? 
Flights to and from Colombia. 
SCA exam fees (optional). 
Drinks and spending money. 
Travel insurance. 

DO I NEED A VISA AND VACCINATIONS? 
You will need a valid passport with at at least 6 months before expiry. If travelling on a 
European or American passport you will not require a visa. Vaccinations are not 
necessary for travelling to Colombia. 

WHY SHOULD I COME? 
Stop asking silly questions and book your place now. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
*ITINERARY: 
 
Saturday 11th November 

Arrive in Bogatà, 
Sunday 12th: 

8.00am Depart to Misiones. Arrival approx 11.30am 
Afternoon tour of the farm with lunch/picnic.  
On site Green Coffee module training.  
6.00pm to hotel. 

Monday 13th 
All day training at Misiones. SCAE Sensory Skills / Green 
coffee 

Tuesday 14th 
All day training at Misiones. SCAE Sensory Skills / Green coffee 

Wednesday 15th 
Depart Misiones and head to Bogotà while touring the area and other coffee farms. 
Expected arrival in Bogotà at 6.00pm 

Thursday 16th 
SCAE Intermediate Roasting at Tecno Cafè 

Friday 17th 
SCAE Intermediate Roasting at Tecno Cafè 
Evening Dinner and  party. 

Saturday 18th 
Tour of Bogotà (time permitting) 
Departure  
 

*Please note that the itinerary may vary slightly. 
 
 
Barista numbers are limited. Your place is confirmed once a down payment of €500,00 has 
been effected. 
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importator eden GeoCoM Srl. 
Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

Less than a month until the third edition 
of the Trieste Coffee Experts

The summit will bring, once again, all the 
protagonists of the coffee sector to Trieste

Knowledge, sharing and solidarity: these are the three key 
words of the Trieste Coffee Experts. The event organised by 
the Bazzara brothers that will take place on 7th October at the 
Bazzara Academy, located in the Art Nouveau building in Via 
Battisti 1, Trieste (Italy), is supported by Mumac Academy, 
Cimbali Group, ARC, Host Milano, Clubhouse, Pulycaff and 
Poplast as “Platinum” sponsors and Trieste Espresso Expo, 
Petroncini, Astoria, Dalla Corte, Sanremo, Nuova Simonelli, 
Sigep Rimini, B.W.T. and many more as “Gold” sponsors.

Three is a recurring number, representing also the main 
themes of the 2017 edition, which is -in fact- the third 
one: Espresso(R)Evolution – from traditional blends to 
varietals discovery, from espresso to expanding alternative 
extraction methods; Bar(R)Evolution – from baristas and 
traditional cafeteria to robot bars and Micro Roastery; 
Academy(R)Evolution – from the new frontiers of education 
to the collaboration between SCAA and SCAE.

The customary video-interviews will complement the agenda: 
a long-established tool aimed at spreading the culture of 
coffee in a format perfect to be shared on social media.

As if this wasn’t enough, this year’s edition features a significant 
innovation: the event, in fact, will be live streamed in order 
to overcome the space limitations of the Bazzara Academy, 
thus opening its doors to a more extended international 
audience. From 14:30 to 18:00 it will be possible to watch 
the speeches on the agenda live on many websites: the event 
will be streamed not only on the Bazzara’s website and on the 
Facebook page Bazzara Espresso, but also on Comunicaffè, 
Pasticceria Internazionale, Buongiorno Italia, Blog del 
Caffè, Coffee and Cocoa, Coffee&Tea and many more.

In addition, this year the event will cover a very 
important issue: thanks to the contribution of our 
sponsors   we were able to offer a gesture of solidarity 
to the people living the areas hit by the earthquake in 
Central Italy with the hope of lifting their spirits. 

For the complete programme of Trieste Coffee Experts 2017:

info: www.bazzara.it/it/trieste-coffee-experts-2017
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E clar, toamna a sosit, adio zile lungi cu soare arzător, 
adio weekend-uri în care visam la bronzul perfect. Dar, 
nu e cazul să te întristezi, are și toamna frumusețea ei. Pe 
lângă o paletă de culori care îmbie privitorul la nostalgie, 
pe lângă belșugul caracteristic al toamnei, acest minunat 
sezon poate fi o oportunitate formidabilă de a-ți pregăti 
și întări întregul organism pentru asprimea iernii. 

Așadar, ia-o ca pe o oportunitate de vitaminizare, de 
îngrijire și atenție pe care o dedici corpului tău.

Dacă vara ne mai ajută și putem ascunde micile imperfecțiuni 
ale tenului sub un bronz auriu, toamna începem să avem 
probleme din cauza lor. Pe lângă alergiile de toamnă, 
tenul tău mai poate avea de suferit din cauza poluării sau 
a vântului aspru. Iar, dacă o baie lungă și fierbinte este 
întotdeauna o idee bună după o zi grea și răcoroasă, când 
vine vorba despre pielea feței, apă fierbinte nu este tocmai 
recomandată de către specialiștii dermatologi și esteticieni. 

Ai putea combate problema unui ten maltratat de sezonul rece 
încă de la rădăcină. Cu siguranță nu vrei să îți încarci tenul cu 
un machiaj greoi, care să îți acopere porii pielii și să nu permită 
acesteia să respire. Dar, în altă ordine de idei, machiajul 
poate avea rol protector, dacă folosești produsele potrivite.

Crema de zi BB CREAM spf 15 cu Argireline de la 
Herbagen, de exemplu, poate fi folosită că o bază pentru 
machiajul zilnic. Și, având în vedere că această conține 
Argireline – un ingredient revoluționar care s-a dovedit 
deja că are efect de lifting și reduce ridurile fine de expresie 
cu până la 20% - crema de zi BB Cream de la Herbagen 
va avea efect dublu pentru sănătatea tenului tău. 

Pe de-o parte îți oferă o culoare uniformă și un aspect mai 
tânăr și luminos al tenului, iar pe de altă parte acoperă 
imperfecțiunile și contribuie la relaxarea musculaturii 
faciale responsabilă de formarea ridurilor de expresie.

Daca folosești crema de zi BB CREAM spf 15 cu 
Argireline în mod constant, o să remarci imediat efectele 
de înfrumusețare și de relaxare ale tenului tău. Aceasta este 
potrivită chiar și pentru zilele călduroase deoarece are în 
compoziție ingredientul Sunsphere, care diminuează efectele 
nocive ale soarelui prin efectul de refracție a luminii și prin 
diminuarea potențialului iritativ al expunerii la soare. 

Alege întotdeauna să îți protejezi tenul folosind produse 
de încredere cu efecte dovedite. Transformă toamna 
într-un anotimp prietenos cu tenul tău pentru că 
frumusețea e o stare de spirit pe care o meriți din plin.

Cum protejezi pielea feței în sezonul răcoros?

sÃnÃtAte si frumusete lA CAsA jAd, ,

cAsA JAd Boutique 

Health&Wellness

(Zona unirii - Budapesta), 

str. leon Voda, nr. 24, 

parter, sector 4

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

s: 10:00 - 16:00;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beauty  
  in a Cup
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 spinn coffee 
Spinn is world’s first bean-to-cup coffee maker 
that can make a single serve espresso, lungo, 
Americano, Carafe of Coffee and more.

Spinn Coffee is a San Francisco startup that is expected to ship 
its centrifugal brewing system this summer to early backers.  
The Spinn coffee maker uses the same centrifugal technology 
that Nespresso uses in its Vertuoline coffee and espresso maker 
line (Nespresso licenses the technology from Spinn), only 
instead of creating a centrifuge within the pod, the Spinn uses 
its patented technology within an internal centrifuge system.

The new machine will grind whole beans for each cup and 
brew the consumer’s choice of espresso or drip coffee. The 
centrifuge spins the brewing coffee spins at a high rate within 
the chamber to extract flavors from the ground coffee beans.

As would be expected from a modern coffee maker, the Spinn 
is connected and app-controllable. The company is also 
working to develop a coffee marketplace that delivers beans 
from local roasters. While the first batch of Spinns is sold out, 
the company has made a second batch available for preorder 
that is expected to ship in the second half of this year.

www.spinn.com



desCriere

Minipresso GR reprezintă unul din cele mai compacte 
dispozitive de preparat espresso. Compact, ușor și 
versatil, îl poți folosi cu o gamă largă de cafele prăjite 
light, medium sau dark, ceea ce vă oferă posibilitatea 
de a experimenta o gamă largă de arome noi. 

Măcinând personal boabele de cafea, îți va oferi mai 
mult control asupra preparării, rezultând o ceașcă de 
espresso de calitate care îi va mulțumi și pe cei mai 
pretențioși cafegii. Minipresso GR este una din cele 
mai bune alegeri pentru a te bucura de un espresso 
autentic de 50ml acasă, la birou sau în călătorii.

Instrucţiuni:

Minipresso GR este simplu și ușor de folosit.

Adăugați în compartimentul dedicat cafea măcinată cu 
lingurița din dotare și, folosind aceeași linguriță, presaţi ușor 
cafeaua, pentru a o nivela. Puneți apă fierbinte, clocotită, în 
recipientul de apă și la final deblocați pistonul din poziția 
inițială, aplicând câteva pompări pentru a crea presiune 
și a extrage un espresso minunat cu cremă generoasă.

CompaCt și ușor

Indiferent că vei pleca pentru câteva ore sau săptămâni 
întregi, spațiul și greutatea sunt factori majori atunci 
când îți alegi echipamentul de călătorie. Cu o greutate 
de doar 360 grame și o lungime de 17,5 centimetri, 
Minipresso este proiectat să fie cel mai mic, mai ușor și 
mai versatil dispozitiv manual de preparat espresso.

inoVatiV şi puterniC

Ușurința de utiliza Minipresso vine de la design-ul său 
inovativ. Cu ajutorul unui piston semiautomat, cantităţi 
mici de apă sunt injectate în interiorul adaptorului de 
cafea. După câteva pompări se obține presiunea optimă 
extracției unui espresso bogat și cremos. Pe lângă design-
ul său modern și plăcut, Minipresso are un sistem interior 
ingenios, cu piston semiautomat, blocabil, ce este capabil să 
genereze o presiune de până la 8 bari. Nu necesită cartușe 
de aer comprimat sau electricitate, aveți posibilitatea să 
preparați cafeaua mult dorită operându-l manual.

Minipresso este acum comercializat de Artisan Coffee 
Equipment. Pentru mai multe detalii despre preț și 
disponibilitate, accesați site-ul www.artisancoffee.ro

 Wacaco 
 MinipreSSo Gr 
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08-10 september 2017 Cluj Coffee festival Cluj-napoca, romania www.clujcoffeefestival.ro

12-24 september 2017 istanbul Coffee festival istanbul, turkey  www.istanbulcoffeefestival.com

18-20 september gulfHost dubai, uae www.gulfhost.ae

11-12 october  avance guatemala City, guatemala www.avance.coffee

13 – 15 october  new York Coffee festival new York, usa www.newyorkcoffeefestival.com

20-24 october Host milano milano, italy www.host.fieramilano.it

then & now

Coffee industrY Calendar




