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Colab:
combină o zi întreagă de conținut
educațional cu 2 jumătăți de zile în ambele
tabere, pentru a descoperi comunitatea și
cultura din orașul gazdă.

CoLab: se concentrează pe conectarea unei comunități locale
cu scena internațională de barista, atât prin organizarea
de cursuri și ateliere, cât și prin crearea de activități
pentru a descoperi și sărbători scena locală de cafea.
Pentru baristii internationali, CoLab: este o mare oportunitate
de a descoperi o comunitate de cafea de specialitate cu
crestere rapida, care devine un hub in Europa.Pentru
profesioniștii locali de cafea, este o ocazie excelentă de a
își prezenta abilitățile, cafeaua și orașul, în timp ce leagă
conexiuni personale și profesionale în întreaga Europă.
Este o șansă interesantă de a începe un dialog între noi,
precum și cu unele dintre cele mai mari voci ale comunității
noastre de cafea, de a face schimb de idei și de a ne inspira.
CoLab: vine și în București, în perioada
28-31 mai 2018. Pentru mai multe informații,
accesați pagina de Facebook a evenimentului.
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Sigep 2018
Sigep înseamnă a 39-a ediție internațională
dedicată producției Artisan Gelato, produselor
de cofetărie, patiserie, panificație și sectorului de
cafea.
Evenimentul își confirmă poziția de frunte pe piața
internațională ca târg comercial pentru operatorii
profesioniști din întreaga lume în sectoarele artizanale
de înghețată și patiserie, împreună cu cea a cafelei.
Este un spectacol extraordinar despre tot ce este nou și
modern în aceste lanțuri de aprovizionare. La eveniment
vor fi prezentate de la materii prime și ingrediente până
la instalații și echipamente, mobilier și servicii.
Sigep a fost lansat la sugestia producătorilor italieni de
înghețată, membri în asociații de artizani, care doreau
o expoziție pentru a-și susține activitatea. Povestea sa
este caracterizată printr-un succes în creștere care a
început odată cu inaugurarea sa, la 17 ianuarie 1980.
Astăzi, mai mult ca niciodată, secretul calibrului foarte
ridicat al evenimentelor secundare este organizarea lor, care
implică o colaborare proactivă între cele mai importante
asociații ale artizanilor din diferitele sectoare. Ideea de a
organiza un program plin de evenimente spectaculoase în
zona expoziției a fost una câștigătoare chiar de la început, iar
Sigep va sărbători ediția cu numărul 40 anul viitor la Rimini.
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sursă: www.statista.com
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Compound annual
growth rate (CAGR)
forecast of coffee
market revenue in
selected countries in
Europe between 2017
and 2021

Rata anuală
de creștere compusă
(CAGR) a veniturilor
din piața de cafea în
țările selectate din
Europa între 2017
și 2021

This statistic shows the compound annual
growth rate (CAGR) of coffee market
revenue in selected countries in Europe
between the years 2017 and forecast
to 2021. The coffee market in Poland is
poised to experience the most growth
at 2.9 percent in the four year period,
followed by Italy at 2.6 percent. The
revenue of the coffee market in Spain and
Sweden, however, is predicted to shrink.

Această statistică arată rata anuală de
creștere compusă (CAGR) a veniturilor
din piața de cafea în țările selectate din
Europa între anii 2017 și previziunile până
în 2021. Piața de cafea din Polonia este
pregătită să înregistreze cea mai mare
creștere la 2,9% în perioada de patru ani,
urmat de Italia la 2,6%. Cu toate acestea,
veniturile pieței de cafea din Spania și
Suedia se estimează că vor scădea.

baristaguildofeurope.com
@baristaguild_eu #CoLabBucharest

Arcub - Str. Lipscani nr. 84 – 90,
București 030037, Romania
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Proiectul

Building
New Hope
Building New Hope este o organizație
nonprofit bazată pe voluntariat, cu sediul
în Pittsburgh și Nicaragua. În Nicaragua,
ei colaborează cu o cooperativă de cafea
organică deținută de lucrători, operează
două școli pentru tinerii în situații de risc
și oferă burse de liceu pentru studenții
aflați în dificultate. În Pittsburgh,
colaborează cu școli și universități locale,
grupuri religioase, fermieri, ong-uri,
grupuri comunitare și întreprinderi pentru
a promova ecosistemele sănătoase și
pentru a mări gradul de conștientizare cu
privire la modul în care relațiile comerciale
echitabile pot contribui la reducerea
sărăciei și a inegalităților. Misiunea lor este
simplă: îi ajută pe cei care au nevoie prin
oferirea de oportunități educaționale și
prețuri corecte pentru bunuri și servicii.
El Porvenir înseamnă comerț
echitabil al cafelei organice, cultivată
la umbră,certificată și prietenoasă cu
mediul și care este selectată cu grijă de
către fermieri. Boabele verzi sunt prăjite
la comandă pentru BNH de 19 Coffee
Co, un micro-roaster de specialitate
din Washington, PA. Ei onorează
cererea fermierilor din El Porvenir de
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a nu amesteca niciodată cafeaua cu
boabe din alte ferme - este întotdeauna
de origine unică și delicioasă! Ceașca
are un corp neted și cremos, aciditate
strălucitoare și gustul de ciocolată,
fructe tropicale și note de pământ.
Coffee Project încearcă să
depășească standardele minime
de comerț echitabil prin:
• susținerea unei relații pe termen
lung - prin recolte mari și mici
- cu o cooperativă de cafea mică.
• anual, prețul este renegociat în
conformitate cu prețurile de
pe piață, în avantajul producătorilor.
Coffee Project plătește în avans
producătorii.75% din prețul de
achiziție este onorat înainte de livrare.
Proiectul sprijină dezvoltarea
comunității prin granturi pentru
învățământul secundar, burse
universitare și nevoi de urgență.
Building New Hope a achiziționat
cafea organică în valoare de mai

mult de 150.000 de lire sterline de
la cooperativele de cafea ecologice El
Porvenir din Nicaragua din 2002.
Impactul:
• Fermierii din El Porvenir au replantat
zeci de hectare de cafea organică.
• Comunitatea a construit
o școală primară.
• Comunitatea a trimis prima generație
de elevi la liceu și universitate.
• Comunitatea a păstrat neatinse
păduri tropicale indigene de
2000 de acri, asigurând siguranța
habitatelor critice pentru păsările
migratoare și alte specii, precum și
menținerea bazinului hidrografic.
• Cel mai important, fermierii
au reușit să își păstreze intacte
cooperativele deținute de muncitori.
Între timp, școlile din Pittsburgh au
strâns fonduri pentru o gamă largă de
proiecte educaționale și comunitare.
Pentru mai multe informații, vizitați
www.buildingnewhope.org
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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.

coffee stage

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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What I Know About Running Coffee Shops
este o carte bazată pe experiența personală.
Colin Harmon a construit 3fe pornind de la un
cărucior de cafea pe holul unui club de noapte
care a devenit afacerea de renume internațional
de astăzi.
Lecțiile, povestirile și sfaturile din această carte
ilustrată oferă o perspectivă unică și cinstită
asupra realităților de zi cu zi a ceea ce mulți
oameni văd ca o slujbă de vis.
Colin Harmon știe câteva lucruri despre cum funcţionează
cafenelele. El a deținut și a deschis patru încă din 2009,
și-a crescut afacerea, aceasta devenind apreciată pe
piaţa cafelei de specialitate din Dublin, iar el însuși a
devenit un profesionist de cafea demn de remarcat.
3fe - sau Espresso „de la al treilea etaj” - este un
nume pe care mulți profesioniști de cafea îl vor
recunoaște și, cu siguranță, are o rezonanţă.

De ce ar trebui să vă gândiți la sfatul lui Colin când
vine vorba de a gestiona o cafenea? What I Know About
Running Coffee Shops nu este un ghid care explică pas cu
pas cum să începi, ci mai degrabă o antologie de sfaturi
practice de la cineva care a fost acolo înainte, a făcut
unele greșeli, dar a ajuns cu succes la celălalt capăt.

„Coffeeography: The Coffee Producers”
prezintă profiluri ale câtorva producători de cafea
uimitori, care sunt exemple demne de urmat
și cu care Steve a avut privilegiul de a lucra în
timpul petrecut la Hasbean, fiecare spunându-și
povestea în propriile cuvinte.

„Cred că oricine conduce o cafenea știe că nu există
nicio modalitate absolută de a o face. Multe dintre
lucrurile scrise în carte sunt dureroase, pentru că sunt
foarte multe de care sunt cam jenat, lucruri pe care
chiar le-am ratat și greșeli pe care le-am făcut.

Cartea conţine, de asemenea, o parte din cele
aproximativ 32000 de fotografii ale fermelor de
cafea pe care Steve le-a colecţionat de-a lungul
anilor.

Asta a fost probabil cea mai dureroasă parte, să
reuşesc să pun totul pe hârtie. Multe aspecte
de acolo sunt destul de personale.
Cred că o mulțime de oameni care sunt interesați de
deschiderea cafenelelor o citesc și poate simt nevoia
să se mai gândească, pentru că administrarea unei
cafenele într-adevăr nu este pentru toată lumea.

Colin Harmon este de patru ori campion irlandez
Barista și proprietar al cafelei 3fe din Dublin.

Cartea nu conţine adevăruri absolute, în ea nu
este vorba de a spune nimănui cum să o facă,
este mai mult despre -asta am făcut eu-.

Activitatea sa în cafea s-a extins la activitățile de prăjire,
instruire și consultanță, precum și dezvoltarea echipamentelor
de cafea pentru piața de specialitate și în afara acesteia.

De-a lungul anilor, mi-a fost cerut sfatul în
numeroase ocazii, așa că sper că există o audiență
care va fi receptivă la această carte.”
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Cafeaua specialty nu este doar despre boabe și arome:
este mai ales despre relațiile dintre oameni.
În cei 18 ani în care a construit Hasbean Coffee,
Steve Leighton şi-a petrecut majoritatea timpului
construindu-şi relațiile cu oamenii care fac cafeaua
de specialitate posibilă: producătorii.
Despre autor
Intrigat de cafea încă de la vârsta de șapte ani,
Stephen Leighton a deschis pentru prima dată porțile
Hasbean în 1999 și e prezent online din 2003, unde
continuă să fie în fruntea epocii web a cafelei.
Poate cel mai bine cunoscut pentru popularul săptămânal In
My Mug sau pentru stilul său de semnătură (mai ales roșu!),

Steve lucrează direct, an de an, cu peste 30 dintre
cei mai incredibili producători de cafea din lume
pentru a construi parteneriate pe termen lung care
să permită că Hasbean să se aprovizioneze cu o cafea
mai bună pentru toate proiectele și clienții lor.
Hasbean își propune să investească în același timp
şi în experimentare pentru a înțelege ce calitate este
posibilă într-un anumit sol sau regiune prin intermediul
științei, îmbunătăţirii proceselor, agronomiei și
acordării sprijinului acolo unde este nevoie de el.
Steve este co-creator al Tamper Tantrum (platformă
pentru brainstorming și proiecte alături de Colin
Harmon), co-proprietar al 3FE din Dublin și coproprietar al Drop Coffee din Stockholm.
O carte despre producătorii de cafea care construiesc
o industrie a cafelei de specialitate mai bună.
“This book gives readers an insight into the hard work,
passion and perseverance that has made Steve Leighton
one of the most celebrated and respected green buyers in
the international coffee community today.”
		colin harmon | author,
		
what i know about running coffee shops
			Sursă: www.coffeeography.co.uk
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moTTa

Coffee
ACCessories

CânTar Hario

BariSTa

penTru Cafea

pen

250 LEi

26,00 LEi

kfea.ro
Tel: 0774.634.756

imS CompeTiTion
200im filTru
58,00 LEi

TermodenSimeTru
penTru Cafea
Tamper eTolia

165,00 LEi

lemn negru
120 LEi

perie de Curațare
grup Cafea

eTolia CHeie penTru

11 LEi

înlăTurarea SiTei
din porTafilTru

Tamper moTTa

30 LEi

mâner lemn roșu
150 LEi

SuporT penTru
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Tamper

moTTa SuporT Tamping

49,00 LEi

89,10 LEi
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De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

Am ales cafeaua deoarece simt că există o oportunitate personală
de a avea un impact pozitiv asupra lanțului de aprovizionare.
Prin crearea PDG și mai târziu a PDG Espanol, putem crește
interesul pentru mișcarea de cafea de specialitate la nivel
mondial, să facem educația de înaltă calitate accesibilă și să dăm
putere unei game variate de oameni, oferindu-le o voce.

I chose coffee as I feel there is a personal opportunity to
positively impact the supply chain. By creating PDG and later
PDG Espanol, we can increase interest in the global specialty
coffee movement, make high-quality education accessible and
empower a diverse range of people by giving them a voice.

How did you start the project with PDG?
Cum ai început proiectul cu PDG?
A început ca un proiect din pasiune și un mic blog. Interesul meu
a fost inițial declanșat când am vizitat America Latină acum 4 ani
și am întâlnit mulți producători de cafea în America Centrală și de
Sud. Îmi amintesc în mod deosebit întâlnirea cu un producător de
cafea din Honduras, pe nume Oscar, care nu avea numai o cafea
delicioasă, ci şi o poveste care m-a inspirat și procese experimentale.
După ce am vizitat ferma, am căutat pe internet răspunsuri și
informații, dar am găsit foarte puține. Aproape niciun consumator
sau cumpărător nu știa că ferma lui exista - îmi amintesc că mă
gândeam că pot schimba asta, așa că am început să scriu!

Henry Wilson
20

It started as a passion project and a small blog. My interest was
initially sparked when I visited Latin America 4 years ago and
met many coffee producers in Central and South America.
I distinctly remember meeting a coffee producer in Honduras,
named Oscar who had not only a delicious coffee, but an inspiring
story and experimental processes. After visiting his farm, I searched
the internet for answers and information, but found little info.
Hardly any consumers or buyers knew his farm even existed - I
remember thinking to myself, I can change this, so I started writing!

Povesteşte-ne despre Micro coffee festival.

Tell me a little bit about your Micro coffee festival.

MCF este un eveniment intim și familiar, concentrat pe conectarea
producătorilor cu prăjitorii și aducerea educației și discuțiilor
la origine! Pentru mulți producători, festivalurile internaționale
reprezintă o cheltuială enormă - una care deseori nu merită.
Așadar, am vrut să ne asumăm această provocare și să le aducem
evenimentul aproape! MCF oferă o gamă largă de ateliere,
degustări, conferințe de clasă mondială și activități de team building
De asemenea, sunt oferite spații de cazare la morile şi
fermele producătorilor, adică participanții vor avea ocazia
să viziteze laboratoare de degustare, să culeagă cireşe
(permiterea recoltării) și să ia legătura cu fermierii locali.

The MCF is an intimate, familiar event focused on connecting
producers to roasters and bringing education and discussion to origin!
For many producers, international festivals are a huge expense –
one that often doesn’t pay off. So, we wanted to challenge this and
bring the event to them! MCF features a wide range of workshops,
cuppings, world-class speakers and team-building activities.
Also, accommodation is being provided at producers’
mills and fincas, meaning attendees will have
opportunities to visit cupping labs, pick cherries (harvest
permitting) and connect with local farmers.
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De ce cu noi?

Unde va fi următorul festival?

Where will be the next one festival?

Nu am decis încă! Cu toate acestea, în timp ce evenimentul
se va concentra pe cafea de specialitate - putem implica chiar
și câțiva experți în cacao în sărbătoarea lansării @pdgcacao!

We haven’t decided yet! However, whilst the event will focus
on specialty coffee - we may even be involving some cacao
experts in celebration of the launch of @pdgcacao!

Împărtăşeşte-ne cea mai frumoasă experiență
pe care ai avut-o alături de cafea.

Share with us the best experience
you’ve had with coffee.

Nu am una! Cea mai bună experiență este întotdeauna
vizitarea țărilor producătoare de cafea și discuţiile cu
localnicii și fermierii. De fiecare dată când mă duc, învăț
ceva nou și sunt uimit de expertiza și perspectivele lor.

I don’t have one! The best experience is always visiting
coffee producing countries and speaking to locals and
farmers. Every time I go, I learn something new and
am amazed by their expertise and insights.

Învăț în mod constant că nu există un
singur răspuns în industria cafelei.

I am constantly learning that there is no
single answer in the coffee industry.

Care este metoda ta preferată
de a prepara și bea cafea?

What is your favorite method to
brew and drink coffee?

V60 - Îmi place ceaşca luminoasă și suculentă.

V60 - I like the bright and juicy cup.

Care este cea mai veche amintire despre cafea?

What’s your oldest memory about coffee?

Îmi amintesc că am făcut un curs de barista în Quito, Ecuador
la Academia de cafea și am savurat primul espresso de origine
unică. Atunci a fost momentul când cafeaua m-a fermecat.

I remember doing a barista course in Quito, Ecuador
the Coffee Academy and sipping that first single-origin
espresso. It was there I had my “coffee awakening”.

Care sunt planurile de anul acesta
cu privire la cacao și cafea?

What are your plans for this year regarding
cacao and coffee of course?

Continuăm să ducem educația la superlativ! Ne
concentrăm și mai mult pe analizele digitale și pe cele
sociale, pentru a ne conecta cu generația viitoare!

Keep championing education! We are focusing even more
intensely on digital analytics and social media, in order to
connect with the upcoming millennial generation!

De asemenea, noile noastre proiecte includ @pdgvideo
și @pdgcacao! Promovarea educației și a schimbului
de informații pe diferite platforme și formate!

Also, our new projects include @pdgvideo and @
pdgcacao! Promoting education and informationsharing across different platforms and formats!

Spune-ne câteva cuvinte pentru
comunitatea românească de cafea.

Tell us a few words for the Romanian
coffee community.

În prezent, scriu acest mesaj din Honduras și în fiecare
zi mi se amintește importanța noilor piețe.

I am currently writing this message from Honduras and each
day I’m reminded about the importance of new markets.

România reprezintă o piață de cafea de specialitate în curs de
dezvoltare, care poate sprijini producătorii de cafea în ceea
ce privește calitatea recompensării cu prețuri premium.

Romania represents an emerging specialty coffee market which can
support coffee producers in rewarding quality with premiums prices.

Sunt impresionat că România a avut așa un succes fenomenal
atât în competiții, cât și în minunatele micro-prăjitorii! Cine știe,
poate că în curând vom avea un membru al echipei în România.
E cineva interesat? Trimiteți-mi un email la:
henry@perfectdailygrind.com
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5 ani experienta in Industria Horeca
cu peste 500 de produse in portofoliu

Reprezentant in Romania a unora din cele
mai renumite branduri in domeniu.

Solutii complete de echipare cafenea cu
produse premium, pentru orice budget.
______________________________

3

www.clickndrink.ro
calitatea face diferenta

I am amazingly impressed that Romania has had such phenomenal
success in both competitions and exquisite micro-roasteries! Who
knows, maybe soon we’ll have a team member in Romania.

IMPORTATOR EXCLUSIV

Interested? Email me at: henry@perfectdailygrind.com
Coffee Break Team

CLICKNDRINK.RO

?
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Rubens Gardelli

24

Competiția finală a Campionatului Mondial de
Cafea din 2017 a culminat cu încoronarea lui
Rubens Gardelli la Campionatul Mondial de Prăjit
al Cafelei, după trei zile intense de competiție la
show-ul Hotelex din Guanzhou, China.
Gardelli nu este un străin al competiției de cafea,
este proprietar al Gardelli Specialty Coffees din
Forlì, Italia și un Q grader licențiat. Fermecat
de cafea, a intrat în industrie din pasiune pură
și pentru a onora munca grea a fermierilor. El
promovează transparența și trasabilitatea deplină
și se străduiește să fie o sursă de inspirație și
inovație pentru întreaga industrie.

The final competition of the 2017 World Coffee
Championships culminated with Rubens Gardelli
being crowned the 2017 World Coffee Roasting
Champion, after three intense days of competition
at the Hotelex show in Guanzhou, China.
Gardelli is no stranger to coffee competition,
owner of Gardelli Specialty Coffees in Forlì, Italy,
and a licensed Q grader. Passionate about coffee,
he went into coffee business out of pure passion
and to honor the farmers’ hard work. He promotes
full transparency and traceability and strives to
be a source of inspiration and innovation for the
entire industry.

Cum a început călătoria ta în lumea cafelei?

How did your journey in coffee begin?

De ce cafea? A fost de la familia mea. Am crescut cu ea,
m-am născut în 1977, iar între anii 1982-1987 părinții mei
au deschis un bar tradițional, o cafenea, într-o benzinărie.

Why coffee? It was from my family. I grew up with it,
born in 1977 and between 1982-1987 my parents started
their traditional bar, coffee place, in a gasoline station.

Îmi amintesc că mă duceam în spatele tejghelei și pregăteam
produse. Aceasta este prima mea amintire din călătorie, deci
este ca o moștenire. Apoi, mama mea a deschis o cafenea în
1987, mai modernă, concentrându-se nu numai pe cafea,
ci și pe calitate și avea multă mâncare bună și tutun.

I remember myself going on the back of the counter and
preparing products. This is my first memory, so it’s like
a legacy. Then my mom started a coffee shop in 1987,
more modern, focusing not only on coffee, but also on
quality and it had a lot of good food and tobacco.

Cafeaua era mai degrabă un serviciu. Au încercat să
servească cafea bună, dar asta a fost. Am făcut multe
lucruri și m-am întors în lumea cafelei. Am început să
prăjesc în 2009. A fost prima dată când am prăjit cafea.

Coffee was more like a service. They tried to serve good
coffee, but that was it. I did a lot of things and I came
back to the coffee world. I started roasting in 2009.
That was the very first time I did my first roast.
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Spune-mi mai multe despre prima
ta amintire cu cafeaua.

Tell me more about your first
memory with coffee.

Ei bine, sunt mai multe amintiri. În ceea ce privește băutul
cafelei, amintirea e de prin 1986, când aveam 18 ani și nu îmi
plăcea să beau cafea. Nu mi-a plăcut deloc, era prea amară, nu
înțelegeam de ce ar bea cineva ceva atât de amar. În principiu,
nu mi-a plăcut cafeaua până în 2008. Nu o preferam. Se pare
că prima mea amintire despre cafea nu este una frumoasă.

Well, those are various memories. Regarding drinking coffee,
it was back in 1986, when I was 18 and I didn’t like drinking
coffee. I didn’t like it at all, it was too bitter, I couldn’t
understand why would someone drink something so bitter. I
basically didn’t like coffee until 2008. It was not my favourite
thing. Turns out my first memory of coffee is not a nice one.

Cum te simți după ce ai câștigat Campionatul
Mondial? S-a schimbat ceva pentru tine?

How do you feel after winning the World
Championship? Did something change for you?

M-am simțit extrem de fericit și mulțumit, am fost foarte
emoționant când am câștigat premiul pentru că, după trei
încercări, aproape că simțeam că nu eram suficient de bun pentru
a câștiga sau cel puțin pentru a ieși pe al doilea loc. De fiecare dată
când am concurat am ajuns pe locul 6 sau 5, așa că am simțit că
a fost aproape ultima șansă pe care o aveam. Sincer, a fost chiar
o surpriză. Ceva s-a schimbat într-adevăr. Lucram deja foarte
mult, așa că eram foarte activ și înainte. S-a schimbat ceva pentru
cei care nu mă cunosc. Modul meu de prăjire nu s-a schimbat,
nici calitatea cafelei pe care o cumpăr, nu am schimbat nimic în
comparație cu ceea ce făceam înainte. Dar ceea ce am realizat
este că am reușit să ajung la clienți în anumite părți ale lumii,
la care altfel nu aș fi putut ajunge. Acum am un „titlu”, așa că
oamenii au încredere în el atunci când degustă cafeaua mea. Este
ca o ștampilă, „încrede-te în mine pentru că sunt campion”. În
final, doar am câștigat un joc, acest lucru nu trebuie să definească
ceea ce făceam înainte. Aceasta este mai mult o sărbătoare
finală a muncii grele pe care am depus-o ca să ajung aici.

I felt extremely happy and satisfied, I was very emotional when
I won the award because after three attempts, I almost had the
sense that I was not good enough to win or to at least place
second. Every time I competed, I got the 6th or 5th place, so I
felt it was almost my last chance I had. It was almost a surprise,
honestly.
Something has changed indeed. I was already working a
lot, so I was very active before. Something changed for the
people who don’t know me. My roasting hasn’t changed,
nor the quality of coffee I am still buying, I didn’t change
anything compared to what I was doing before. But what I
achieved through this is that I managed to reach customers
in some parts of the world that otherwise I would not be
able to. Now I have a “title”, so the people trust it when
tasting my coffee. It’s like a stamp, “trust in me because
I am a champion”. In the end, I just won a game, this
shouldn’t define what I was doing before. This is more a final
celebration of the hard work I’ve been putting into this.
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Povestește-ne despre proiectul
din Uganda. Cum a început?

Tell us a bit about your project in
Uganda. How did it start?

Cine este persoana din lumea cafelei
care te-a inspirat cel mai mult?

Who is the most inspirational person
from the coffee world for you?

Totul a început acum trei ani. Am încercat să contactez
fermierii pentru un lot special de concurs, ca să dezvolt
un comerț direct și să cumpăr direct de la producătorii de
cafea și apoi am început diferite proiecte cu toți fermierii
care sunt foarte pasionați în Uganda. După ce am degustat
prima cafea recoltată în noiembrie 2015, am spus că are
un potențial enorm și că ar trebui să dezvoltăm un proiect
și mai mare. Pe măsură ce vânzările mele erau în creștere,
am reușit să dezvolt acest lucru și să aleg un fermier.

It all started three years ago. I was trying to contact my
farmers for a special competition lot, to develop a direct
trade and to buy directly from the coffee producers
and afterwards I started different projects with all
the farmers who are very passionate in Uganda.

Ei bine, trebuie să onorez persoana care a declanșat scânteia
pasiunii mele, Thompson Owen de la Sweet Marias, care
are un site web pentru a vinde cafea online pentru prăjit
la domiciliu. El a fost inspirația mea la început și încă
sunt de părere că este încă una dintre cele mai demne
de urmat persoane pe care le-am urmărit vreodată. De
asemenea, urmăresc multe bloguri și oameni. O altă
persoană ar fi Timothy Hill. Lucrează pentru counter
culture în rolul de cumpărător de boabe verzi și mă
inspiră întotdeauna cu postările sale foarte profunde,
foarte precise, științifice. Bineînțeles, de asemenea,
campionul mondial barista din 2015, Sasa Sestic. Este
un om grozav care știe totul de la mașini de espresso,
fermentație până la partea de afaceri. Eu îl numesc zeul
cafelei pentru că el știe tot ce are legătură cu cafeaua.

Well, I have to honour the person that triggered the spark of my
passion, Thompson Owen from Sweet Marias that has a website
to sell coffee online for home roasters. He was my inspiration
in the beginning, so I believe he still is one of the most
inspirational persons I’ve ever followed. I’m also following a lot
of blogs and people. Another person would be Timothy Hill.

Deci, m-am dus în Uganda și i-am explicat lui Alex
întregul proces, de la alegerea cafelei la uscare și a tuturor
tehnicilor pentru a obține un gust minunat în ceașcă.

Care este metoda ta preferată
de preparare și de ce?

After tasting the first harvested coffee in November 2015,
I said that it has a huge potential and that we should
develop an even bigger project. As my sales were increasing,
I was able to develop this and choose one farmer.
So, I went to Uganda and explained to Alex all the
process, from picking coffee to drying and all the
techniques in order to achieve a great cup taste.

What is your favourite brewing
method and why?

Metoda mea preferată de prelucrare este naturală și
tipul meu preferat de preparare a cafelei este filtrul.
Am băut mai mult espresso decât filtru, dar aceasta
este metoda mea preferată, este extrem de bună.

My favourite processing method is natural and my favourite
brewing type is filter. I drink more espresso than filter,
but that is my preferred method, it is extremely good.

Cred cu tărie că gustul cafelei poate fi simțit mai bine și
că ea își dezvăluie mai bine complexitatea prin filtru.

I strongly believe that coffee can be better tasted and
that it reveals its complexity better through filter.

Prin urmare, aș spune Kalita sau December dripper, de asemenea,
V60. Eu și înregistrez multe despre cafea. În 2017 am folosit
în timpul concursului un cupping brewer care nu are filtru.

Therefore, I would say Kalita or December dripper, also
V60. I also log a lot the coffee. In 2017 I used during the
competition the cupping brewer which doesn’t have a filter.
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Unde te-ai bucurat de cea mai
bună cafea din viața ta?
Cea mai bună cafea din viața mea a fost cafeaua pe care
am adus-o în bagajul meu când m-am întors din Uganda
în Italia. Am adus cireșe proaspete în bagaj, cam două
kilograme din fiecare lot, recoltate cu mâinile mele. Una
era o varietate de SL14, una era de la un arbore foarte
special, Purpura, cu cireșe tigrate. Le-am fermentat și le-am
uscat în dormitorul meu și lotul de la acești arbori a fost
de necrezut. Îmi amintesc încă, avea un scor cam de 99
puncte, ceva ce nu am mai găsit niciodată în viața mea.

He’s working for counter culture as a green buyer and
he always inspires me with his post that are very deep,
very precise, scientific. Of course, also the World Barista
Champion of 2015, Sasa Sestic. He’s a great man who
knows everything from espresso machines, fermentation
and the business side. I call him the god of coffee
because he knows everything related to coffee.

Where did you enjoy the best
coffee in your life?
The best coffee of my life was the coffee I brought inside my
luggage when I came back from Uganda to Italy. I brought
back fresh cherries inside my luggage, like two kilograms from
each lot, harvested with my own hands. One was a lot of
SL14 variety, one was from a very special tree, Purpura, with
tiger stripped cherries. I fermented and dried them inside my
bedroom and the lot from this tree lot was unbelievable. I
can still remember it, it was like 99 scoring, something I have
never found in my life ever again. It was January 2017 and
this was the coffee I competed with for Italy’s Brewers Cup.
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Era ianuarie 2017 și aceasta a fost cafeaua cu care
am concurat pentru Italy’s Brewers Cup. Am avut o
cantitate atât de mică încât lotul pentru prăjit de care
aveam nevoie pentru competiție nu era la fel de bun
ca cel pe care îl gustasem cu 3 săptămâni înainte de a
concura. Imaginați-vă că au fost doar 400 de grame.

I had such a little amount that the roast batch I needed
for the competition was not as perfect as the one I tasted
3 weeks before competing. Imagine it was 400 grams.

Aceea a fost cea mai bună cafea din viața mea.

Tell us some wisdom words for our
Romanian coffee community.

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

Follow your dreams and your passion. That is not
all for achieving your goals. In order to do that, you
will need time, passion, years of dedication, hours of
training and hours spent in a lab on preparation.

Urmați-vă visurile și pasiunea. Asta nu doar pentru
atingerea obiectivelor. Pentru a face acest lucru, veți
avea nevoie de timp, pasiune, ani de dăruire, ore de
instruire și ore petrecute într-un laborator de pregătire.
Este o muncă grea, nu seamănă cu distracția. Dacă
doriți să vă atingeți obiectivele, nu există scurtături.
Nu există nicio modalitate de a vă simți mai bine
decât să știți că prin sacrificiu numai voi ați putea
face acest lucru să se întâmple. Oamenii din jurul
vostru vă vor ajuta, dar numai voi o puteți face.
Nimeni nu crede mai mult în visurile voastre decât voi. În
România este mai greu decât Italia, deoarece venitul mediu
este mai mic decât al celorlalte state, deci nu este ușor să
dezvolți o afacere acolo, dar nu există scuze pentru succes.
Nu ai nevoie decât de durere, sacrificiu și antrenament.
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That was the best coffee of my life.

It’s hard work, not like going out to have fun. If you
want to achieve your goals, there is no shortcut.
There is no way to better feel than knowing that through
sacrifice only you could make this happen. People
around you will help you, but only you can make it.
No one believes more in your dreams than you. In
Romania is harder than Italy because the average income
is lower than other’s nations, so it’s not easy to develop
a business there, but there’s no excuse for success.
There it only pain, sacrifice and training.

Coffee Break Team
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Kups
Pentru noi, cafeaua înseamnă ceva mai mult decât
aromă și savoare. Înseamnă povești, conexiuni,
prietenii.
Înseamnă un loc primitor în care oamenii să se
simtă ca acasă, înconjuraţi de prieteni buni şi de
aroma cafelei proaspăt prăjite.
Înseamnă KUPS.
Pentru că cele mai frumoase lucruri în viață sunt
gratuite, am ales să oferim oamenilor cafele
de calitate raportate la un preț mai mult decât
accesibil.
Cafeaua este invenția noastră preferată. Ea este motivul pentru
care reușești să îți duci munca la bun sfârșit și totodată îţi oferă
momente de liniște, în care socializezi cu prietenii tăi dragi
sau cu cei care sunt pe cale să fie. Fie că o bei în cafenea sau
o cumperi pentru acasă, cafeaua trebuie să aibă același gust
şi aceeași prospețime, motiv pentru care am decis să oferim
clienților noştri o cafea proaspăt prăjită chiar de către noi,
la un preț mai mult decât accesibil, desigur, 100% Arabica.
Pentru că cele mai frumoase povești încep la o cafea, dorim să
ne asigurăm că acestea se vor scrie și în afara cafenelei noastre.
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Ai un eveniment ce necesită o doză mare de energie?
Here we are! Fie că e vorba de un eveniment corporate,
petrecere în aer liber, conferință sau festival, suntem
aici să te ajutăm cu ceea ce avem noi mai bun: cafeaua
noastră, pregătită de către cei mai pasionați oameni.
Kups is coffee shop concept.
Kups is also a franchise.
Impossible to do real justice to Kups without
a visit at one of their coffee shops.
Kups answers the old philosophical conundrum “Is an amazing cup of coffee still amazing if there
is no one to savor it?” - with an emphatic NO!
Coffee is at its best if placed in human hands,
shared with friends and drank together with its
own story. The baristas at Kups will delight you
with all the secrets of that, make your cup delicious
and even teach you some of their tricks!
Kups.ro - when excellent coffee, jolly good
company and rich context meet to create
the perfect coffee shop experience.
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Rom 26
Cine este în spatele Room 26?
În spatele Room26 stau Mihai Stan şi Ion-Andrei George, doi
prieteni din copilărie cu pasiuni concordante care au decis
să-şi unească forţele pentru a materializa un vis mai vechi.
Mihai este Barista de mai bine de 3 ani şi a descoperit pasiunea
alături de oameni premiaţi în nişa cafelei de specialitate,
reuşind să îmbine această pasiune cu munca lucrând în mai
multe cafenele de specialitate din Bucureşti unde a fost ca un
magnet de informaţie şi s-a perfecţionat în tehnici şi metode de
preparare a cafelei, cunoaşterea şi mentenanţa echipamentelor.
Şi-a dorit să dea mai departe cunoştinţele desfăşurând
mici traininguri de barista basic în câteva baruri din
Bucureşti, ba chiar a încheiat cu succes un proiect de
consultanţă într-o locaţie din Calea Dorobanţi.
În timpul acesta, Andrei era plecat în UK pentru a studia
managementul afacerilor în turism şi lucrase în domeniul
barurilor şi restaurantelor mulţi ani în diferite ţări din Europa.
Planul era ca după terminarea studiilor să înceapă o
afacere proprie. Având o pasiune pentru bucătărie şi arta
patiseriei, ideea iniţială era o gelaterie/waffle house în
Cipru, unde mai petrecuse în jur de doi ani în trecut.
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Planurile s-au schimbat în momentul în care s-a reîntâlnit
cu Mihai şi ambii au realizat că pasiunile lor combinate se
pot materializa în ceea ce acum se numeşte Room26.

Cum ţi-a venit ideea să deschizi o
cafenea specialty în Ploieşti?
Am deschis Room26 în Ploieşti pentru că am vrut să oferim
ceva de calitate oraşului nostru. Pentru un adevărat iubitor
de cafea nu prea sunt cafenele unde să existe pasiune reală,
accent pe calitate şi focus pe client, aşa că am decis să începem
de aici. Cu toate că nişa noastră pare uneori condiţionată de
educarea publicului în privinţa cafelei de specialitate, este o
plăcere să vedem cum oamenii apreciază şi sunt dispuşi să
îşi schimbe percepţia despre felul în care se bea cafeaua.
Un alt factor de decizie a fost un spaţiu foarte central, pe
bulevardul Castanilor, unde am văzut potenţial şi expunere mare.

De ce „Room 26”?
Room26 este exact ce se aude. O cameră cozy pe
bulevard la numărul 26, cu un design minimalist
şi plăcut, gândit şi pus laolaltă de noi înşine.

Cum a fost primită ideea de cafenea
specialty pe piaţa unui oraş din provincie?
Cum am mai spus, chiar dacă uneori publicul trebuie
educat într-o anumită măsură, am fost surprinşi că există
un număr mare de oameni care apreciază ceva nou şi
sunt dispuşi să afle mai multe despre cafea şi nu numai.
Credem că asta se întâmplă peste tot până la urmă.
Orașul Ploieşti este în top 10 cele mai populate oraşe din
România şi am fost plăcut impresionaţi când am văzut că
nişa noastră este apreciată de un număr mare de oameni.

Ce cafea putem încerca la Room 26?
În shopul nostru veţi găsi doar cafele single origin,
100% Arabica, nu suntem adepţii blendurilor, nu ne
displac aceste mixuri, dar pentru moment ne dorim să
împărtăşim povestea ţărilor principal producătoare şi să
ne bucurăm de fiecare origine şi microfermă în parte.
Există multă diversitate, totodată fiecare origine se diversifică
în funcţie de gradul de prăjire şi de la o prăjitorie la alta. La
Room26 veţi găsi cafele cu prăjire medium light şi/sau omniroast
pentru ambele metode de preparare, espresso şi filtru (aeropress).
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Cafeaua noastră provine de la prăjitorii din România,
Room26 susţine producătorii locali, încă de la deschidere
colaborăm cu microprăjitoria Claro de care suntem
mulţumiţi, iar de ceva vreme, suntem impresionaţi de
cafelele celor de la Bob Coffee Lab cu care intenţionăm
să legăm o colaborare în viitorul apropiat.

Câteva sfaturi pentru alţi tineri antreprenori
care îşi doresc să deschidă o cafenea?
Cel mai bun sfat pe care putem să-l dăm oricui aspiră
la a fi un bun antreprenor e să înceapă o primă afacere
care are în spate o pasiune sau o calificare.
Cel mai important lucru pe care poţi să-l ai într-o afacere este
elementul uman, angajaţii tăi. De ei depinde totul! Dacă nu există
pasiune din partea ta, cum ai putea să convingi alţi oameni că fac
parte din ceva special şi să îşi dea interesul aşa cum o faci tu!?

Ce planuri de viitor aveți?
Conceptul de Room nu se opreşte aici, vrem să
deschidem un shop cât mai curând în Bucureşti şi
să ne facem loc în lumea cafenelelor specialty.
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Apropo de ce spuneam mai devreme, în cazul
nostru este absolut necesar să avem lângă noi
oameni care ne înţeleg şi ne împărtăşesc pasiunea
pentru cafea şi pentru lucrurile bine făcute.
Momentan abia suntem în primul an, mai sunt schimbări
de făcut pentru a atinge standardele pe care ni le dorim,
dar din primăvară Room26 va deveni un loc foarte cool,
întrucât vor fi mese afară, meniul va fi mai diversificat,
avem în plan şi nişte beri craft, sesiuni de degustări, seri cu
muzică şi cocktailuri şi tot felul de alte mici evenimente.
Mai mult decât atât, aşa cum clienţii noştri dragi ne vizitează
şi noi la rândul nostru dorim să mergem după ei în diferite
locaţii şi evenimente organizate, deja avem pregătit un set-up
pentru un coffeecorner marca Room26 coffee&waffle bar.
Room26 este doar începutul, este multă muncă în față, dar
cu pasiune şi perseverenţă vom reuşi ceea ce ne-am propus.
Adresă: Bulevardul Independenței, Ploiești
Telefon: 0734 819 084
Facebook: https://facebook.com/room26.coffee
Articol de Sânziana
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Alchemie

Ronița Dragomir
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Transformarea cafelei în aur

Turning Coffee into Gold

Știm cu toții că Salzburg este locul de naștere al lui
Mozart, dar pun pariu că sunt mai puțini dintre
voi cei care știți că puteți găsi acolo și o cafenea
interesantă care face minuni în prepararea cafelei.

We all know by now that Salzburg was Mozart’s
birthplace, but what I’m willing to bet is that there are
fewer of you who know you can also find a pretty cool
café that uses nothing short of magic for its brew.

Numele acesteia este Kaffee-Alchemie, iar ea va sărbători cea
de-a șaptea aniversare de la deschidere de Ziua Îndrăgostiților.

The name of this establishment - Kaffee-Alchemie - which
will celebrate its seventh birthday this coming Valentine’s Day.

„Dar ce înseamnă acest nume?”, ați putea întreba; și aveţi
dreptate pentru că oamenii din spatele ei l-au ales deoarece
pasiunea lor seamănă în multe privințe cu filosofia alchimistă
- purificare, maturare și perfecţionare - cafeaua este aurul
nostru, mi-a spus fericit coproprietarul John Stubberud.

‘But what’s in a name?’ you might ask; and right
you are for the people behind it chose this as their
passion resembles in many ways to the alchemist
philosophy - purify, mature and perfect - coffee is our
gold, co-owner John Stubberud told me happily.

Activitatea sa suplimentară, așa cum povestea, presupune
lucrul ca reprezentant al WCE din 2015 și activarea
în calitate de arbitru şef în Campionatele Naționale.
Partenerul său de afaceri, Andreas este, de asemenea,
profesor de biologie la Universitatea din Salzburg.

His side job, as he puts it, entails working as
a representative for WCE since 2015 and act
as Head Judge in National Championships.
His business partner, Andreas is also a biology
professor at the Salzburg University.

Dar să vorbim de cafenea! Această cafenea minunată are
vedere la Kapuzinerberg, care îţi taie respiraţia, vizavi de podul
Mozartsteg și servește o selecție de cafea destul de variată.

But let’s talk shop! This tiny café overlooks the breathtaking Kapuzinerberg, opposite the Mozartsteg
bridge and serves a pretty great coffee selection.
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În ultimii doi ani, au avut cafelele lui Rubens Gardelli
și nu puteau fi mai fericiţi când acesta a câștigat
Campionatul Mondial de prăjire a cafelei 2017. Puteți
găsi aici și Wildkaffee și Solberg & Hansen.

For the past two years they’ve had Rubens Gardelli’s
coffees and couldn’t be happier for him winning World
Coffee Roasting Championships 2017. You can also
find Wildkaffee and Solberg & Hansen here.

Am încercat un amestec minunat de espresso Brasil/
Honduras şi o cafea gustoasă Nicaragua Nacimientos la
aeropress, ambele de la Gardelli, urmate de un ceai de
fructe cascara. Din păcate, nu au prea multe locuri, dar
este locul perfect pentru un popas rapid în timpul alergării
de dimineață sau pentru desertul de după prânz.

I ended up trying a lovely Brasil/ Honduras espresso
blend and a Nicaragua Nacimientos tasty aeropress, both
of them from Gardelli, washing all this coffee off with
some fruity cascara tea. Unfortunately, there isn’t a lot of
sitting place, but it’s perfect for a quick pitstop on your
morning run or to treat your sweet-tooth after lunch.

Ei vând câteva produse de patiserie, deși principalul
lor obiectiv este elixirul magic în sine. John mi-a spus
că nu urmăresc să se schimbe și să se concentreze doar
pe cafea, ci să ofere ceva cu adevărat gustos clienților
lor, astfel încât să se întoarcă pentru mai mult.

They do serve a few pastries, although their main focus
is the magic elixir itself. John told me they do
not aim to change and strive towards being coffee
only, but offer something really tasty to their
customers so they keep coming back for more.

Alegerea lor în materie de tehnică? Maşina de espresso Nuova
Simonelli Victoria Arduino Black Eagle și două râşnițe
pentru espresso Mythos One pentru fiecare din cele două
oferte zilnice de espresso: una clasică/tradițională și una
modernă/îndrăzneață. Pentru Brew Bar folosesc filtrul de
ceramică Kalita pentru Pour Overs și multe AeroPress care le
arată clienților cât de ușor se poate face o ceașcă de cafea.

Their setup of choice? A Nuova Simonelli Victoria
Arduino Black Eagle espresso machine and two espresso
grinders Mythos One for their two daily espresso offers:
one classic/ traditional and one modern/ adventurous.
For their Brew Bar they use the Kalita ceramic filter for
Pour Overs and a lot of AeroPress which shows their
clients how easy one can make a great cup of coffee.
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Mi-a plăcut să vizitez această cafenea și, după ce m-am sfătuit
cu baristul meu, am ajuns să-mi iau nişte Mzungu Project
Uganda Gardelli din seria pentru competiţii, cu arome
puternice de ciocolată neagră, rom, kiwi, prune, cireșe și
afine care ar umple casa în fiecare dimineață după măcinare.

I enjoyed visiting this café and after a consultation with my
barista, ended up getting myself some Competition Series
Mzungu Project Uganda Gardelli coffee with strong flavours
of dark chocolate, rum, kiwi, prune, cherry and blueberry,
that would fill up the house every morning after grinding.

Ce răsfăţ!

What a treat!

Deci, asigurați-vă că dacă mergeţi în Austria, le faceţi
o vizită și că păstraţi suficient spațiu în bagajele dvs. în
cazul în care doriți să luaţi cu voi niște cafea în plus.

So make sure if you travel to Austria to pay them a
visit and save enough space in your luggage just in
case you want to bring back some extra coffee.

Pe lângă cea pe care o aveți deja acasă, bineînțeles!

To the one you already have at home, of course!

<< Avem o mulțime de cafele noi și interesante în
Magazinul nostru; vă invităm să veniți la o ceașcă de
cafea sau să luați acasă niște boabe minunate!

<< We’ve got a lot of new and exciting coffees
in our Store; please come by for a cup or to
bring home some really precious beans!

Un deliciu exclusiv este cafeaua din Mexic, „La Playa”,
cumpărată prin Cupa de Excelență, și „Buzira” din Burundi,
precum și un sortiment Kenian cu numele de „Rukira”! >>

An exclusive treat is the coffee from Mexico, ‘La Playa’,
bought through Cup of Excellence, and ‘Buzira’ from
Burundi as well as a kenyan by the name of ‘Rukira’! >>

http://www.kaffee-alchemie.at

http://www.kaffee-alchemie.at
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Europa este o piață de cafea mare, reprezentând
aproximativ 30% din consumul global. În timp ce
consumul se așteaptă să se stabilizeze pe termen
lung, Europa va rămâne o piață atractivă. Dar
este, de asemenea, o piață saturată, dominată
de țările mari producătoare, precum Brazilia
și Vietnam. Împreună, aceste țări reprezintă
jumătate din importurile de cafea verde din
Europa. Jucătorii mai mici găsesc oportunități
sporite pe piața de specialitate. În acest segment
se poate concura prin relații de calitate și pe
termen lung, mai degrabă decât prin preț.

Consumul european rămâne relativ stabil
Europa reprezintă aproape 30% din consumul global de cafea.
Consumul european a rămas relativ stabil între 2013 și 2016.
În Uniunea Europeană, consumul de cafea s-a ridicat la 2,5
milioane de tone (41,6 milioane de saci de 60 kg) în 2015.
La nivel mondial, este de așteptat o creştere a consumului
de cafea cu 2,2% pe an până în 2020. Cu toate acestea, în
2015 și 2016, consumul a rămas stabil la nivel mondial.
Piețele emergente precum Brazilia, China, Rusia,
Indonezia și altele sunt de așteptat să reprezinte 50%
din consumul global. Oportunitățile pentru furnizori ar
putea trece mai mult spre piețele locale și regionale.
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Piața europeană de cafea de
specialitate este în creștere

consumatorilor de a reproduce experiența cafenelelor
la domiciliu contribuie la creșterea acestui segment.

Germania, Italia și Franța sunt cele
mai mari piețe ale consumatorilor

Piața europeană pentru cafea de specialitate crește în mod
semnificativ și oferă oportunități furnizorilor de cafea de
înaltă calitate. Segmentul de specialitate este o nișă mică, dar
care comandă o calitate ridicată și o valoare ridicată. În timp
ce piața de masă crește cu produse mai ieftine, consumul
de amestecuri de calitate superioară, care constă în cafea
Arabica mai scumpă și mai specială, crește, de asemenea,
într-un ritm rapid în Europa. Interesul crescând în ceea ce
privește cafeaua de specialitate se reflectă în numărul tot
mai mare de cafenele și lanțuri, mici prăjitorii, mărci locale
și barista. De exemplu, cafenelele de specialitate au resimţit
cea mai rapidă creștere dintre categoriile de restaurante
în 2016, în creștere cu 9,1% în perioada 2014-2015.

Piața est-europeană pentru cafea de specialitate este
mai mică, dar se confruntă cu o creștere economică
determinată de cultura cafelei în orașe precum Cracovia
(Polonia), Praga (Republica Cehă) și Vilnius (Lituania).

Germania reprezintă aproximativ 20% din consumul
total european, urmată de Italia (13%). Alte piețe mari
consumatoare sunt: Franța (13%), Spania (8%) și Regatul
Unit (8%) (Organizația internațională a cafelei, 2016).

Extinderea festivalurilor de cafea, a prăjitorilor de
specialitate mai mici și a instituțiilor de învățământ
(exemplu: Ambasada de cafea din Cehia)
indică potențialul acestor piețe.

ICO remarcă faptul că Uniunea Europeană este o piață unică,
astfel încât nu este în totalitate posibil să se precizeze exact
unde a fost consumată efectiv cafeaua importată în regiune.

Segmentul de cafea de specialitate este cel mai pronunțat
în Europa de Nord-Vest, marcat de niveluri mai ridicate ale
veniturilor și de conștientizarea consumatorilor, precum și
de o mai bună cultură a cafelei. Pe piețele nordice, există
o creștere puternică a consumului în afara locuinței, unde
cafenelele deschid drumul pentru introducerea calităților
superioare. În Regatul Unit, unde consumul de cafea
crește, în general, la 10% pe an, segmentul de specialitate
crește cu o rată estimată de 13% anual. În Germania, o
piață tradițională, cafeaua de specialitate nu crește atât de
puternic. Cu toate acestea, extinderea cafenelelor și dorința

Producătorii de cafea certificați
constată o expansiune puternică
a pieței în ultimii ani

Europa are cel mai mare consum
pe cap de locuitor din lume

În ultimii ani, certificarea a înregistrat o creștere
puternică în cadrul pieței de cafea.

Consumul crește în mod constant în unele țări din
Europa Centrală și de Est, cum ar fi Polonia, unde în
ultimii 10 ani s-a înregistrat o creștere de 80%. Cu toate
acestea, consumul pe cap de locuitor este mult sub media
europeană (2,3 kg pe an în 2015). Aproximativ 74%
dintre consumatori aleg cafea instant. În același timp,
există perspective de creștere a cafelelor de specialitate, în
timp ce cafenelele și prăjitoriile mai mici intră pe piață.

Atât producția, cât și vânzările de cafea produsă
în mod durabil au crescut semnificativ mai
mult decât cafeaua convențională.

Piețele nordice, cum ar fi Finlanda, Suedia, Norvegia
și Islanda înregistrează cel mai mare consum
pe cap de locuitor, de peste 8 kg pe an.

Piața a crescut, de asemenea, în ultimii ani pentru cafelele
care sunt certificate conform standardelor de durabilitate,
cum ar fi UTZ, Rainforest Alliance, organic și Fairtrade.
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Acestea sunt piețe stabile, unde consumul mediu
de cafea pe cap de locuitor este puțin probabil să
se schimbe în mod semnificativ. Alegerea pentru o
cafea de înaltă calitate și creșterea consumului în
afara locuinței indică modificări ale obiceiurilor.

Importurile europene au crescut lent,
în timp ce valoarea lor a scăzut
Nu există o producție de boabe verzi de cafea în Europa.
Ca piață de consum, Europa depinde, prin urmare, de
importurile din țările producătoare de cafea. Cu toate acestea,
Europa are o industrie semnificativă de prăjire a cafelei.
În 2016, Europa a importat 3,4 milioane de tone de boabe
verzi de cafea. Între 2012 și 2016, volumul importurilor
a crescut ușor, la o rată medie anuală de 1,6%. Valoarea
importurilor a scăzut cu 3,1% începând cu anul 2011.

Germania, Italia și Belgia sunt cei
mai importanți trei importatori din
țările în curs de dezvoltare
Germania a fost cel mai mare importator de boabe
verzi de cafea importate direct din țările în curs de
dezvoltare în 2016, cu o cotă de 35% din totalul
importurilor europene (1,1 milioane de tone).
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Germania are o industrie mare de prăjire a cafelei, iar cele mai
multe boabe verzi sunt transportate prin portul Hamburg,
cel mai mare punct de tranziție pentru cafea din Europa.
Italia a fost al doilea mare importator din țările în curs
de dezvoltare în 2016, cu o cotă de 18%. Din 2011,
importurile din Italia au înregistrat o creștere medie anuală
de aproximativ 4,1% în volum și rămân relativ stabile în
valoare. Italia importă o proporție relativ mare de soiuri
Robusta, care sunt utilizate ca bază pentru amestecurile
de espresso. Alți importatori importanți de boabe verzi
de cafea sunt Belgia, Spania, Franța și Regatul Unit.

Italia și Germania au cea mai mare
industrie de prăjire a cafelei
În 2016, producția totală de cafea prăjită în Europa
a avut o valoare de peste 11 milioane de euro. Italia
și Germania sunt principalii producători de cafea
prăjită, cu cotele respective de 37% și 16%.

Brazilia și Vietnam sunt principalele
țări furnizoare de boabe verzi
Brazilia este principalul furnizor, urmat de Vietnam
și Columbia. Furnizori mai mici, dar semnificativi,
sunt Honduras, Indonezia și India.

cafea pe piaţa europeană 2

Furnizorii în curs de dezvoltare, cum ar fi Etiopia și Peru,
reprezintă în prezent o mică parte a pieței, dar se așteaptă să
crească în segmentele de înaltă calitate/specialitate. Peru are
un potențial deosebit în cadrul pieței pentru cafea organică,
fiind al doilea mare producător și exportator de cafea certificată
organic, la nivel mondial - doar în spatele Mexicului.
Etiopia are un avantaj puternic pentru că este locul de
naștere al cafelei și este una dintre sursele preferate
pentru cafeaua de înaltă calitate. Etiopia intenționează,
de asemenea, să-și majoreze semnificativ exporturile
în următorii ani. Fiecare țară furnizoare are propriul
său rol și puncte forte în cadrul sectorului european al
cafelei. Brazilia este un mare furnizor de soiuri Robusta și
Arabica. Vietnam, India și Uganda au un accent puternic
pe producția Robusta. Columbia este cunoscută pentru
producția sa mare de Arabica, la fel ca Honduras.

Exporturile europene de cafea
verde au rămas relativ stabile
În 2016, Europa a exportat 638 mii tone de boabe verzi
de cafea, în valoare de 1,7 miliarde. Între 2012 și 2016,
exporturile de cafea verde au rămas stabile în termeni
de volum și au scăzut cu 3,4% în valoare.
Majoritatea exporturilor europene de cafea
sunt destinate centrelor intra-europene,
ilustrând importanța comerțului intern.

Cel mai mare re-exportator european și centru comercial
pentru boabele verzi de cafea este Germania cu 336
mii tone (53% din volum) în 2016, urmată de Belgia
(189 mii tone, cu o cotă de 30% din volum).

Germania și Italia conduc exporturile de cafea
prăjită, Polonia devenind mai importantă
Cei mai mari exportatori de cafea prăjită în Europa sunt
Germania și Italia. În 2016, Germania a exportat 214 mii
tone de cafea prăjită. Italia a exportat 189 de mii de tone.
Polonia este de asemenea un exportator promițător de
boabe de cafea prăjite. Țara a exportat 61 mii tone în 2016,
înregistrând o ușoară scădere față de 2015. Cu toate acestea,
în perioada cuprinsă între 2011 și 2015, exporturile poloneze
au crescut în mod semnificativ, înregistrând o creștere pe
termen lung. Cele mai multe dintre exporturile Poloniei au
fost direcționate către Republica Cehă, Germania și Franța.
Alți exportatori mici, dar importanți de cafea prăjită au fost
Țările de Jos cu 66 mii tone, Belgia cu 65 mii tone și Elveția
cu 65 mii tone. Cea mai multă cafea prăjită este comercializată
în Europa. Exporturile intra-europene ajung la aproape 88%
din totalul exporturilor europene. În afara Uniunii Europene
și a Asociației Europene a Liberului Schimb, principalele
destinații sunt Rusia, Statele Unite, Ucraina și Australia.
				Sursă: www.cbi.eu
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Madagascar's Coffee
You probably heard that the best vanilla in
the world comes from Madagascar. You have
also learned that some great cacao beans are
produced in Madagascar. But have you tried
coffee from this not well known part of the world
where besides acclaimed spices, the fertile and
organic soil along with proper elevation gives
favorable condition for Arabica coffee to thrive?
First time I came across to the coffee from Madagascar was
when I tried to find any roaster who carries exotic coffees
from other coffee producing regions, less known to us,
baristas and coffee professionals in specialty coffee chain.
My search led me to Sea Island Coffee based in the United
Kingdom. I never heard about Sea Island Coffee but their
philosophy is to offer product of a unique combination of
the soil, topography and climate where great coffee originates
from. Sea Island markets and sales coffees from less known
regions, what we call, hardly known and in some cases, hard
to get coffee regions, places like St. Helena or Madagascar.
Sea Island Coffee describes their approach to coffee
in this words: “Cup quality is an essential feature, but
just as important to our coffees is their combination of
scarcity with extraordinary stories and exotic locations
– story-centric rather than cup-centric coffees.” So,
getting coffee from Madagascar directly from Sea Island
two years ago was not such a difficult task but it was
the major turndown, the way coffee was roasted.
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To my disappointment Madagascar coffee roasted by Sea
Island turned to be fully dark roasted coffee where you
simply can’t unveil all characteristic or/and potentials
of Arabica coffee from this less coffee nation.
After this cup of coffee I made a promise that one day my
coffee journey would take me to Madagascar where I can
lean directly about coffee production of this far away land.
When I was planning my trip to African continent for
2017-2018, Madagascar was the first country on my list.
But all of sudden, the outbreak of pneumonic plague from
August 2017 devastated the country by killing local population
who did not have first aid and treatment offered to them before
it was too late. Trying to take some precautions I canceled my
original booking for Madagascar for December 30, 2017.
Following the news on daily basis, trying to grasp more
info about plague and preventative measures offered
by WHO (World Health Organization), I finally was
able to book my flight to Madagascar for January 10,
2018 with Kenya Airways from Accra, Ghana.
Before Ghana I was discovering coffee plantation in Sao
Tome and Principe, the story I shared with you previously.
Having confirmed flight to Madagascar and knowing
you will be visiting this country made me so excited
and happy. I wanted to learn more and more about the
land that hardly known in specialty coffee chain.

If Madagascar could produce great quality vanilla beans
and cacao, it should not be long enough or far enough
to taste the amazing cup of Madagascar coffee.
My touch down in Antananarivo airport, the capital
of Madagascar occurred on January 11, 2018.
Madagascar is a huge island nation off the southeast coast of
Africa, in the Indian Ocean, and off the coast of East Africa.
Doing my online research about coffee production in
Madagascar brought me to Zebu Coffee where with
few email communication I was scheduled to meet
with some people behind the coffee plantation.
As former colony of France, Madagascar uses French as
one of the official language of the country along
with local language known as Malagasy. Before
French colonization, Madagascar was a Kingdom
and ruled by a series of Merina nobles.
The monarchy collapsed in 1897 when the island was
absorbed into the French colonial empire, from which
the island proclaimed independence in 1960.
Madagascar is poor nation and belongs to the group of
the least developed countries with huge potentials and
prosperity if corruption be eliminated and government
could change for better to serve the best interest of people
and the country instead of personal use and self advantage.

The incredible green beauty of the land, mesmerizing
landscape, colonial French architecture from the 19th
century makes this land absolutely adorable where African,
Asian and European influences creates unique diversity
and the mixture of the cultures that live side by side.
My first research online about coffee farm in Madagascar started
in September 2017 before even my departure from the US
for Kenya as first stop of my tour around African continent.
I was introduced to the men by the name of Danny
Skutelis, originally from Latvia and living in London
who is behind the Zebu Coffee farm in Madagascar.
After visiting Madagascar for his honeymoon
in 2013, Danny Skutelis, realized the amazing
potential of this land within the Bean Belt.
He came back 6 months later and partnered with
local entrepreneurs Haja Rasambainarivo and Njaka
Ramandimbiarison to create the Zebu Coffee company.
They moved the project forward to start growing
a quality Arabica coffee and develop the necessary
infrastructure for the village to thrive.
On January 12, 2018 I was picked up from my
hotel room La Pavillion de l’Emyrne in the capital of
Antananarivo by Haja and Njaka and we started our
journey into the world of Madagascar Coffee.
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Born in 2014 in Madagascar, Zebu Coffee is a creation
of like-minded individuals from different parts of the
world who share a true passion for not only growing
quality coffee but also helping the local community.
We left at 6 in the morning trying to bit heavy traffic of
Antananarivo as it becomes really impossible to drive. People
from villages make long journey to come to the capital and
sell their produce in order to make money to survive.
There are no jobs and unemployment rate in the country
is high. Madagascar unemployment rate was at level
of 2.4 % in 2017, up from 2.2 % previous year.
In Madagascar, the unemployment rate measures
the number of people actively looking for a
job as a percentage of the labour force.
Driving through picturesque and perfectly laid out green
land of evenly planted rice fields, incredible hills, evenly
paved roads with about 3 hours journey and one obstacle
on the way where our car got stuck in the mud, and help
of villagers needed in order to move the car out of the way,
we finally made it to Zebu Coffee Farm, or new project for
Madagascar coffee, new plantation and new development.
I have asked Haja to share with me his and Njaka story, their
vision and why they decided to end up in getting into specialty
coffee scene. After his computer science undergraduate studies
in Madagascar, Haja Rasambainarivo graduated in E-business
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at HEC Montréal in Canada and worked as an IT engineer
for a non-profit organization based in Washington DC.
Njaka Ramandimbiarison studied administration
and finance in Madagascar before moving to Canada
to pursue a MBA in marketing at the University of
Moncton. He worked several years in the skincare sector
in Canada and the IT industry in South Africa.
They both returned to Madagascar to accomplish their
entrepreneurship dreams and create much-needed jobs
in their home-country. It is very fascinating how many
talented and incredible people you meet on your travels
who share with you their stories and life and their future.
The largest coffee plantation in Madagascar had always
been owned by the French, who produced arabica and
robusta coffee beans for the world market. But still, about
85 per cent of the coffee was grown by small farmers.

when it became apparent that producers were able to
generate large profits. Because of this expansion of coffee,
the island’s economic development was uneven.

Besides coffee the farm involved in avocado production
as another cash crop to sustain economically
during the off season coffee production.

Zebu coffee is a new project built on 2 hectares land with
about 4,000 shrubs of coffee planted side by side with distance
between them. The only varietals grows at Zebu coffee farm
is red bourbon. The philosophy of them farm is to stay away
from chemical fertilizers and concentrate on organic compost.

The other main goal for entrepreneurs with skilled mind,
Haja and Njaka is to build eco lodge on the coffee plantation
where tourists will be able to observe the whole production
from farm to cup and simply unwind and relax on the
mountainous area of Madagascar away from city crowd
and embrace with nature of this beautiful country.

The natural fertilizers that apply to the coffee shrubs
are mixture of manure, animal urine and leaves that
mixed together, fermented for week or so, and used as
organic option. Compost varies between 5kg to 10kg
per year and depends on the size of the coffee tree.
Organic fertilizers at Zebu coffee farm applied
once a year before the end of the rainy season
and coincides with cherry ripening.

Unfortunately, so much was exported that the people of
Madagascar could rarely afford to drink coffee themselves. Their
usual drink was the substitute of water in which rice has been
boiled. This island is one of the richest areas of biodiversity
on earth. Madagascar’s domestic economy, from the beginning
of colonial times, has been geared toward export promotion.

Like any coffee farms around the world that battle
with leaf rust or fungus, or even broca, Zebu
coffee farm did not escape its fate either.

Exports consisted primarily of coffee, but rice and beef
were sold abroad as well. Coffee was originally planted
on only the east coast, but expanded around the island

To fight this bug, Zebu coffee uses biotrine which is
biological insecticide applied as a foliar every after 14 days
to control leaf miner spread over coffee plantation.

The main parasite that tries to destroy coffee plantation here
is leaf miner that lives in and eats the leaf its of plants.

The next step and very important for Haja and Njaka
is to build washing station and mill with properly
installed African raising beds for drying.
When their first harvest season would knock on the door they
would be ready to fully realize their dream of producing the
high quality coffee of Madagascar to be imported worldwide
and consumed domestically so not only locals but coffee
connoisseurs around the world would be able to finally taste
the most exotic specialty cup of coffee from Madagascar.
But for now a lot of work in progress and I will be returning
back to Madagascar to help and learn more what and
how we can make coffee of Madagascar more special
and more approachable to consumers worldwide.

MIKHAIL
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Régine Léonie

De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

În urmă cu aproximativ 8 ani, anunțul unui loc de
muncă spunea: „Vrei să faci o cafea într-un muzeu?”.
Am aplicat, 2 zile mai târziu preparam espresso la un
Lamarzocco Linea Classic la Victoria & Albert și 6
luni mai târziu am devenit asistent șef de formare.

Around 8 years ago, I found a job ad which said, “Would you
like to make coffee in a museum?”. I answered it, 2 days later
I was pulling shots on a Lamarzocco Linea Classic at Victoria
& Albert and 6 month later I was assistant Head of Training.

Poți să-mi spui prima ta amintire despre cafea?

Can you tell me about your first
memory about coffee?

Deși m-am născut și am crescut în Paris, sunt din
Martinica, o insulă superbă în Caraibele franceze, în
America Centrală. Mi-am petrecut cea mai mare parte a
vacanțelor de vară acolo și îmi urmăream bunica peste tot.

Although I was born and bred in Paris, but I am originally
from Martinique, a gorgeous Island in the French Carib, in
Central America. I spent most of my summer holidays there
and I was always following my grandmother everywhere.

Martinique a produs cafea până în anii 50 și 60, când această
piață a fost înlocuită cu banane de specialitate, mai profitabile.

Martinique used to commercially produce coffee
until the 50’s and 60’s, then this market has been
replaced with specialty bananas, more lucrative.

Cu toate acestea, oamenii au în continuare copacii lor de
cafea în grădina din spate, culeg cireșele, le usucă și apoi
le prăjesc într-o tigaie. Bunica mea obișnuia să facă același
lucru și în fiecare dimineață mă trezeam în mirosul minunat
de cafea prăjită și al unei ceşti de cafea proaspăt făcută.
Într-o dimineață când aveam 7 ani, am furat ceaşca
de cafea a bunicii mele și am băut-o imediat.
Ce experiență uimitoare! M-a fermecat.
Coffee Break Team
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Când bunica a venit să-și ia ceașca de cafea, a găsit-o goală.

However, people still have their coffee trees in the back garden,
they pick the cherries, dry them, manually hull the beans
then roast them in a pan. My grandmother used to do the
same and every morning I used to wake up to that delightful
smell of roasted coffee and freshly made cup of coffee.
One morning when I was 7, I stole my grandmother’s
cup of coffee and drank it at once. What an amazing
experience! I was hooked. When my grandmother
came to grab her cup of coffee, she found it empty.
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M-a întrebat despre asta şi i-am spus că pisica ei a băut-o...
Evident, ea nu m-a crezut, dar mi-am dat seama de asta
când, în dimineaţa următoare, i-am cerut politicos să îmi
dea o cană de cafea delicioasă şi ea mi-a servit cicoare,
care a fost absolut îngrozitoare! Când i-am cerut o
adevărată ceașcă de cafea, mi-a spus să-i cer pisicii una.

She asked me about it and I told her that her cat drunk
it… Obviously she did not believe me, however I realised
this when, the following morning, I politely asked her
to have a cup of her delicious brew and she served me
chicory, which was absolutely awful! When I asked her for
a real cup of coffee, she told me to ask the cat for one.

Astăzi, îi trimit cafea bunicii mele.

Today, I send coffee to my grandmother.

Care este metoda ta preferată
de preparare a cafelei?

What’s your favourite brewing method?

Îmi place să încerc noi metode de preparare.
Chiar acum, m-am îndrăgostit de o creație franceză
numită D-Kanta, care îmi permite să controlez debitul
de apă. Iar dripperul December este combinația celor
două metode preferate, Clever Dripper întâlnește Kalita
cu controlul debitului de apă pe care îl ai în D-Kanta.
Ambele extrag minunat cafeaua!

Spune-mi primele 3 calități pentru
ca un barista să fie excepţional.

I like to try new brewing methods.
Right now, I fell in love with a French creation, called the
D-Kanta which allows you to control your water flow.
And the December dripper which is the combination of
my two favourite methods, Clever Dripper meets Kalita
with the water flow control you have in the D-Kanta.
Both extract coffee beautifully!

Tell me the top 3 qualities for a
barista to become excellent.

Ascultă-l pe client în loc să-i ţii o prelegere inutilă.

Listen to the customer, instead of giving
him/her an unnecessary lecture.

Educă. Împărtășește-ți cunoștințele cu
alte persoane din industrie.

Educate. Share your knowledge with
other people in the industry.
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Îmi poţi spune despre proiectul tău
din Kenya? Cum a început totul?

Can you tell me about your project
in Kenya? How did all start?

The Beanstitute - Tabăra Barista Karibu Kahawa. După ce am
terminat de parcurs curriculumul despre cafeaua verde, i-am
cerut lui Henry Wilson de la Perfect Daily Grind să mă ajute
să-mi găsesc un loc de muncă la origine. După 30 de minute, a
intrat în contact cu Sophie Mukua din Kenya, care voia să pună
bazele unei Academii de cafea în Nairobi, The Beanstitute.

The Beanstitute – Karibu Kahawa Barista Camp. Once
I accomplished my Green coffee curriculum, I asked
Heny Wilson from Perfect Daily Grind to help me
to find work at origin. 30 minutes later he put me in
contact with Sophie Mukua from Kenya, who wanted to
start a Coffee Academy in Nairobi, The Beanstitute.

Aventura noastră a început.
6 luni mai târziu am vrut să organizăm două tabere de barista
la origine, aşa că i-am cerut sfatul lui Andrej Godina de la
taberele Umami, iar el a fost foarte drăguţ şi de ajutor. Și tabăra
Karibu Kahawa Barista a început să apară pe social media.

Our adventure started.
6 months later we wanted to start two barista camps at origin,
so we asked Andrej Godina from Umami camps for some
advices and he was very nice and helpful. And the Karibu
Kahawa Barista Camp started to appear on the social media.

Acum avem studenți din străinătate și din Africa de Est.
Studenții din Africa de Est au un preț accesibil, plătesc în
rate și se pregătesc să devină AST până în 2019. Agricultorii
și lucrătorii cooperativelor au un sprijin pe termen lung. Le
oferim o educație completă SCA pe parcursul mai multor
ani și ajutăm la îmbunătățirea calității boabelor lor.

Now we have students from abroad and from East Africa.The
East African students have an affordable price, pay by instalment
and get prepared to become AST by 2019. The farmers and
co-op workers have a long-term support.

Fermierilor și cooperativelor mici le oferim
educație pentru boabele verzi.
Academia noastră de cafea este echipată cu materialul de
care avem nevoie pentru a preda cursurile SCA, avem
chiar şi lumină roșie în laboratorul nostru de cafea.
Mobilierul nostru este realizat din paleţi reciclaţi.

We offer them a full SCA Education over several years
and help to improve the quality of their beans.
With the very small co-op and small holder farmers
we donate education for green beans.
Our Coffee Academy is equipped with the material we
need to run SCA courses, we even have red light balls in
our coffee lab. Our furniture is made of recycled pallet.

55

coffee world

Care sunt impresiile tale despre Barista
Camp din Polonia? Ți-a plăcut?

What are your impressions of Barista
Camp in Poland? Did you enjoy it?

A fost al doilea Barista Camp la care am participat și de
data asta am fost acolo ca voluntar. Mi-a plăcut. S-a investit
mult în organizarea taberei pentru a o face mai bună decât
anul precedent și în pregătirea pentru Barista Camp Pro.

It was my second Barista camp and this time I was there
as a volunteer. I loved it. A lot of work has been put in
the organisation of the camp to make it better than the
previous year and to get ready for Barista Camp Pro.

Jos pălăria pentru această organizare.

My hat off for this great organisation.

Chiar mi-a plăcut, am întâlnit multe fețe noi și vechi, am
purtat discuţii într-un mediu frumos. Bravo, băieţi!

I really loved it, met a lot of new and old faces,
good talk, nice place. Well done guys!

Spune-mi despre o persoană care
te-a influențat să alegi cafeaua.

Tell me about one person who
influenced you to choose coffee.

Hannah Davies, de la Festivalul de cafea din Manchester. Am
întâlnit-o când lucram ca șef adjunct de formare în compania
de cafenele stradale de top.
I-am pus o singură întrebare: cum devii un formator
de cafea educat. Mi-a arătat calea de a deveni un bun
AST și a ajutat la începerea educației mele SCA.

Hannah Davies, from Manchester Coffee Festival. I met her
when I was working as an assistant head of training in the high
street coffee shop company.
I asked her one question, how to become an educated
coffee trainer. She showed me the way to become a
good AST and helped to start my SCA education.

Este cea care m-a prezentat scenei de cafea din
Manchester, la Barista Camp și la Barista Guild
of Europe. Vreau să vină aici, în Kenya!

She is the one who introduced me to the Manchester
Coffee scene, the Barista Camps and the Barista Guild
of Europe. I wish to have her here in Kenya!

Ce crezi despre concursurile de cafea?

What do you think about coffee competitions?

Sunt distractive! Sunt foarte bune pentru a lucra la o
prezentare sub presiune. Am concurat în Franța și am avut
noroc să am arbitrii binevoitori și extrem de drăguți care miau oferit sfaturi utile pentru competiția din anul următor.

They are fun! They are very good to work on your
presentation under pressure. I competed in France and I
was lucky to have very helpful and extremely nice judges
who gave me great advice for next year’s competition.

În final, spune-ne câteva cuvinte pentru
comunitatea românească de cafea.

In the end, tell us some words for the
Romanian coffee community.

Mulțumesc! Dragă comunitate românească, am
auzit despre excelența ta în cafeaua de specialitate,
m-am întâlnit cu campionii tăi naționali și
mondiali, trebuie să vin curând în vizită.

Mulțumesc! Dear Roumanian community, I have
heard about your excellent Specialty Coffee shop
scene, I met your National and World champions,
well I must come soon and pay you a visit.
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Sweets ’n’ Coffee
RULADĂ DE BISCUIȚI CU NUCĂ
Ingrediente:

Preparare:

•

1/2 kg biscuiți

•

3 linguri de gem

Se prepară un sirop din zahăr, cafea
şi un pahar cu lapte. După aceea se
adăugă cacao, gem şi se amestecă bine.

•

200 g unt

•

3 linguri cacao

•

1 linguriță cafea

•

200 g nucă de cocos

•

400 g zahăr

•

esență de rom

•

200 g zahăr pudră
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Biscuiţii se dau prin maşina de
tocat şi se amestecă cu 2 linguri de
nucă de cocos şi cu siropul până
se obţine o pastă omogenă.
Se împarte compoziţia în două,
fiecare parte se întinde pe o folie de
plastic şi se fac două foi. Se prepară o
cremă din untul amestecat cu zahărul
pudră şi cu 100 g nucă de cocos.
Această cremă se întinde peste foi, se
rulează foile şi se lasă la frigider 2 ore.

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

beauty in a cup

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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Prismo de la Fellow

mașina

aeropress mai aproape
de espresso

espresso S200

Prismo este un capac de înlocuire
pentru Aeropress, care include
propriul filtru metalic de 80 de
microni și o supapă rezistentă,
care permite crearea unei presiuni
semnificativ mai mare înainte de a lăsa
cafeaua preparată să treacă. Capacul
este turnat astfel încât să poată fi
poziționat în siguranță pe partea
superioară a unei pahar de espresso.

Producătorul de mașini de espresso din Seattle,
Synesso, a lansat softul celui de-al patrulea model
oficial, modelul S200. Noua mașină și-a făcut prima sa
apariție publică la Novo Coffee din Denver la începutul
acestei luni și a fost centrul atenției la o petrecerea de
lansare de la Capitol Coffee Works din Seattle.

Cu toate acestea, chiar și Fellow se ferește
să se refere la prepararea cu Prismo ca la
„espresso”, optând să se refere mai sincer la
ea ca la un preparat „în stil espresso”.
Potrivit companiei, principalele diferențe sunt
că, în timp ce un espresso tradițional este extras
în aproximativ 20-30 de secunde, un shot ideal
cu Prismo durează aproximativ 70 de secunde;
un aparat de preparare neizolat aeropress
funcționează la temperaturi mai scăzute decât
aparatele electronice de espresso încălzite.
„În prezent, efectuăm teste de presiuni multiple
și așteptăm teste ale terților înainte de a face un
calcul oficial, dar rezultatele precoce indică faptul că
un utilizator poate crea cu 100 până la 150% mai
multă presiune decât cu un Aeropress”, a declarat
Hanna McPhee pentru Daily Coffee News despre
capacitățile de îmbunătățire a presiunii de la Prismo.
„Cu toate acestea, Prismo nu trebuie privit ca
un substitut pentru o mașină de espresso care
poate crea 9 bari. Pur și simplu nu este posibil.
Conceput în colaborare cu Blossom Coffee,
producătorii mașinii comerciale tip Aeropress, Blossom
One Brewer, Prismo poate fi de asemenea folosit
pentru a face cafea în moduri diferite de espresso.
„Noi punem la punct ultimele modificări
ale produsului după ce am făcut teste
de utilizare îndelungată cu utilizatori la
domiciliu și în cafenele”, a spus McPhee.
„Am fost incredibil de încântați, am învățat foarte
mult, iar produsul a primit un feedback grozav. “

Sursă: www.dailycoffeenews.com
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Modelul S200 este destinat să ofere un plus robust, complet
volumetric, dar relativ economic, pentru gama Synesso.
Prețul de vânzare anticipat al producătorului este de 11.500 USD.
Synesso se gândește și dincolo de S200, la un potențial S300 care va urma mai
târziu în 2018. „Avem o listă lungă de proiecte de cercetare și dezvoltare în
desfășurare, iar acestea vor continua să se adapteze pe măsură ce piața se schimbă”.
Lansarea S200 va continua în străinătate în martie, cu ediții în Australia, China,
Singapore și Coreea de Sud, înainte de lansarea oficială la Seattle, în aprilie.
Precomenzile pentru mașină vor începe, în luna aprilie, la evenimentul SCA Expo
2018, unde compania va anunța detalii despre un concurs cu premii constând în
echipamente S200 pentru cafenele. Expedierile noii mașini încep în luna mai.
Sursă: www.dailycoffeenews.com
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
18-22 February

2018 Cezve/Ibrik Championship	Dubai, UAE	

26 February	Allegra Coffee Leader Summit	Cape Town, South Africa

27 February	DRWakefield Fairtrade	London, UK

10 March		

Warsaw Coffee Festival 2018

Warsaw,Poland

www.ibrikchampionship.org

www.sacoffeeleadersummit.com

www.eventbrite.co.uk

www.warQsawcoffee.pl

23 March		Vilnius Coffee Festival 2018	Vilnius,Lithuania	FB: Vilnius Coffee Festival 2018

24 March		The Barista League: 	Oslo, Norway

www.thebaristaleague.com

