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Cântecele
de sărbatori...
... au început mai devreme anul acesta,
frenezia Crăciunului, a cadourilor,
a întâlnirii cu prietenii și familia.
În acest număr vom călători în jurul
lumii cafelei și vom aduna povești pe
care vi le vom împărtăși, cu mare drag
alături voi.
Dale Harris – campionul mondial de
barista 2017 ne spune povestea lui cu
cafea, apoi Colin Harmon, unul dintre
cei mai cunoscuți trandsetteri din lumea
cafelei, este alături de noi cu un interviu
plin de savoare.
Direct de pe plantația din Brazilia, vine
Luiz cu Capricornio cu istoria fermei lui
și alte multe surprize pe care vă las să le
descoperiți.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi
și în acest an, vă așteptăm alături de
noi și anul viitor, cu o ceașcă de cafea
aburindă.
La mulți ani frumoși!
Povestea merge mai departe...

Jose Ureña – Costa Rica
editor@revistaelcafetalero.com
ALF KRAMER – NORWAY
alfkramer@remarc.no
Ronița Dragomir
ronita.dragomir@yahoo.com
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căni de cafea pe zi
„pot avea beneficii
pentru sănătate”

Consumul unei cantități moderate de cafea este sigur
și trei până la patru cești pe zi pot avea unele beneficii
pentru sănătate, potrivit unei revizuiri ample a studiilor.
NHS recomandă femeilor însărcinate să nu consume mai mult de 200
mg de cofeină pe zi - două căni de cafea instant - deoarece prea multă
cafea poate crește riscul de avort spontan. Același studiu sugerează
și că femeile cu risc de fracturi ar trebui să reducă, de asemenea,
cafeaua. Pentru ceilalți adulți, aportul moderat de cafeină echivalează
cu 400 mg sau mai puțin pe zi - sau trei până la patru cești de cafea.
Cât de multă cafeină este în băutura mea?
• o cană de cafea la filtru: 140 mg;
• o cană de cafea instant: 100 mg;
• o cană de ceai: 75 mg;
• o cutie de cola: 40mg;
• o cană de 250 ml de băutură energizantă: până la 80 mg.
„Consumul moderat de cafea pare sigur pentru sănătate
și poate fi încorporat ca parte a unei alimentații
sănătoase de majoritatea populației adulte”.
Sursă: www.bbc.com

coffee stage

CoLab:Belfast2017

Art Tour
As part of the CoLab: Belfast Community Events Program CoLab’ers had the chance to join a walking tour with Belfast
Coffee Tours and the founder of the Belfast Coffee Map. Taking in a handful of Belfast cafes and enjoying a variety of coffees
and delicacies along the way – this was a fantastic way for attendees to immerse themselves in the local coffee scene.
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Bailies

Ben

Sarah Hannaway of Bailies coffee serves up
espresso during a coffee break on equipment
provided by Food Solutions Limited.

First speaker of the day, Ben Szobody takes to the stage
with a presentation titled Don’t Hire Your Customers. Ben
opens the audiences’ eyes to new training program...

BGE Breakfast

Cupping

A tradition in the CoLab program – day three of the schedule
opens with a breakfast meet-up at General Merchants,
a local café renowned for serving up great brunch!

Presentation and cupping with Café Imports at Established.
A fantastic opportunity for the visiting international
community to connect with the local coffee scene.

coffee stage
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Bailies

Group Shot

Sarah Hannaway of Bailies coffee serves up
espresso during a coffee break on equipment
provided by Food Solutions Limited.

CoLab: Belfast which was well attended by the industry from
the UK and Ireland offered the chance for locals to connect
and take time out to share and learn from each other.

Kathe Kaczmarzyk

Panel 1 – What’s Unique
About Coffee In Belfast

Kathe was the second speaker of the day at CoLab:
Belfast, filling the Outside Industries slot with
a talk on The Culture Of Fermentation.

Left to right: Ryan Lord of Lost & Found,
Ryan Kane of Bailies Coffee and Stuart
Ritson, BGE Events Chair.

What’s Unique About Coffee In Belfast

R&B

This panel which is run at each CoLab, invites locals to
discuss what’s different about the coffee scene in their
city – exploring challenges, goals and progress.

Ben and Rachel of Root & Branch serve up
coffee during a coffee break using equipment
provided by the brewing bar partner Marco.

Ralf

Workshop

Ralf Rueller with his presentation on Establishing a Specialty
Café: The Essential Building Blocks. Attendees were asked to
consider all the factors that would ensure a potential new café.

During the afternoon at CoLab attendees are invited
to join each of the morning speakers for a workshop
developing on their presentation topic.

coffee stage

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

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

t

The Coffee Shop: Str. Băniei nr. 5, vis-a-vis de biserica Sf. Gheorghe, București, Str. Mendeleev nr.10, București,
Există
și o zonă
a magazinului
aparatelor
de vending
he Vladoianu
Coffee Shop
3, de
data aceasta
Baniei, lanr.
numărul
Str. Barbu
nr.no
2-4,
București,
Str. pe
Academiei
2, București, Calea
Moșilor
nr. 221,
intersecțierezervată
cu Strada
Eminescu,
București.

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

coffee time
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de statistici ale
industriei de cafea

În Statele Unit există peste 20.000 de magazine de cafea cu un venit mediu anual combinat de
10 miliarde de dolari. Următoarele statistici ale industriei de cafenele descriu piața de cafea și
consumatorii:

Sfaturi în conformitate cu tendințe
de marketing pentru cafenele
1. Oferta trebuie să cuprindă produse unice, cum ar fi boabe
special prăjite, ingrediente locale, băuturi specifice regiunii.
2. Lăsați jocurile, puzzle-urile pentru a încuraja
clienții să se concentreze asupra cafelei.

Piața cafenelelor

3. Găzduiți sau sponsorați evenimente de divertisment
local sau evenimente de cluburi de carte.

1. 70% din vânzări sunt generate de cei
mai buni 50 de operatori de cafea.

4. Utilizați tehnologia pentru a crește
vizibilitatea comunității locale.

2. Proprietarii locali de cafenele trebuie să
concureze cu brandurile naționale de top, inclusiv
Starbucks, Seattle’s Best și Peet’s Coffee.

5. Angajați barista capabili și certificați.

3. Comerțul internațional pentru aceste lanțuri oferă
oportunități de creștere, un exemplu în acest sens ar fi
Starbucks care deține 5.500 de locații pentru cafenele.
4. Majoritatea proprietarilor de cafenele oferă
francize ca mijloc de a-și dezvolta afacerea.
5. Veniturile din exploatare pentru o cafenea pot
ajunge în medie la 2,5% din vânzările nete.
6. Angajatul dintr-o cafenea poate genera în
medie venituri anuale de 50.000 USD.
7. Costurile totale de pornire: 20.000 - 40.000 $.
8. Până în 2021, se estimează că industria
va ajunge la 46,2 miliarde de dolari.

Tendințele produselor
1. Vânzările de cafea sunt dominate de
băuturi calde cu 83,3% din piață.

6. Dezvoltați programe distractive și
interesante de fidelizare a clienților.
7. Vindeți articole legate de cafea.

Tendințele de cafea din întreaga lume
Următoarele statistici aruncă o privire asupra
industriei cafelei la nivel global.
1. Germania este cel de-al doilea consumator de cafea din
punct de vedere al volumului la 16 lire sterline pe persoană.
2. 53 de țări cultivă cafeaua la nivel mondial.
3. Un acru de arbori de cafea poate produce cireșe
de cafea în valoare de 10.000 de lire sterline.
4. Cu excepția Hawaii și Puerto Rico, în
Statele Unite nu se cultivă cafea.
5. Până în anul 1870, cea mai mare parte a cafelei
era prăjită acasă într-o tigaie la foc de cărbune.

2. 37% din consumatorii de cafea sunt clasificați ca gourmet.

6. La nivel mondial se produc 7 milioane de tone de
boabe verzi, majoritatea fiind selectate manual.

3. Prețul mediu al cafelei a crescut cu 25% în ultimii 5
ani din cauza creșterii prețurilor materiilor prime.

7. Cel mai mare producător de cafea din lume
este Brazilia, urmată de Columbia.
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Motta

Coffee
Accessories

Cântar Hario

Barista

pentru cafea

Pen

250 lei

26,00 lei

kfea.ro
Tel: 0774.634.756

IMS Competition
200IM FILTRU
58,00 lei

Termodensimetru
pentru cafea
Tamper Etolia

165,00 leI

Lemn negru
120 lei

perie de curațare
grup cafea

Etolia cheie pentru

11 lei

înlăturarea sitei
din portafiltru

tamper Motta

30 lei

mâner lemn roșu
150 lei

Suport pentru

16

tamper

Motta suport tamping

49,00 lei

89,10 lei
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Luiz Roberto
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Spune-mi câteva lucruri despre
istoria fermei tale şi cum te-ai hotărât
să devii fermier de cafea.

Tell me a few things about the history
of your farm and how you decided
to became coffee farmer.

Istoria Fazenda California este amestecată cu istoria plantației
de cafea din Paraná. Norte Pioneiro do Paraná a fost poarta de
acces la plantația de cafea din stat și municipalitatea Jacarezinho
a fost una dintre primele care urmau să fie colonizate la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Sosirea exploratorilor din statele Manas
Gerais și São Paulo în regiune, uimiți de fertilitatea și topografia
terenului, a fost punctul de plecare al ciclului de cafea din
Parana. De atunci, caracteristicile topografiei plane, solurile
vulcanice cu fertilitate naturală ridicată, distribuția foarte bună
a precipitațiilor pe tot parcursul anului și compoziția termică
favorabilă caracterizată de binomul 23 ° latitudine sudică și
600 de metri, au evidențiat vocația regiunii pentru cafea.

The history of Fazenda California is mixed with the history
of the coffee plantation in Paraná. The Norte Pioneiro do
Paraná was the gateway to the coffee plantation in the state and the
municipality of Jacarezinho was one of the firsts to be colonized
in the late nineteenth century. The arrival of explorers from
Minas Gerais and São Paulo states to the region, dazzled by the
fertility and topography of the land, was the starting point for
the cycle of coffee in Parana. Since that time, the characteristics
of flat topography, volcanic soils of high natural fertility, very
good rainfall distribution throughout the year and favorable
thermal composition characterized by the binomial 23º south
latitude and 600 meters, highlighted the region vocation for coffee.

La mijlocul anului 1920, o companie americană numită Leon &
Israel a achiziționat terenul cunoscut astăzi ca Fazenda California.
Managementul profesionist adoptat de administrația SUA în
Brazilia a creat o reputație mondială printre cumpărătorii de
cafea între anii ‘40 și ‘80. Un film numit „Sugar Loaf” a fost
turnat la fermă în acea perioadă, la care au participat regizori și
directori nord-americani, dând o mare importanță unei astfel
de proprietăți. Din vremuri vechi, se păstrează încă înregistrări
contabile și de muncă, planurile inițiale ale clădirilor (toate adunate
de la Universitatea din California), hărți ale plantațiilor de cafea,
hărți ale solului și capacitatea de a folosi terenuri și alte obiecte
care arată îndrăzneala și profesionalismul investitorilor americani.
În 2004, familia Saldanha Rodrigues a achiziționat ferma.

In mid-1920, an American company called Leon & Israel
acquired the land known nowadays as Fazenda California.
Professional management adopted by U.S. administration in
Brazil created a worldwide reputation among the coffee buyers
between the 40s to the 80s. A film called “Sugar Loaf” was
shot on the Farm during that period, attended by cast and
North American directors, so huge the importance of such
property. From the old times, accounting and labor records are
still kept, the farm original plans of the buildings (all crested
from the University of California), maps of coffee fields,
soil maps and the ability to use land and other objects that
show the boldness and professionalism of U.S. investors. In
2004, the family Saldanha Rodrigues acquired the farm.

Cafeaua Um începe cu bunicul meu (Luiz Saldanha)
care a fost degustătorul faimoasei ferme Lageado
(anii ‘50 și ‘60) din regiunea Botucatu.

Um coffee conection beggins with my grandfather (Luiz
Saldanha) that used to be the cupper of the famous
Lageado Farm (50´s and 60´s) at the Botucatu region.
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O istorie foarte frumoasă a unui bărbat care, chiar și cu un nivel de
educație foarte scăzut, s-a realizat făcând o muncă grea, dar niciodată
nu a visat să aibă un nepot care să-și dedice viața lanțului de cafea.

A very nice history of a man that even with very low educational
level, made himself with hard work, but never dreamed of
having a grandson dedicating his life to the coffee chain.

În 2004, am moștenit de la nașul meu (dr. Paulo Saldanha),
provocarea de a face lucrurile diferit pentru a reconstrui
reputația unei ferme de cafea centenară, care să dea un viitor
de calitate și durabilitate pe măsura istoriei sale bogate.
Doctorul Paulo a fost un mare antreprenor și m-a învățat
despre necesitatea ca „întotdeauna să fac lucrurile mai bine”.

In 2004, I inherited from my godfather (Dr. Paulo Saldanha), the
challenge of making things different to rebuild the reputation of
a centenary coffee farm, matching its rich history to a future of
quality and sustainability. Dr. Paulo was a great entreprenuer and
teached me about the necesity of “always making things better”.

După 12 ani de muncă grea, abordând o viziune holistică
pentru practica agricolă și dezvoltarea lanțului de valori, Fazenda
California face parte din grupul selectat al fermelor internaționale
Winner CoE și Norte Pioneiro do Paraná și a obținut Indicarea
Geografică. Statul care a fost cel mai mare producător de cafea din
lume, înainte de Înghețul din 1975, are acum ocazia să scoată din
nou în evidență industria cafelei dar, din cauza paradigmei sale
de calitate și a oamenilor, răspunde pentru această schimbare.

Spune-mi cum gestionați ferma pentru
a crește venitul și pentru comunitate?
În afară de toți angajații pe care îi avem, prin crearea de locuri
de muncă și instruirea lor în domeniul producției de cafea de
specialitate, desfășurăm proiecte pentru comunitatea locală,
cum ar fi Light Missionaries Choir - Acest proiect incredibil își
propune să lucreze cu copiii și tinerii pentru a le arăta puterea
muzicii, în special prin cântatul în cor.
Conform studiilor recente, cântatul în cor joacă un rol
important în îmbunătățirea sănătății psihologice a cântăreților,
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After 12 years of hard work, using an holistic vision for agriculture
practice and value chain development, Fazenda California is part
of the select group of CoE International Winner farms and Norte
Pioneiro do Paraná region achieved it´s Geographical Indication.
The State that used to be the biggest coffee producer in the World
before the Frost of 1975, has now the opportunity to highlight in
the coffee industry again, but now because of its quality paradigme
breacking and its people, is responsile for this changing.

Tell me how do you manage the farm to also
increase the income of the community?

le sporește stima și încrederea în sine, îi instruiește să devină
mai disciplinați și le sporește capacitatea de memorare.
Toate aceste beneficii ale cântatului îmbunătățesc abilitățile
sociale generale ale cântăreților. Avantajele cântatului în cor
sunt numeroase, iar efectele lor asupra copiilor sunt extrem
de puternice în ceea ce privește educația lor generală.

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

the importance of ones heritage and culture. Recent studies
have shown that choir singing plays an important role in the
enhancement of the psychological wellness of singers, increases their
self-esteem and self-confidence, trains them to become more
disciplined, and increases their memory capacity. All these benefits
of choir singing improve the general social skills of singers.
The advantages of choir singing are numerous and their effects on
children are extremely powerful on their general upbringing.

Which coffee variety is closest to your heart?
Trebuie să recunosc că Yellow Catuai are o importanță
fundamentală în viața mea din industria cafelei, deoarece a
fost soiul cu care am câștigat de două ori Cup of Excellence.
Cu toate acestea, soiul inimii mele este Obatã. Deoarece necesită
un ciclu lung de maturizare, manevrarea acestuia reprezintă o mare
provocare tehnică, dar rezultatele în ceașcă au fost impresionante,
cu un feedback minunat de la prietenii noștri din străinătate.

Cum reuşeşti să colaborezi cu oameni din
întreaga lume în ceea ce priveşte cafeaua?

Apart from all the employees we have, creating jobs and training
them on specialty coffee production, we carry projects with the
local community, such as the Light Missionaries Choir - This
incredible project aims at working with children and youth to
show them the power of music, especially in choir singing.

Țin prezentări comunităților barista, degustătorilor și
prăjitorilor atunci când călătoresc și împărtășesc practicile
fermei mele. Îmi place să fac asta și întotdeauna învăț foarte
mult de la ei. Lumea trebuie să împărtăşească mai mult.

Singing helps us promote many significant concepts, such as:
learning to coexist with others and to harmonize, accepting and
respecting others, promoting peace, and finally understanding

De asemenea, găzduiesc vizitatori din mai multe
țări, iar acesta este un mijloc de a arăta ce fac în
producția de cafea de specialitate în Brazilia.

I have to admit that the Yellow Catuai has a fundamental
importance in my life in the coffee industry because it was the
variety with which we won the Cup of Excellence twice.
However, the variety of my heart is Obatã. As it presents a
long cycle of maturation, it poses a great technical challenge
for its handling, but the results in the cup have being
impressive with great feedback from our friends overseas.

How do you manage to collaborate with
people around the world regarding coffee?
I give presentations to the barista, cuppers and roasters
communities when I travel and share practices of my farm.
I love to do that and I always learn so much from them.
The world needs to share more. I also host visitors from
several countries and that is also a means of showing
what I do in specialty coffee production in Brazil.
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Spune-mi cum sprijiniți barista în ceea
ce privește învățarea și competițiile.

How do you support baristas regarding
learning and competing?

California Coffee Estates sponsorizează, cu Capricornio Coffees,
câteva competiții. În fiecare an, campionii din Argentina și
Slovacia vin la un program de o săptămână pentru a învăța
mai mult despre parcursul de la sămânță la ceașcă.

California Coffee Estates sponsors, with Capricornio Coffees,
some competitions. Every year the champions from Argentina and
Slovakia come to a week program to learn more from seed to cup.

În 2018 voi găzdui și locurile 1, 2 și 3 din cadrul concursului
World Roasters pentru o vizită în care vom avea ocazia
să ne împărtășim punctul nostru de vedere cu privire la
profilurile de prăjire la altitudine şi latitudine înaltă.

Crezi că sunt importante concursurile
de cafea pentru fermieri?
Foarte importante! Ele aduc concurenții la un nivel superior
nu numai în tehnică, ci și prin aprofundarea subiectului.
Este ușor să vedem cum am evoluat de-a lungul anilor, cât
de mult am învățat de la ei. Dedicarea acestor profesioniști
ne-a ajutat să creștem. Maşinile au fost dezvoltate cu ajutorul
baristilor, au adus îmbunătăţiri. Chiar și producătorii
beneficiază atunci când barista împărtășesc ceea ce văd în
diferite țări și ideile sunt folosite în diferite origini.

În cele din urmă, vreau să-mi spui
câteva cuvinte pentru comunitatea
barista din România!
Munca prestată de barista este excepțională și extrem de
importantă. Ea face legătura dintre munca grea din spatele
producției cu consumatorul. Cu cât au mai multe cunoștințe,
cu atât beneficiem mai mult. De aceea cred că această
conexiune trebuie să fie din ce în ce mai puternică.
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In 2018 I will also host the 1st, 2nd and 3rd places from the World
Roasters Competition for a visit where we will have the opportunity
to share our view of High Latittude x High Altitude Roast Profiles.

Do you think that the coffee competitions
are important for coffee farmers?
Super important! They bring competitors to a higher level
not only in technique, but also going deep into subjects.
It is easy to see how we have evolved along the years, how
much we have learnt from them. The dedication of these
professionals have helped us all grow. Machines were developed
with the help of baristas, grinders have brought improvents.
Even producers benefit when baristas share what they see in
different countries and ideas are used in different origins.

In the end, tell us a few words for the
Romanian barista community.
The work the baristas do is excepcional and extremely important.
They connect the hard work from the production side with the
consumer. The more knowledge they have, the more we benefit.
That’s why I believe this connection has to be increasingly strong.
Coffee Break Team

?
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Cum a intrat cafeaua în viaţa ta?

Why did you choose coffee? How did you start?

Cafeaua a devenit interesantă pentru mine chiar la
mine acasă, după o scurtă carieră în vânzări, am aflat
că îmi place foarte mult să discut cu oamenii. Cafeaua
mă atrăgea, aşa că am decis să încep să lucrez cu ea!

Coffee was something I became interested in as a home
enthusiast and, after a brief career in fashion retail, I learned that
I was passionate about talking to nice people about interesting
things. I was interested in coffee, so I decided to work with it!

Povesteşte-ne despre experienţa ta de barista.

Tell us about your barista experience.

Am început ca barista într-un lanţ de cafenele şi am
progresat prin training şi poziţii de suport pentru companii
de echipamente, dar acum lucrez pentru Hasbean Coffee, o
micro prăjitorie de specialitate şi retailer online, ca director de
vânzări. Sunt la Hasbean din 2010, unde am grijă de clienţii
noştri şi de micuţa echipă pe care vrem s-o construim.

I started as a barista in a chain coffee bar and progressed through
training and support roles for equipment companies, but I now
work for Hasbean Coffee, a specialty micro-roaster and online
retailer focused on long term relationships across the chain, as
Director of Wholesale. I’ve been with Hasbean since 2010, looking
after our customers and the small team we’re building there.

Participarea la competiţia de barista a început ca un mod de
a îmi dezvolta tehnica şi de a-mi face prieteni în comunitate
- în primul an când am concurat am întâlnit oameni care
mi-au influenţat cariera- John Gordon, Jess MacDonald,
Estelle Bright, Mat North- iar aceste relaţii şi comunitatea
sunt parte din ceea ce înseamnă competiţia pentru mine.

Barista competition began as a way of developing my
technical skills and making friends within the community
- the first year I competed, I met and became close friends
with people who have shaped my career along the way John Gordon, Jess MacDonald, Estelle Bright, Mat North
- and those relationships and that community became a
key part of why competition remained important to me.

Spune-ne despre cum e să lucrezi la Hasbean.
Tell us about your job at Hasbean.
Am început să lucrez pentru Steve supervizând vânzările
pentru că Steve considera activitatea aceasta prea grea
pentru el şi nu îi plăcea la fel de mult precum lucrul
cu clienţii. La acel moment, afacerea era mică, dar
calitatea firmei - atât sursele, cât şi prăjirea- a însemnat
că aveam o piaţă de desfacere pe care o puteam accesa.
Pentru că am pornit având un rol flexibil în care făceam
câte puţin din toate – facturam, degustam, instalam maşini,
reparam pompe stricate şi conduceam - am pus afacerea
pe picioare şi am angajat oameni buni care să ne ajute.
În prezent, avem o echipă mică pe partea de vânzări
angro în care Katie [Glover-Price] se ocupă de birocraţie
şi Sonali [Tailor] ţine traininguri şi asigură mentenanţa.
Oamenii se referă la „Hasbean” ca la o mare companie,
dar în realitate este doar o mică echipă care munceşte
din greu şi dă impresia uneia mult mai mari. Hasbean
are 15 angajaţi, cu mine şi Steve inclusiv, iar 7 lucrează
pentru livrarea şi ambalarea comenzilor de pe site.

Dale Harris
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Cum am crescut în cafea, mi-am format anumite
păreri despre ce influenţează calitatea, cum ar trebui să
interacţionăm cu producătorii şi clienţii. Pentru mine,
Hasbean a oglindit perfect mereu aceste crezuri, care se
bazează pe stabilirea unor relaţii de cooperare de lungă
durată, aşa că nu caut să-mi schimb rolul, dar Steve mă
încurajează să profit de oportunităţile care apar odată
cu rezultatele obţinute anul acesta la competiţii.
Schimbarea pe care o văd în acest moment este că
avem mai multă flexibilitate să ne extindem şi să mai
angajăm oameni pentru a ne descurca mai uşor.
Coffee Break Team

I started working for Steve looking after our wholesale
business because it was something Steve found challenging
and not as exciting as working with home users (but that I
found much more interesting). At that time, our wholesale
business was very small, but our brand and the quality of
coffee - both sourcing and roasting skill - meant that there
was a growing market with which we could engage.
Starting within a flexible role where I did a bit of almost
everything - raised invoices, did tastings, installed
machines, fixed broken pumps, and did a lot of driving
- we established a stronger business and, eventually,
took on some good people to share the load.
Right now, we still have a small team working on wholesale
with Katie [Glover-Price] doing most of the paperwork
and Sonali [Tailor] leading training and support.
People usually refer to Hasbean as a “big” company, but
really, it is just a small team working really hard that
gives us the appearance of being much bigger than we
really are - Hasbean has 15 staff, including Steve and
myself, with seven working specifically on shipping and
packing retail orders from the web shop every day.
As I’ve grown in coffee, I’ve developed very specific beliefs
about where quality is influenced, how we should interact
with producers and customers - for me, Hasbean has always
been a perfect example of these beliefs, which center on
building long term relationships based on co-operation - so
I’m not looking for a change in my day job but Steve is
very supportive of me taking advantage of m opportunities
afforded to me as a result of this year’s competition.

?
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Pentru cei interesaţi de competiţii, aş spune că e nevoie
de timp, perseverenţă şi determinare de a învăţa. În
fiecare din cei 9 ani în care am concurat am învăţat
ceva nou şi am întâlnit oameni care au jucat roluri
importante în viaţa mea profesională şi personală.
Pentru cei care îşi fac munca departe de reflectoare:
concentraţi-vă pe empatie şi încercaţi mereu să vă autodepăşiţi.
Câteva din cele mai bune cafele pe care le-am băut au fost
pregătite de oameni care nu urcă pe scene pentru că nu
au timp, resurse sau susţinere, iar altora pur şi simplu nu
le place să concureze, dar aceste aspecte nu reduc valoarea
muncii lor sau contribuţia pe care o aduc lumii cafelei.

Spune-ne câteva cuvinte pentru
comunitatea de cafea din România.

- and a “world-class barista” - someone who does the good, hard
work of serving customers delicious things every day. Sometimes
there is overlap between the two, and sometimes there isn’t.
To those interested in competing, I would say you need time,
dedication, and a drive to learn. Every one of the nine years
I competed, I learned something new and built important
connections with people who would play big roles not only in my
competition journey, but also in my personal and professional lives.
To those who quietly do the good hard work making delicious
coffee and looking after their customers: focus on empathy and
a drive to consistently do better in any way you can. Some of
the most delicious coffee I’ve ever had has been served to me by
people who never stand on the competition stage / sometimes
because they don’t have the time, resource, or support required to
get there, but also to many people it doesn’t appeal / that doesn’t
diminish the value of their hard work or contribution to coffee.

Tell us few words for Romanian baristas!
Când călătoresc, îmi place sa vad diferenţele dintre cum
se prezintă cafeaua în condiţiile din fiecare regiune,
ţinând cont de preferinţele locale. Nu am avut plăcerea
să vizitez România încă, dar sper că o voi face.
Pentru barista, cea mai bună oportunitate pe
care o avem să creştem este să lucrăm împreună,
aşa că bucuraţi-vă să fiţi parte din comunitatea
locală şi mondială din care învăţăm cu toţii.

Unde ai băut cea mai bună cafea?
Încă îmi amintesc un cappuccino pe care mi l-a pregătit
Giacomo Vannelli, campionul italian din 2015. Ne-a vizitat
prăjitoria pentru a degusta cafeaua şi a făcut un cappuccino
minunat cu o cafea din Bolivia procesată natural de la David
Vilca. Aceasta a fost dovada că, indiferent de calităţile cafelei,
abilitatea unui barista poate ridica la rang de artă cafeaua.

Care a fost cea mai importantă
experienţă din lumea cafelei?
Aş spune că participarea la un eveniment organizat de
Square Mile la Londra la începuturi, când puteai să guşti
cafea din întreaga lume alături de barista care voiau să
îşi deschidă cafenele sau de oameni din comunitate care
erau îndrăgostiţi de cafea. Acel moment mi-a conturat
imaginea despre cât de vibrantă poate să fie comunitatea.

Ce sfaturi ai pentru barista cei tineri care
acum încep să lucreze în acest domeniu?
Sunt întrebat adesea „ce calităţi trebuie să ai ca să fii un barista
de nivel mondial” şi cred că e important să ne amintim că nu
există o definiţie: se poate să fii un „barista de nivel mondial”,
ca persoana care a câştigat o competiţie sau ca cineva care
munceşte din greu pentru a servi clienţii în fiecare zi.
Câteodată cele două definiţii sunt valabile
pentru aceeaşi persoană, câteodată nu.
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The change I see to my role now is we have a little more
flexibility for us to expand some of the good work we’re doing
and take on a few people to share the load a bit better.

Where have you drunk the best coffee until now?
I still remember very vividly a cappuccino made for me by
Giacomo Vannelli, the 2015 Italian champion. He visited our
roastery to taste coffee and with the espresso I had been brewing
earlier, a natural processed Bolivian from David Vilca, he made
a cappuccino that tasted remarkable in all the small ways. It was
proof that, regardless of all the other big things important to coffee,
the skill of the barista can always raise the cup a little further.

What is your most important coffee experience?
I would say being at one of the events Square Mile ran in London
in their very early days, where we tasted coffee from around the
world with other baristas who were setting up shops or people in
that community who were just really excited about coffee, shaped
my ideas of what a vibrant, excited community can look like.

Tell us few words for the young barista who
are just starting in the coffee industry.
I often get asked a lot of questions along the lines of “what does
it take to be a world class barista?” and I think it’s important to
remember that there’s no single definition that fits: there’s being a
“world-class barista” - someone who has won a barista competition

When I travel I like to see the differences in how coffee is
presented to best suit the local conditions and preferences
whilst we get better at sharing best practice. Romania is not
somewhere I’ve had the pleasure of visiting just yet, but I’m
hopeful that I’ll now have some more opportunities to come.
For the baristas / The specialty community globally is still very
small and the best opportunity we have to grow it comes from
working together so embrace both your local community and
the wider one and see how much faster we all learn together.
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stoyr
Totul a început acum câţiva ani într-o noapte
când, bântuind pe net (nebăutor de cafea fiind),
dau de două topicuri despre cafea pe un forum.
Se discuta aprins despre espressoare şi cafea
într-un ritm alert al postărilor, în peste 100 de pagini
de discuţii. În două nopţi am ajuns la zi cu cititul
postărilor şi am început să caut pe Okazii primul meu
espressor. Am găsit un Gaggia Pure şi o râşniţă Gaggia
MDF. Le-am cumpărat şi aşa a început povestea.
Cum ajungeam în Bucureşti mergeam la prăjitorii şi
cumpăram cafea cu care acasă să experimentez, după
aproape un an de încercări am găsit Gaggia Classic.
A urmat instalarea unui PID şi a unei termocuple K,
instalarea unui T cu conectori push in şi a unui manometru,
manufacturarea unui knock box. După alţi doi ani a
venit rândul unei râşnite Mazzer Super Jolly şi a unui
San Remo Treviso LX, ca mai apoi să urmeze La Spaziale
Vivaldi II. În tot acest timp am început să particip ca
pasionat de cafea la concursurile organizate de SCAE.

Coffee Break Team
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Aşa s-a întâmplat şi spre surpriza mea să câştig în 2014
campionatul naţional de degustat cafea şi să reprezint la
Melbourne, România. Au urmat jurizarea ca technical
judge a etapei regionale de World Barista Chamionship de
la Constanța, apoi sensory judge la regionala de WBC de la
Bucureşti şi judge sensory la naţionalele WBC din 2015. În
fiecare noapte citeam forumul espressoman şi alte surse de
informaţii despre cafea, prăjeam cafea la un cuptor cu convecţie

ce folosea un bec halogen, făceam log-uri cu temperaturile
înregistrate de un aparat de măsurători electrice cu sonda K. A
urmat locul 3 la campionatul de ibrik, locul 4 la campionatul
de roasting şi anul acesta locul 2 la campionatul de ibrik.
Între timp, începusem să iau certificările de Green Coffee
foundation, Sensory foundation, Barista foundation, Roasting
foundation şi intermediate. La Roasting foundation îi
povesteam lui Marius Nica de la Olivo cum vreau să fac un
prăjitor de cafea dintr-un cuptor electric cu rotisor şi atunci
mi-a spus că la ei în magazie încă au primul lor prăjitor de
cafea electric italian care poate fi vândut ca piese. Am strâns
bani şi l-am achiziţionat. A urmat demontarea prăjitorului ca
să înţeleg ce şi cum, remontarea acestuia şi micile modificări:
variator pe ventilaţie, variatoare pe rezistentele de încălzire,
lumină, etc. Am fost nevoit să fac log-uri manual pe tabele
printate ca să pot reproduce curbele în timp, am început să
achiziţionez cafea verde, iar colegii de serviciu şi prietenii
s-au arătat interesaţi de cafeaua proaspăt prăjită de mine.
Acum un an, un amic manager de restaurant m-a rugat să
îi împrumut espressorul şi râşnița pentru un eveniment
din Bucureşti unde avea stand. I-a plăcut atât de mult
cafeaua mea încât a spus că vrea să aibă boabele mele şi la
restaurant, dar avea nevoie de factură. Aşa am fost nevoit să
înfiinţez Distecco Coffee SRL. Cu denumirea a fost uşor.
Un coleg de serviciu mi-a sugerat: „La Fane prăjitorie”,
după care m-a întrebat cum îmi sună DISTECCO... Suna
bine, dar nu ştiam de la ce vine şi mi-a explicat: DInescu
ŞTEfan Custom COffee adică: La Fane prăjitorie.
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ETAM 36365M
PRIMADONNA XS
DELUXE

Densitatea perfectă
A rămas Crafted în loc de custom şi pe fiverr.com, pentru
5 USD, am primit şi sigla în format vectorial. Au apărut
primele cafenele care voiau cafea proaspăt prăjită, al doilea
restaurant, din ce în ce mai mulţi oameni interesaţi nu doar
să cumpere pentru acasă, dar şi să deguste cafeaua, aşa că
spaţiul prăjitoriei a devenit deschis pentru vizitatori. Am
adus de acasă espressorul şi râşnița, V60-ul, Aeropressul,
french press-ul, Chemexul, ibricele şi cum părea cineva
interesat, experimentam şi degustam împreună.
Cuppingul cafelelor prăjite şi notiţele pe graficele de prăjire
erau de mult intrate în rutină zilnică. În fiecare zi am început
să fiu întrebat când deschid o cafenea. Între timp, schimbasem
locul de muncă de la „corporaţie” la Artisan Coffee şi deja
făceam ce îmi place şi la job şi în timpul liber. În primele
săptămâni de la angajare, împreună cu şeful meu Roshanian
Kourosh (Afshin), am mers la cursuri de specializare la
Firenze, în fabrica de espressoare La Marzocco, în Germania
la fabrica de prăjitoare de cafea Probat, la prăjitoria Bocca din
Amsterdam şi la fabrica de echipamente pentru cafea Marco.
Au urmat instalări, mentenanţe şi intervenţii de service la
espressoare, instalarea unui prăjitor Probat de 12 kg pe şarjă
în Bucureşti şi instalarea unui prăjitor de 25 kg pe şarjă în
Craiova. Acum două luni, am primit în familia DISTECCO
noul cuptor de 10kg pe şarjă, un ILR croat pe care l-am
modificat cu ajutorul lui Sorin din Năvodari, o minune de om
cunoscut tot prin intermediul espressoman.ro. Acum Thomas,

30

căci aşa îl cheamă pe prăjitor deoarece arată ca o locomotivă,
beneficiază de 2 sonde K, una în boabe şi una în evacuare, iar
monitorizarea este facilitată de software-ul Artisan. Level 2 va
fi un ventilator dedicat pe răcire boabe, motor dedicat pentru
stirring tray şi ventilator pe evacuare cu variator sau convertizor.
Pentru că în extracţia unui shot de espresso şi prăjirea cafelei nu
este vorba doar de artă ci şi de ştiinţă, fără un proces continuu
de învăţare, experimentare, notare parametrii şi explicare a
rezultatelor, nu se poate evolua. În mai anul acesta am început
un nou proiect: Corretto împreună cu Eugen. După câteva
luni de amenajări am reuşit să creionăm un spaţiu care să ne
reprezinte şi în care să ne regăsim. Atmosfera este caldă şi
intimă, iar echipamentele cu care preparăm cafea sunt cele mai
bune din Constanța. Am ales un sistem de filtrare al apei care
să ne ofere parametrii cât mai aproape de perfecţiune, avem
un espressor La Marzocco GB5 custom, un dual boiler ce face
preinfuzie, râşnim cafeaua pe o râşniţă Eureka Mythos şi o
Marzocco Volcano, cântărim cafeaua la fiecare extracţie, folosim
distribuitor pentru a nivela cafeaua din portafiltru şi utilizăm
un tamper dinamometric. La extracţii folosim doar portafiltrul
dublu, deci 17 sau 18 g de cafea din care extragem 45-50ml de
espresso. Folosim de asemenea site IMS Competition şi site de
portafiltru de precizie produse de IMS.
Suntem de părere că te poţi apropia de shotul perfect doar fiind
ajutat de echipamente de excepţie şi de o cafea prăjită corect.

Cremă perfectă

Temperatură perfectă

... până la ultima picătură!

IMPORTATOR IN ROMANIA – M&N ITALY TRADING SRL www.mnitaly.ro office@mnitaly.ro
SHOWROOM - B-dul Eroilor nr 130, Voluntari, ILFOV
TEL/FAX: +40.21.352.33.10/08
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Climpson ons
and S

În timpul ultimei mele vizite la Londra, am reușit
în cele din urmă să bifez încă ceva pe lista mea de
cafenele de văzut într-o viață, și anume Climpson
and Sons de pe Broadway Market. Și ce m-am mai
bucurat că am făcut-o!
Micuța cafenea inspiră vibrații bune și confort, singura
problemă pe care ați putea să o întâlniți este că de
obicei este plină și, din cauza dimensiunii spațiului
său, ar trebui să vă gândiți să luați băutura la pachet.
Mi-am petrecut jumătate din timp afară, așezată pe
jumătate lângă fereastră și mi-a plăcut fiecare minut.
Am reușit să vorbesc cu managerul cafenelei, Stacy Barber,
care era foarte interesată să-mi dea informațiile de care aveam
nevoie și, de asemenea, mi-a dăruit o punguță de cafea secretă
pentru a o lua acasă, pentru că astfel de oameni sunt ei.
Povestea Climpson and Sons a început în anii 2000, după
ce proprietarul Ian Burgess s-a întors din Australia și și-a dat
seama că acea cafea de care se îndrăgostise pur și simplu nu
era servită în capitala britanică. Prin urmare, el a închiriat
mai multe tarabe în piață și apoi, pe măsură ce cererea
pentru produsul său a crescut, el a decis timpul să înceapă
să-și prăjească propria cafea. În curând, a urmat Climpson’s
Arch și acesta este în continuare inima a tot ceea ce fac.
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During my last visit to London, I finally managed
to tick a box on my bucket list for coffee places,
namely Climpson and Sons on Broadway Market.
And boy, was I glad I did it!
The small café resonates good vibes and coziness, the
only trouble you might run into is it is usually packed
and due to its size you might have to consider taking
your drink to go. I spent half my time outside, half
seated by the window and loved every minute of it.
I managed to talk to café manager Stacy Barber who was
very keen on providing me the information I needed
and also gave me a secret stash of coffee to take back
home with me, because that’s just the people they are.
Climpson and Sons started in the early 2000s, right
after owner Ian Burgess came back from Australia
and realized the coffee he had fallen in love with
simply wasn’t catered for in the British capital.
Therefore he began running various market carts
and then, as demand in his product increased, he
decided the time had come to start roasting his own
coffee. Climpson’s Arch followed soon after and is
still very much the heart of everything they do.
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Cafeneaua pe care am vizitat-o e în incinta unei foste
măcelării, astfel că alegerea a fost făcută pentru a păstra
numele și istoria originală din spatele ei; acesta este
modul în care noul Climpson and Sons a luat ființă în
2005. După cum a spus Stacey: „tot ce facem este despre
vibrațiile comunității. Facem tot ce ne stă în putință
pentru a folosi pe deplin magazinele și brutarii incredibili
ce se află de-a lungul străzii și îi cunoaștem pe majoritatea
clienților după nume și preferința unei băuturi! “
Există în prezent trei opțiuni delicioase de espresso în cafenea:
„The Fields” Hambella Ethiopia - o bombă de fructe prelucrată
natural („de fiecare dată când pregătim un shot, zona barului
este invadată de mirosul de afine”), un Guatemalan Finca La
Cumbre washed, care aduce vibrațiile tomnatice în ceștile de
flat white și băuturi cu lapte, cu note bogate de caramel și de
pere, iar clasicul Climpson numit The Baron (note de prăjitură
cu ciocolată). Dacă vă interesează prepararea în lot, puteți găsi
și alege un Bifdu Gudina din Etiopia și o Kirinyaga AA din
Kenya. Maşina de cafea pentru care au optat este un grup de 3
La Marzocco Linea PB cuplat cu 3 mașini de măcinat Mythos
One și un EK43. Am încercat The Fields şi m-am jucat acasă
cu Bifdu Gudina pe un v60 - le recomand clar pe amândouă!
Mi s-a spus, de asemenea, că se va pune un accent deosebit pe
prepararea manuală și prezentarea tuturor cafelelor minunate
prin diferite metode de preparare ca standard în cafenea.
Nu numai atât, dar au și o selecție destul de impresionantă
de ceaiuri Lalani și Co, alături de un meniu de mic dejun și
mâncare foarte savuros din care puteți alege dacă vă este foame.
Deci, data viitoare când vă aflați la Londra, asigurați-vă
că îi aveți și pe ei pe lista dvs. Nu veți fi dezamăgiți.
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The café I visited used to be a butcher’s shop so the
choice was made to keep the original name and history
behind it; this is how the new Climpson and Sons came
into being in 2005. As Stacey put it: “we’re all about the
community vibes. We do our best to fully utilize the
incredible shops and bakers along the street and know
most of our regulars on a first name and drink basis!”
There are currently three delicious espresso options in the café:
‘The Fields’ Hambella Ethiopia - a naturally processed fruit
bomb (“every time we grind a shot the bar area is immersed
in the smell of blueberries”), a washed Guatemalan Finca
La Cumbre, which brings Autumnal vibes to the flat whites
and milk drinks with rich toffee and pear notes, and the
Climpson classic called The Baron (chocolate pastry notes).
If you’re interested in batch brew you can also find a Bifdu
Gudina from Ethiopia and a Kirinyaga AA from Kenya to
choose from. Their coffee machine of choice is a 3 group La
Marzocco Linea PB coupled with 3 Mythos One grinders
and an EK43. I tried The Fields and got to play at home
with the Bifdu Gudina on a v60 - totally recommend both!
I was also told there will be a big focus on hand brewing
and showcasing all of their wonderful coffees through
various brew methods in the cafe as a standard. Not only
that, but they also have a pretty impressive selection of loose
leaf Lalani and Co teas, next to a very savory breakfast and
lunch menu you can choose from if you’re feeling peckish.
So, next time you’re in London, make sure you have
them on your list as well. You won’t be disappointed.
Ronița Dragomir
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Soluţii complete
de mobilare pentru Hotel,
Restaurant & Birouri.

Bd. Basarabia, nr. 256,
Complex Faur, Poarta 1
E-mail: info@chairry.net
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cursuri de elită

E

ste singura şcoală din România unde se organizează cursuri
exclusiv pentru prepararea cafelei. Suntem prima şcoală
de barista din România care a început să pregătească cursanţi
interesaţi de această meserie.
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără:
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie,
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso,
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper,
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art,
ibrick şi multe altele.
Echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu,
Ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie.
Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane
şi maxim 12 persoane.
Vă aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.
Cafeaua este ca o călătorie în jurul lumii
plină de istorie, savoare şi poveşti.
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Povestea
brandului
Eilles Tea
Eilles Tea reprezintă promisiunea unui ceai
desăvârșit, potrivit fiecărui moment. Eilles Tea
reprezintă o marcă premium de ceai, oferită de
compania germană J.J. Darboven și cuprinde o
gamă variată de soiuri de ceai negru, ceai verde,
ceai de plante și specialități de ceai de fructe.
Tradiția ceaiurilor Eilles este recunoscută în
Germania. În anul 1873, Joseph Eilles a pus
bazele primului său magazin specializat de
ceai și cafea. În anul 1987, brandul Eilles
a intrat sub umbrela J.J. Darboven.
Plaja de selecție a ceaiurilor este vastă, experții
nostri căutând constant acea experiență
finală desăvârșită a gustului pe cele mai
importante plantații de ceai din lume.
Eilles Tea provine din regiuni precum China,
Japonia, India și Africa, toate cunoscute
pentru tradiția și experiența în arta ceaiului.
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Cele 4 tipuri de ceai au fost atent selecționate
pentru a ridica pulsul oricărui cunoscător de ceai.
Recomandat pentru un start perfect al zilei sau
pentru un moment de relaxare.

Eilles Tea TO GO
Conceputul Eilles Tea TO GO permite iubitorilor de ceai să
se bucure de băutura preferată la calitate premium, indiferent
de locație sau moment. Eilles Tea TO GO este un produs ce
oferă o piramidă de ceai integrată în capacul de pahar TO
GO, prepararea devenind astfel foarte simplă și igienică.
Mod de ambalare: Cutie ce conține 12 capace Eilles
Tea To Go Recomandări de utilizare: Pentru servirea
unui ceai Eilles To Go este necesară utilizarea unui
pahar 12 Oz și o cantitate de 300 ml apă caldă. Timpul
de infuzare recomandat este de 5-8 minute.

Eilles Tea Jack
Prepararea unui ceai de calitate poate fi adesea foarte
satisfacatoare. Eilles Tea Jack este o gamă de ceaiuri
premium, ambalate în hârtie de filtru, destinată recipientelor
de 0.3 l până la 0.5 l. Acest lucru transformă acest ceai
în alegerea ideală pentru ceainăriile sau restaurantele de
lux care doresc să ofere clienților o experiență inedită.

Eilles Teabeutel
Sortimentele de ceai Teabeutel sunt ideale pentru orice tip de
locație, oferind întotdeauna standardele și prospețimea pe care vi
le doriți. Ambalajul ecologic, fără urme de metal, reține aroma
fină a ceaiurilor atent selecționate și protejează conținutul de
factorii externi, completând designul elegant al pachetului.
Mod de ambalare: Cutie 25 plicuri ambalate
individual in folie de hartie

Eilles Tea Vrac

TEA DIAMOND LUXURY WORLD SELECTION
Mod de ambalare: Cutie 20 piramide ambalate individual
Lumea de lux a ceaiurilor Eilles Tea Diamond Luxury
World Edition cuprinde o selecție de 14 ceaiuri premium.
Pliculețele în formă de piramidă sunt individual ambalate
în folie protectoare și prezentate într-o cutie elegantă.
Această selecție de ceaiuri este potrivită atât pentru
utilizarea în zona de HoReCa cât și în locațiile out of
home care doresc să ofere un ceai de calitate premium.
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Gama de ceaiuri vrac Eilles Tea reprezintă soluția ideală
pentru locațiile HoReCa care doresc să ofere clienților calitate
premium și diversitate în materie de bauturi calde. Sortimentele
de ceai vrac sunt disponibile in pungute de 100 si 250 g.

Eilles Tea Diamond
Forma piramidală a pliculețelor de ceai Eilles Tea reprezintă o
adevărată revoluție în materie de servire a ceaiului.
Pliculețele sunt ușor de folosit iar materialul glossy, futuristic
al pliculețelor piramidale Tea Diamond acordă frunzelor
și ceaiului spațiul necesar pentru infuzare, fiind ușor de
folosit și oferind o experiență a ceaiului deosebită.
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Sweets ’n’ Coffee

Prăjitură cu cafea
Ingrediente:
Blat:
- 4 ouă
- 170 g zahăr
- 170 g făină
- 5 linguri de apă
- 1 linguriţă praf de copt
Cremă
- 250 g biscuiţi sfărmaţi
- 270 ml cafea la ibric
- 150 g unt
- 150 g zahăr
- 25 g cacao
- 50 ml rom
Glazură
- 100 g ciocolată
- 50 g unt
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Mod de preparare:
Se separă ouăle în două vase.La
gălbenuşuri se adăugă zahărul şi se bat
spumă, după care se adăugă pe rând
apa, făina şi praful de copt cernute.
Cu ajutorul unui mixer, albuşurile
se bat spumă şi se adăugă în
vasul cu gălbenuşuri.
Se toarnă întregul amestec într-o tavă
de copt tapetată cu unt, se preîncălzeşte
cuptorul la 180 de grade şi se dă tava
la cuptor pentru 20 de minute.

Într-un vas se aşează biscuiţii sfărmaţi
peste care se toarnă cafeaua proaspătă
la ibric. Se amestecă folosind mixerul
untul păstrat la temperatura camerei
cu zahărul şi se adăugă cacao şi rom.
Când se obţine o compoziţie omogenă,
se adăugă şi biscuiţii cu cafea. Peste
blatul răcit se întinde, cu ajutorul
unui cuţit, crema obţinută.
Pentru glazură se topeşte ciocolată,
se adăugă untul şi se întinde
peste crema. Poftă bună!
Enjoy your sweet coffee break!

Importator EDEN GEOCOM SRL.
Mai multe detalii despre produsele Monin
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.
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Tendințe ale industriei
cafelei în 2017

Industria cafelei se află în mijlocul unei schimbări
rapide. Aşa că, ne-am gândit să vă prezentăm cele
cinci tendințe ale industriei de cafea dominante în
2017:

1. Noua generație, o nouă măsură a valorii
Începând cu primăvara trecută, Milenialii, această generație
mai tânără şi mai sociabilă, au depăşit ca număr celelalte
generaţii. Ca rezultat, consumul de cafea s-a mutat de
la intimitatea casei consumatorilor la mai multe spații
publice, fiind apoi îmbogățit prin social media.
Având în vedere acest lucru, Milenialii au ajuns să aprecieze
aspecte ale cafelei în mod diferit de părinții lor. De
vreme ce multe generații mai în vârstă și-au băut cafeaua
în confortul casei lor, s-au concentrat asupra prețului
cafelei pe care o beau. Milenialii, pe de altă parte, se
concentrează mai degrabă pe experiență decât pe preț.

2. Cafeaua gata de consum a prins teren.
Nu este nici un secret faptul că trăim într-o lume foarte rapidă.
Asta înseamnă că oamenii vor să-și bea cafeaua cât mai repede.
În acest mediu, piața de cafea îmbuteliată a ajuns la
2,4 miliarde de dolari în 2015 și a continuat să urce şi în 2017.

3. Cafeaua de dimineață la draft.
Cum cafeaua gata de băut este mai ușor de consumat în
mişcare pentru consumatori, unii comercianți cu amănuntul
au încercat să atragă iubitorii de cafea înapoi în cafenelele
lor cu cafea infuzată cu azot. Nitro cafeaua este turnată de
la un robinet și oferă o senzaţie similară cu o bere (gândiţivă la Guinness). Textura spumoasă și cremoasă permite
reducerea folosirii zaharului şi a laptelui pentru a dilua gustul
amar al cafelei, iar cafeaua devine mai atrăgătoare pentru
consumatorul preocupat de sănătatea sa. În plus, textura
este incredibil de dificil de reprodus într-un format RTD,
cafenelele reușind să ofere o experienţă unică clienţilor.

Iată cum puteți valorifica această tendință:
• Investiți în ambalaje și etichete pe care oamenii
vor dori să le distribuie pe reţelele de socializare...
• Prezentați angajamentul brandului dvs. față de durabilitate.
• Experimentați cu noi sisteme de ambalare și livrare.
• Puneți accent pe echipa de conducere. Astfel,
consumatorii ar putea să se conecteze cu echipa și
audierea mesajului direct de la sursă poate fi mai
puternic decât simpla citire a cuvintelor de pe o etichetă.

42

4. Afară cu Iced Coffee, e timpul
pentru Cold Brew.
Iced coffee a fost mult timp alegerea preferată a consumatorilor
în căutarea unei băuturi răcoritoare în lunile de vară sau a
unei doze suplimentare de cafeină, dar acest lucru începe
să se schimbe. Popularitatea cafelei Cold Brew a explodat
în ultimii ani, iar anul 2017 nu a fost unul diferit.

Vânzările de Cold Brew au crescut cu 580% între 2011
și 2017, potrivit unui raport Mintel. În timp ce o mare
parte din aceste vânzări s-au petrecut în cafenele, o
mulțime de mărci de comerț cu amănuntul au adaugat, de
asemenea, produse de tip Cold Brew în cataloagele lor.
Cum diferă cafeaua Cold Brew de cafeaua cu gheaţă?
Cafeaua cu gheaţă este preparată la fel ca şi cafeaua
standard - se utilizează căldura pentru a extrage aroma,
zahărul, uleiurile și cafeina din boabele de cafea.
Apoi, cafeaua este răcită și servită cu gheață.
Procesul de preparare la rece (Cold Brew) folosește
resursa timpului, mai degrabă decât căldura - boabele
se lasă la înmuiat în apă timp de 12 ore sau mai
mult până ca apa să se transforme în cafea.

5. Orientarea spre cafeaua de specialitate
În general, deoarece cumpărătorii acordă prioritate
experienței în detrimentul prețului, consumul de băuturi
pe bază de cafea gourmet și de specialitate este în creștere.
Din piața de cafea cu amănuntul de 48 de
miliarde de dolari din SUA, aproximativ 55% din
cheltuieli au mers spre cafeaua de specialitate.
Chiar și pentru brandurile care nu au funcționat în
mod tradițional în sectorul de specialitate, deschiderea
unei astfel de linii s-a dovedit un pas bun în 2017.
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Sfaturi esențiale pentru
noii proprietari de cafenele

Te gândeşti să îţi deschizi o cafenea?
Ne bucurăm pentru tine! A fi proprietarul unei
cafenele este una dintre cele mai dificile și
totodată mulţumitoare joburi pe care le poţi avea:
întâlneşti oameni noi, îi serveşti cu delicioasele
produse pe care le iubesc și te simţi mândru
pentru crearea unui spațiu care reflectă talentele.

În plus, te va ajuta să îți consolidezi cunoştinţele despre
provenienţa cafelei. Clienții tăi ar putea avea întrebări
despre originea boabelor sau modul în care au fost
cultivate, aşa că înarmează-te cu cunoştinţe de dinainte.

Angajează oameni cu personalități plăcute

Trebuie totuşi să vă feriţi de anumite capcane în
timp ce întocmiți un plan de afaceri sau visaţi la
un meniu de băuturi și mâncăruri minunate:

A deveni un expert barista nu este ușor; vine cu
timpul, entuziasmul, răbdarea și practica. Dar
poate fi învățat și poate fi cultivat - spre deosebire
de atitudinea grosolană a unui barista.

Nu lăsa alegerea unei surse de cafea la urmă.

În calitate de client, știu că întotdeauna aş aprecia mai
mult o cafea oferită cu un zâmbet prietenos, decât o
cafea umbrită de aroganța unui barista. În calitate de
angajator, ştiu că e mult mai greu să schimbi personalitatea
unui angajat decât să îl înveţi să prepare un latte.

Alegerea partenerului potrivit de cafea este un angajament
serios. De ce să aștepți până în ultima clipă pentru a face ceea
ce este potențial cea mai importantă conexiune pe care o va
avea afacerea ta pentru întregul său parcurs? Prospectează piaţa
de prăjitorii; întreabă ce tipuri de servicii, educație, resurse,
reduceri, politici de transport și asistență tehnică oferă și cere-le
sfatul când începi să îți construiești viziunea despre cafenea.

Nu uita să studiezi!
Nu te-ai înscrie la o școală culinară cu două săptămâni
înainte de a deschide un restaurant, nu-i așa? Oricine
doreşte să deschidă o cafenea ar trebui să-și petreacă o
perioadă considerabilă de timp învăţând cât mai mult
posibil - nu numai despre cum se prepară cafeaua, ci și
despre cum să o guste. Vizitarea cât mai multor cafenele
și degustarea diferitelor tipuri de băuturi la fiecare poate
să îți ofere o perspectivă asupra varietății de aromă,
calitate și stiluri disponibile în lumea de cafea.
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Meniul simplu
Una dintre cele mai comune greşeli făcute
de proprietarii cafenelelor este că încearcă să
anticipeze dorinţele oricărui potenţial client.
Asta duce la conceperea unor meniuri dezordonate,
cu prea multe opţiuni care nici măcar nu se vor
consuma. De ce să oferiţi zeci de produse mediocre
când aţi putea să impresionaţi doar cu câteva?
Începeţi cu un meniu limitat la opţiuni de calitate la care
adaugaţi câteva dintre preparatele care sunt căutate pe piaţă.
		

Sursă: www.drinks.seriouseats.com
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Piața europeană
a cafelei se schimbă,
iar profesioniștii
trebuie să țină pasul
cu noile tendințe.
Să explorăm câteva
împreună:

4

Sfaturi și oportunități
pe piața europeană a cafelei

1. Majoritatea consumatorilor europeni
achiziționează în continuare cafea
obișnuită, dar cafeaua de specialitate
este un segment în creștere.
Majoritatea consumatorilor europeni achiziționează în
continuare cafea ieftină, de obicei sub formă de amestecuri
standard. Cercetările recente sugerează că majoritatea
consumatorilor europeni încă nu fac distincția între cafeaua
de calitate superioară și cea inferioară. Acest lucru indică
faptul că există o lipsă de conștientizare a consumatorilor
și de informații privind cafeaua de specialitate. În același
timp, informațiile din industrie sugerează că un număr din
ce în ce mai mare de consumatori europeni este pregătit
să plătească prețuri mai mari pentru cafeaua de calitate
superioară (cu scoruri ridicate între 80 și 100), care au o
poveste specială. Interesul din ce în ce mai mare în ceea ce
privește cafeaua de specialitate se reflectă în numărul tot mai
mare de cafenele, prăjitorii mici, mărci locale și barista.
În cadrul pieței pentru cafea de specialitate,
se remarcă trei evoluții.
Amestecuri signature: Acestea sunt cafele selecționate
cu atenție, de diverse origini, care oferă palete unice
de gust. Acestea fac apel la anumite gusturi ale
consumatorilor și surprind prin echilibru și calitate.
Exemplele includ diferite amestecuri de la Coffee
Masters(Regatul Unit) si Borgman Borgman (Olanda).
Single origin: Originea cafelei primește o atenție din ce
în ce mai mare din partea industriei și a consumatorilor.
Originea unică este asociată cu cafea de înaltă calitate și
unicitatea ei dintr-o anumită regiune sau țară. Exemple
de origini unice sunt Jamaican Blue Mountain, Hawaii
Kona, Top Kenya AA sau Guatemala Antigua.
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Micro loturi: piața de cafea de specialitate a dus, de
asemenea, la o creștere a numărului de micro-loturi. Aceste
boabe de cafea de calitate superioară sunt vândute separat,
în cantități de până la 50-75 pungi, la un preț mai mare.
Această dezvoltare deschide o oportunitate interesantă
pentru cafele de calitate superioară și cu valoare adăugată.

În unele părți ale Europei, segmentul de vârf
al pieței de cafea intră în cel de-al patrulea val.
Acest val este caracterizat de ceea ce se numește
„știința de cafea”. Aceasta înseamnă că înțelegerea
boabelor de cafea și pregătirea lor devin esențiale.
Sfaturi:

Sfaturi:
Aflați mai multe despre scoruri de degustare de
pe site-ul Asociației de cafea de specialitate din
America. De asemenea, puteți lua în considerare
obținerea unui certificat Q pentru cafeaua dvs.
Furnizați documentația corectă. Cumpărătorii se pot aștepta
la dovezi ale procesului de clasificare și la scorul final al
cafelei. Parfumul, gustul, echilibrul, dulceața și uniformitatea
sunt subiecte importante în acest proces de clasificare.
Investigați oportunități de micro-loturi de înaltă calitate.
Consultați platforma Cup of Excellence pentru a găsi mai
multe informații despre micro-loturi și pentru a vă conecta
cu alți oameni din industrie și potențiali cumpărători.

2. Consumatorii europeni de cafea devin
mai informați și mai pretențioși
Se spune că piața de cafea se dezvoltă în valuri. Primul val
(anii 1960) a fost marcat de popularizarea consumului
de cafea în Europa; acest val este în prezent vizibil în
mai multe țări în curs de dezvoltare. Al doilea val a
determinat trecerea la cafea de înaltă calitate în Europa în
anii 1980 și 1990. Piața europeană a cafelei se confruntă
în prezent cu cel de-al treilea val, cu o cerere tot mai
mare de cafea de specialitate și sustenabilitate.

Fiți informat cu privire la ultimele evoluții de
pe piața europeană a cafelei. Consultați siteurile World Coffee Portal și SCA.

3. Certificarea devine o cerință a pieței
Consumatorii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați
de impactul social și ecologic al consumului lor.
Standardele majore de producție în cafea sunt:

Această situație înseamnă că este dificil să vă aduceți
cafeaua certificată pe piață. Consultați Coffee Barometer
pentru mai multe informații despre dezvoltarea
certificărilor pe piața europeană a cafelei.
Înainte de a vă angaja în anumite traiectorii de certificare,
verificați dacă există suficientă cerere pe piața țintă. Discutați
despre posibilități cu cumpărătorii și luați în considerare
costurile pe care un proces de certificare le presupune.

4. Creșterea comerțului direct
între producători și micii prăjitori
/ comercianți cu amănuntul

• Organic

În structura tradițională a comerțului cu cafea, materia primă
este obținută prin intermediul importatorilor și distribuită
ulterior la prăjitorii din Europa. Această structură reprezintă
în continuare cea mai mare parte a pieței, însă inițiativele
comerciale directe sunt în creștere. Cele mai multe prajitorii
care abordează comerțul direct se află în nordul Europei,
unde conceptul se adresează cel mai mult consumatorilor.

• Rainforest Alliance

Sfaturi:

• UTZ Certified

• Investiți în parteneriate pe termen lung. Atunci când lucrați
direct cu prajitorii, este important să lucrați împreună pentru
a vă crește calitatea și a dezvolta noi concepte; de exemplu,
ediții limitate de micro-loturi de cea mai bună calitate.

• Fairtrade

• 4C
Importanța diferitelor scheme de certificare
diferă de la o țară la alta.
Sfaturi:
Rețineți că în prezent există mai multă cafea certificată
pe piață decât cea comercializată ca atare.

• Analizați site-urile de tranzacționare online, cum
ar fi Algrano și Cropster, pentru a vă conecta cu
prăjitorii în Europa și din alte părți ale lumii.
				

Sursă: www.cbi.eu
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Industria cafelei
și schimbările climatice

Cum va fi afectată industria cafelei
de schimbările climatice

Cafeaua este cel mai comercializat
produs din lume după petrol.

Cererea de cafea din întreaga lume este în schimbare. În
Europa se consumă în continuare o treime din cafeaua la nivel
global, dar China şi-a dublat consumul doar în ultimii 5 ani.

Boabele de cafea sunt cultivate în peste 60 de ţări şi
25 de milioane de familii din întreaga lume îşi asigură
existenţa din cafea. Brazilia este de departe cel mai
mare producător, urmat de Vietnam şi Columbia.

În ceea ce priveşte Canada, statistica este neschimbată,
90% din adulţi fiind consumatori de cafea.
O sumedenie din studiile recente împărtăşesc viziunea
comună că băutura noastră favorită, cafeaua, este o alegere
sănătoasă. Cererea în ţările vestice este importantă şi
pune presiune pe ţările producătoare. Aşadar, schimbările
climatice nu pot să îi lase pe specialiști indiferenţi şi
ameninţă să schimbe povestea de succes a cafelei.
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consens în creștere între experți, potrivit căruia schimbările
climatice vor afecta sever culturile de cafea în următorii
80 de ani. Până în 2100, mai mult de 50% din terenul
folosit pentru a crește cafeaua nu va mai fi arabil.

Etiopia ar putea fi profund afectată

Producţia s-a schimbat încet în ultimii ani. Cu ploile
bogate din Brazilia şi vremea favorabilă din alte
zone ale lumii, natura i-a favorizat pe cultivatorii de
cafea, dar lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

O combinație de efecte, care rezultă din temperaturi
mai ridicate și schimbarea tiparelor de precipitații,
va face ca terenul pe care cafeaua este în prezent
cultivată să devină nepotrivit pentru producție.

La poarta fermei, cafeaua valorează peste 100 de miliarde
de dolari. În sectorul comerțului cu amănuntul, industria
de cafea este în valoare de 10 miliarde USD. Dar există un

Potrivit Academiei Naționale de Știință, în America
Latină, mai mult de 90% din suprafața utilizată pentru
producția de cafea ar putea suferi aceeași soartă. Se

estimează că Etiopia, al șaselea cel mai mare producător
din lume, ar putea pierde peste 60% din producția sa
până în 2050. Aceasta este doar la o generație distanță.
Pe măsură ce condițiile climatice devin critice, mijloacele
de existență a milioane de agricultori sunt expuse
riscului, iar capacitatea de producție este periclitată. Alți
potențiali factori de risc sunt dăunătorii și bolile.
Cu schimbările climatice, gestionarea dăunătorilor și
controlul bolilor reprezintă probleme serioase pentru
fermierii care nu își pot permite să-și protejeze culturile.
Mai mult de 80% dintre producătorii de cafea sunt
agricultori țărănești. Dăunătorii și bolile vor migra în
regiunile în care temperaturile sunt adecvate pentru
supraviețuire, iar majoritatea fermierilor nu vor fi pregătiți.

49

coffee world

Mulți vor alege pur și simplu să crească alte culturi
mai puțin vulnerabile la schimbările climatice. Alții
ar putea încerca să mărească producția de cafea,
dar calitatea va fi aproape sigur compromisă.

Calitatea cafelei va suferi
Temperaturile mai mari vor afecta calitatea cafelei. Cafeaua
de înaltă calitate este cultivată în anumite regiuni ale lumii,
unde clima permite boabelor să se coacă exact la momentul
potrivit. Cafeaua Arabica reprezintă, de exemplu, 75%
din producția de cafea din lume și este întotdeauna la
doar câteva grade distanță de a deveni un produs slab.
Acest lucru va afecta, fără îndoială, prețurile cafelei
și calitatea pentru noi toți. Datorită așa-numitului
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Starbucks Effect, calitatea cafelei ne care o bucurăm acum
este mult superioară celei de acum zece ani. Obținerea
de boabe calitative poate deveni mai dificilă în viitor.

producătoare de cafea în prezent încearcă să dezvolte metode
ecologice și să adopte practici durabile, Canada ar putea fi
următoarea țară în care cafeaua este cultivată, nu doar prăjită.

În acest moment, în contracte, cafeaua este evaluată la
1,28 USD per kilogram și este expusă presiunilor. La
această rată, prețul record de 3,39 USD/lire, stabilit
în 1977, ar putea fi restabilit în doar câțiva ani.

În decursul următorului deceniu, cu schimbările
climatice și noile tehnologii, poate deveni posibilă
producerea de boabe de cafea în Canada.

Luptele pe care le vedem în industria cafelei nu sunt
doar despre câștigarea unor cote de piață sau despre
atragerea consumatorilor. Ele sunt, de asemenea, despre
modul în care ne conectăm cu o cultură care este
supusă asediului de către schimbările climatice.
În lipsa luptei împotriva schimbărilor climatice, am putea
fi forțați să ne schimbăm relația cu cafeaua. Deoarece țările

La urma urmei, dacă Elon Musk crede că putem
începe să colonizăm Marte până în 2022, de
ce nu putem crește cafeaua în Canada?
Deci, dacă un lanț de cafea oferă cafea gratuită, acceptați-o.
Nu va dura mult înainte ca ea să devină un lux.
				Sursă: www.phys.org
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Cum a apărut cafeaua în viața ta?

How did coffee appear in your life?

Lucram în servicii financiare și cafeaua era doar un hobby pentru
mine. Am învăţat foarte repede să fac o cafea mai bună la mine
acasă decât ce puteam cumpăra dintr-o cafenea, așa că am decis
să urmez o carieră în cafea. Un an mai târziu, am ajuns în finala
Campionatelor Mondiale Barista, unde am terminat pe locul 4.
Asta a fost în anul 2009 și de atunci nu m-am mai uitat înapoi.

I used to work in Financial Services and coffee was just
a hobby for me. Very soon I could make better coffee at
home than I could buy in a shop and so I decided to pursue
a career in coffee. A year later I was in the final of the
World Barista Championships where I eventually finished
4th. That was 2009 and I haven’t looked back since.

Spune-ne despre 3fe Coffee.

Tell us about 3fe Coffee.

Când m-am întors de la WBC din Atlanta, nu aveam niciun loc
de muncă și resurse foarte puține, așa că am deschis o cafenea mică
în holul unui club de noapte din Dublin. A fost destul de mare
cât să-l conduc singur și cred că am vândut în jur de 20 de cești în
prima mea zi. De atunci, am crescut la trei cafenele, o prăjitorie
și acum personalul numără 45 de oameni. A fost un drum lung.

When I returned from the WBC in Atlanta I had no job
and very little resources, so I opened a small pop up cafe in
the lobby of a nightclub in Dublin. It was big enough for
me to run it by myself and I think I sold about 20 cups
on my first day. Since then we’ve grown to three shops,
a roaster and now have a staff of 45. It’s been quite a journey.

Care sunt planurile tale pentru
următorii cinci ani în cafea?

What are your plans for the
next five years in coffee?

Aș dori să creez o afacere puternică și stabilă care să
îi ajute pe oameni să-și asigure o carieră în cafea.

I’d like to create a strong, stable business that can
help people secure a career path in coffee.

Povesteşte-ne despre carte și
cum te-ai decis să scrii.

Tell us about the book and how
did you decide to write it.

Sunt copleşit de întrebări de la oameni care doresc să
deschidă cafenele sau să le îmbunătățească pe cele pe care le
au. Întotdeauna am vrut să scriu o carte și acesta a părut o
modalitate ideală de a atinge acest obiectiv. N-am avut nicio
idee că va fi de succes, am scris-o pentru că aşa am simţit.

I get inundated with questions from people looking to
open coffee shops or improve the ones they have. I’ve
always wanted to write a book and this seemed like the
ideal way to achieve that goal. I had no idea it would be
successful, I just did it because it felt right.

Unde ai băut cea mai bună cafea?

Where have you drunk the best coffee?

Cea mai bună cafea din săptămână este întotdeauna în
bucătăria mea, în dimineaţa de sâmbătă, alături de familia mea.

The best coffee I have all week is always in
my kitchen on a Saturday morning with my family.

Cea mai dragă amintire despre cafea?

Your most cherished coffee experience?

Cred că cele mai importante experiențe se întâmplă
când întâlnești oameni care iubesc ceea ce fac. Poți să
spui instantaneu când intri într-o cafenea cum se simt
oamenii făcându-şi meseria, iar asta face mai mult decât
orice ar putea face cafeaua sau maşinile scumpe.

I think the most important coffee experiences happen
when you meet people who love what they do. You
can tell instantly when you enter a coffee shop how
people feel about what they’re doing and that does
more than expensive machines or coffee ever will.

Spune-ne câteva cuvinte pentru
comunitatea românească de barista.

Tell us a few words for the
Romanian barista community.

Sunt încântat că urmează în curând să vizitez
România și comunitatea ei de cafea de specialitate.
Fiecare țară are propria versiune a culturii de cafea
și abia aştept să văd ce are de oferit România!

I’m excited to visit Romania soon and its Specialty Coffee
Community. Every country has its own version of specialty
coffee culture and I’m excited to see what Romania has to offer!
Coffee Break Team
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Celeste Wogn
Foto: Jake Green

Celeste is an actress and top coffee barista, born in Dunedin,
New Zealand, currently living in London, UK. With
more than ten years of experience in the coffee industry,
she has held top positions in leading artisan cafés all
over the world and has been rightfully named as one of
London’s Top Five Baristas in The Financial Times.

I couldn’t say what actually happened. It was an aha!
moment while walking on the street. I had some equipment,
great friends, I’m really good at talking to people, a great
barista and this is how it kind of all came together.
I had a full-time job when I first started
working on these TV series.

As if this weren’t enough, she is an influencer, an
inspiring go-getter, creating positive lifestyle media
content and being the brains behind The Girl in
the Cafe web-series. Interviewing people like Anette
Moldvaer and Ben Anderson, Celeste is someone you
won’t want to take your eyes off in the near future!

However, I must say it wasn’t even close to that sense
of grandeur it had in my head so I needed to learn
how to stay grounded, and would need a reality check
every once in a while, in order to not get disappointed.
Nonetheless, I felt a new sense of life doing this project!

Tell our readers a bit about
your journey in coffee.
I got here [in London] back in 2007, when the specialty scene
was just getting started. It was really encouraging to see cafés
popping out, like Lantana in 2009; they really made a kiwi feel
at home with their Avo on toast and their caffeinated drinks.
I worked as their Head of Coffee for a while and then also
got involved with Soho-based cafés Flatwhite and Milkbar.

Ronița Dragomir
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What I wanted to do after I moved here from Melbourne
was to raise the level of both food & coffee; I felt it
was a bit of a mission so I combined my creative side
with coffee and my people skills, which eventually
led to me producing my own show: tgitc.

How did you end up being The Girl in
the Café? And has your acting career
been affected by this endeavor?
I think nowadays it’s safe to talk of a fourth wave in the
industry. You see all these coffee professionals choosing
to expand and do so much more than simply being a
barista; they do films, they write about it, and I believe
it really helps to share the knowledge around and go
about it in a new and creative way - this happens all the
time in other sectors so why not here as well, right!?
When I had this idea I carried it around and protected
it like a newborn, but I would also ask my friends “am
I going insane? Is this just another one of my ideas that
will not see the light of day?”, although it felt different!
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On the other hand, I’m a strong believer that you cannot rush
the process. Finding your niche might take a while, but you
need to trust yourself and trust in what you’re doing; there will
come a day, same as for me, when you’re walking on the street
and go “Aha!”.
All the pieces will fall into place.
I kind of made a set of rules for myself I didn’t even know I
had, like, for instance, not looking at other people’s Tv series.
I mean, you’ll always have things popping up on
Instagram or YouTube, but I’ve tried to steer away
from them as much as possible, mainly because
I already had an idea of what I wanted.
I just had no clue of how to get it out there and
properly explain it to the public. That’s why I turned
to some talented friends who, I thought, might find
it intriguing and could offer another perspective.
But if you think for one second that it was easy,
you’re dead wrong! I had to battle with the impostor
feeling a lot when I’d talk to others who were, in
my mind, “better” in more ways than one.
Eventually I grew out of it. Everyone has at least one
person who empowers them, but when I became that
for myself I was ready to take on the world, you know?!
I mean, if you can find the reason behind whatever
it is you’re doing then doing it becomes easy.
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When it comes to acting, I don’t do it as much as I
should, I guess. I still go to auditions all the time - like
today for instance: I had one that didn’t go so great
and I felt so out-of-place, but yeah, the first rule to
succeed is to constantly put yourself out there.

Last but definitely not least is Tania Vorrath who owned
The Strictly Coffee Company and Diesoline Café in
Dunedin, New Zealand. It’s safe to say she’s my role model.
But then all these people are amazing, you know!?

Obviously, you’re going to have not-so-awesome days,
but you need to persevere if you’re passionate about
something. You can’t give up at the first mishap.

Name some collaborations you did
that were close to your heart.

Can you name someone who has
been a true inspiration to you?
I’m very fortunate to have many inspiring people
around me which, in most cases, also happen to be
friends. Jason Chan has had a great influence on me; he
built The Batch Espresso Café in Melbourne from the
ground up and won “Barista of the Year” in 2005 way
before World Competitions started taking place.
He also helped design the espresso machine Barista express
(Bes870) from Breville so you can imagine how lucky I
feel to have had the chance to work side by side with him
and manage his café back when I was living in Australia.
Chris Turner is another important name I have to
drop here; he’s basically my mentor and an amazing
human being. I really love his work and whenever me
and Chris get together creatively we’re really in tune.

or the hand painted ceramic V60s that I did with
Lauren van Uden from StudioLVU that you could
buy from my web shop or from Soho Bikes.

I really like collaborating with people that share my
vision. I’m also trying to get specialty coffee out there to
a broader audience because it’s still very much a niche
market; 99% of people are still drinking bad coffee and
don’t even know they can do better. This is why my
collaboration with the Roastery Department began.
Everything I do is closely linked to head roaster Dumo
Mathema because I feel I can really trust him to tell me
the truth- “can we serve this? is it too sour?”, things like
that. I wanted my coffee to be for both experienced and
inexperienced baristas: easy to use at home and in cafés alike.
I was stoked when I heard a café in Nottingham had
bought my coffee! I’d love to see it in more places over
time, of course, but it was such wonderful news, it
had that “aww, they thought it was great” - feeling.

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

I’ve also done other projects like the one with MRstudio
London where we had a limited number of postcards
that said Coffee Bloom made from pressed flowers,

I’d have to say: Start to consciously use all of your senses. This
will help you know the coffee you’re using and will eventually
teach you about consistency. But most of all: cup tasting!
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Prenume: Raluca
Nume: Dobrovolschi

Foto: Daniel Faluvegi

Carte de vizită:
Consultant de imagine
Studii: Absolventă a
Swiss Image Institute,
specialist în etichetă
socială și de afaceri
acreditat de Minding
Manners, Londra.

Acreditări: membru A.I.C.I. - cea mai importantă
asociație de acreditare și dezvoltare profesională a
consultanților de imagine la nivel mondial.

Cât de importantă este imaginea
în viața unui om obișnuit?

Raluca
Dobrovolschi
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E dificil să convingi pe cineva de valoarea ta profesională,
când aspectul pe care îl ai spune lucuri nedorite despre
tine.Atunci când ai certitudinea că imaginea îți este
aliniată cu statutul și obiectivele tale ca profesionist,
ca ceea ce porți îți întărește discursul și acțiunile,
te poți concentra exclusiv pe ceea ce știi să faci cel
mai bine, ceea ce este echivalent cu eficiența.

Imaginea este importantă în măsura în care ne dorim ca
aspectul nostru exterior să fie în acord cu felul în care vrem
să fim percepuți de către cei din jur. Pentru că, fie că vrem
sau nu, fie că ne place sau nu, în orice moment, pe stradă, la
birou, la restaurant, suntem priviți și analizați și de cei din jur.

În plus, a fi un profesionist prezent pe rețelele de
socializare, nu ar trebui să însemne doar a te promova,
ci și a fi un model, iar un model este responsabil pentru
orice tip de influență asupra celor care îl urmăresc.

Până să ajungem să ne demonstrăm calitățile interioare,
avem de trecut filtrul aspectului exterior. Atunci când
aspectul exterior și calitățile interioare nu sunt în acord,
devenim mai greu credibili, mai puțin autentici, mai
puțin în controlul situației, în percepția celorlalți.

Care sunt cele mai stringente aspecte
de care trebuie să se ocupe?

De aceea, aspectul exterior nu are o rețetă comună
pentru toată lumea, ci trebuie racordat la personalități,
contexte, profesii, obiective specifice.

Consideri că un bun profesionist în
domeniul său, care este mediatizat
pe rețelele de socializare, trebuie să
se preocupe de imaginea sa?
Imaginea trebuie să ne susțină, să ne faciliteze orice demers
personal sau profesional, pentru că este cel mai puternic, cel
mai influent și credibil instrument de a transmite cine suntem
la interior, cât de competenți profesional suntem, cât succes
avem, ce convingeri ne caracterizează, etc.

Hainele pe măsura corpului, care să nu dezvăluie prea
mult și inutil, confortabile, actuale, care să indice
conectarea purtătorului la momentul prezent.

Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le
comitem atunci când vine vorba de imagine?
Hainele care nu sunt pe dimensiunea corpului nostru
și încălțămintea depășită ori neîntreținută au cel
mai mare potențial distructiv în orice ținută.
A nu adapta nivelul de formalitate al ținutei pe care
o purtăm la contextul în care ne aflăm, ne poate,
deasemenea, pune într-o situație chiar ridicolă: o rochie
cu spatele gol și capă de blană într-un pub casual, sandale
cu tocuri cui la un brunch relaxat de weekend, jeanși
și pantofi sport la o ceremonie de nuntă, etc. >>

continuare
în pag. 60
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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;

Care sunt pașii pentru a ne crea o imagine
care să ne reprezinte cu succes în societate?
Referindu-mă, bineînțeles, exclusiv la alegerile vestimentare, o
listă de pași în a compune o imagine reprezentativă, ar putea
începe cu stabilirea tipologiei de siluetă pentru a purta haine >
care să ne sublinieze cele mai frumoase trăsături, mascând,
în același timp, imperfecțiunile și continuă cu descoperirea
culorilor în care arătăm cel mai bine, realizarea unui audit
al garderobei, pentru a obține un număr optim de ținute
eficiente, potrivite contextelor vieții noastre, compunerea unei
uniforme, o formulă testată și de încredere pentru zilele fără
inspirație și, nu în ultimul rând, recunoașterea acelor piese pe
care nu le-am purta niciodată, pentru că ceea ce nu ne place
spune despre noi la fel de multe lucruri ca ceea ce apreciem.

Care sunt avantajele colaborării cu un
consultant de imagine foarte bine pregătit?
Cum s-ar putea desfășura colaborarea?
Consultantul de imagine potrivit îți oferă siguranța că ai
făcut cele mai bune alegeri vestimentare pentru corpul
tău, pentru obiectivele pe care le ai, contextul în care te
afli, încrederea că bugetul tău este folosit în mod optim,
independența ulterioară în achiziții și alegeri, prin informațiile
teoretice pe care le afli în timpul sesiunilor de consultanță.
Atunci când te gândești dacă bugetul tău pentru haine
mai poate acoperi și consultanța, îți propun să te uiți în
garderoba ta și să calculezi cât ai plătit pe hainele care stau
nepurtate de un an. Pariez că pot acoperi cel puțin două
ore de consultanță. Ore care te-ar fi scutit de cumpărături
inutile și în urma cărora ai fi rămas nu cu niște haine care îți
aglomerează spațiul, ci cu instrumentele necesare pentru a
ști ce arată bine pe tine, ce corespunde cel mai bine stilului
tău de viață, ce te face să fii perceput așa cum îți dorești.
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Un buget mic, dar cheltuit în mod eficient va valora
infinit mai mult decât un buget amplu, nefericit
direcționat. Concret, prețul pentru consultanța de
imagine începe de la 100 euro/2ore (minimul de timp
pentru care putem lucra împreună). În aceste două ore
putem face o evaluare a garderobei tale, o sesiune de
cumpărături sau își pot oferi o serie de materiale imprimate
ce conțin informații teoretice referitoare la alegerile
vestimentare ideale pentru tine, ghiduri de interpretare
a codurilor vestimentare, ghiduri de cumpărături.

Ce ne recomanzi ca și vestimentație pentru
Petrecerea de Crăciun? Dar cea de Anul Nou?
I-aș încuraja pe cei care ne citesc să uite, la petrecerile de Crăciun
și Anul Nou, de jeanși, jachetele de piele, previzibilele rochii
negre, cizmele lungi fără toc și de hainele de zi cu zi în general
și să aleagă piese memorabile care să contribuie la crearea unor
amintiri frumoase. Doamnele ar putea alege un model special
de rochie: cu spatele gol, cu o o singură mânecă lungă sau cu
mâneci clopot, brodată, cu un imprimeu zgomotos sau perfect
albă, iar domnii arată întotdeauna fermecător într-un costum
croit pe măsura lor sau, dacă se află într-o situație mai relaxată, în
pantaloni din bumbac cerat, lână sau reiați și o cămașă din denim.

Cum te putem contacta?
Clienții sau cursanții mei, cei care vor să-mi adreseze
întrebări ori să-mi citească articolele, mă găsesc pe:
www.ralucadobrovolschi.ro
sau pe email la: contact@ralucadobrovolschi.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiliere estetică & Spa Make-up:
Mirela PĂDURARU
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Best
Coffee tools
Cel mai bun dispozitiv
pentru păstrarea boabelor de cafea:
Coffeevac Vacuum Sealed Coffee Container
Știați că nu se recomandă depozitarea cafelei în
congelator? Deci, cum ar trebui să fie păstrată?
Desigur, puteți să vă păstrați cafeaua în ambalajul original
sau să o puneți în orice recipient de depozitare pe care îl
aveți gol, dar acest recipient este făcut special pentru a
vă menține aroma. Acesta poate depozita o jumătate de
kilogram de cafea și are un sistem brevetat care creează
un vid parțial, permițând în același timp scoaterea cafelei
fără a lăsa oxigenul să pătrundă înapoi în recipient, unde
ar putea afecta aroma proaspătă a cafelei rămase.
Design-ul containerului este sofisticat, dar el este
simplu de utilizat. Apăsați doar butonul pentru a scoate
capacul. Containerul trebuie să fie spălat manual, dar
dacă îl utilizați numai pentru cafea, nu are nevoie să
fie curățat foarte des. Coffeevac este disponibil într-o
varietate de culori, astfel încât să puteți păstra în
recipiente separate cafelele regular, decaf sau aromate.
Cel mai bun cronometru: Taylor
Precision Products Four-Event
Kitchen Timer with Whiteboard
Așa cum prepararea în funcție de greutate este cheia pentru o
cafea perfectă și delicioasă, prepararea în funcție de timp este,
de asemenea, o modalitate ușoară de a da un ritm ritualului
tău de dimineață. Acest cronometru are nu numai capacitatea
de a fi precis la secunde (cei mai buni timpi de preparare sunt
între 3-5 minute), dar poate cronometra mai multe băuturi în
același timp, dacă doriţi să preparaţi cafea pentru mai mulţi
musafiri. Tabla albă atașată vă permite să luați notițe despre
fiecare, marcând tipul de cafea sau tipul de preparare sau chiar
să o folosiți pentru a înregistra variații ale mărimii măcinăturii
pentru a efectua comparații și pentru a vă perfecționa tehnica.
Cea mai bună cană
de călătorie: KeepCup Travel Mug
Dacă sunteți de părere că aveți nevoie de o cană de
călătorie urâtă, din oțel inoxidabil, în care să vă puteți lua
cafeaua cu dumneavoastră pe drumul spre lucru e timpul
să reconsiderați: corpul de sticlă rezistent la temperatură
DuraCuck este suficient de gros pentru a rezista loviturilor și
păstrează o cafea plăcută și caldă pe parcursul transportului.
Capacele se găsesc într-o varietate enormă de culori, astfel
încât să puteți personaliza cana și diapozitivul anti-vărsare
din partea de sus împiedică ruinarea zilei și a cămăşii dvs.
în timp ce mergeți pe jos sau alergați după autobuz.
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
16-18 November

World Tea & Coffee Expo	Mumbai, India

26 November

Beanstock Coffee Festival

Vancouver, Canada

CoLab: Belfast

Belfast, IR	

www.baristaguildofeurope.com/2017-belfast

02 December	La Marzocco Out of the Box	Leeds, UK

www.eventbrite.co.uk

28-30 November

www.worldteacoffeeexpo.com

www.beanstockfestival.coffee

09-10 December	U.S. Coffee Championships Qualifier	Reno, USA	

www.uscoffeechampionships.org

14-16 December	International Coffee and Tea Festival	Dubai, UAE	

www.coffeeteafest.com

