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Bucharest Coffee
Festival
La a - III - a ediţie, a adus şi a deschis porţile breslei
internaţionale de cafea către oamenii ce nutresc aceeaşi
pasiune şi nu numai. Cei curioşi au putut degusta din
nenumăratele culturi de cafea şi au putut observa noile
tehnologii ce sunt acum la modă, au putut participa ca şi
spectatori la competiţiile de cafea unde s-au întrecut cei
ce vor participa, reprezenta România internaţional.
Felicitări celor şapte oameni care au realiza organizarea
acestui eveniment. Unul dintre ei chiar s-a rătăcit cu
aceeaşi pasiune pentru cafea, la o jurizare în Spania.
Am reuşit să-l recuperăm, în cele din urmă, la prima zi de
festival, aici, la noi. Totul a decurs bine şi frumos la festivalul bucureştean de cafea, deşi au fost emoţii mari
şi oboseală acumulată.
Salut oamenii ce sunt un exemplu bun! Atunci când
reuşesc în ciuda divergenţelor, a opiniilor diferite sau a
unui prejudiciu personal, să lase la o parte aceste „lucruri”,
ei gândind şi cocreând pentru acelaşi ţel, realizând un
lucru bun atât pentru breasla lor cât şi pentru societatea
în care trăiesc.
Nu uitaţi vine Colab!
Comunitatea de cafea din România împreună cu
profesionişti internaţionali din domeniu, vor dedica
trei zile de cursuri interactive şi vor face schimb de
cunoştinţe. Orașul își va prezenta diversele scene de
cafenele vizitatorilor printr-un program de evenimente cu
discuții, degustări şi workshop-uri.

Alexix,
the coffee lover

Alf Kramer
Ronița Dragomir
Mikail Sebastian
Cosmin Pasnicu
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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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7,15
miliarde $
pentru Starbucks
Gigantul alimentar,
Nestle va plăti peste 7 miliarde
de dolari către Starbucks pentru
dreptul de a vinde produsele
de cafea în toată lumea, într-o
alianță globală care vizează
revigorarea celor două imperii
de cafea.
Acordul, pentru o afacere cu vânzări
de 2 miliarde de dolari, consolidează
poziția Nestle în calitate de cea mai
mare companie de cafea din lume,
care încearcă să-și fortifice locul pe
o piață în rapidă schimbare.
Starbucks din Seattle a declarat
că va folosi veniturile pentru a
accelera achizițiile de acțiuni.
Nestle a spus că se așteaptă ca afacerea de
a vinde cafeaua de la Starbucks și băuturile
vor deveni profitabile până în 2019.
Această afacere nu va implica niciuna
dintre cafenelele Starbucks.
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Nestle și Starbucks își unesc
forțele într-o categorie de băuturi
extrem de fragmentată.
“Această alianță globală de cafea va aduce
experiența Starbucks în casele a milioane
de oameni din întreaga lume prin
intermediul reputației Nestle”, a declarat
Kevin Johnson, șef executiv al Starbucks.
“Cu toate acestea, poziția de
conducere a Nestle este mai
puwțin sigură decât era odată.”
Și alți jucători mari cresc, inclusiv Lavazza
din Italia, care este acum numărul 3 în
lumii.
Noul director general al companiei Nestle,
Mark Schneider, a identificat cafeaua
anul trecut ca fiind o zonă strategică
pentru investiții pentru compania
cunoscută pentru cafeaua instant Nescafe
și pentru mașinile de cafea Nespresso.
A cumpărat Chameleon Cold-Brew
din Texas și a achiziționat pachetul
majoritar în Blue Bottle Coffee, un mic

lanț de cafenele, în luna septembrie.
Compania se află sub presiunea
acționarilor de a-și îmbunătăți
performanța, care a avut de suferit în
ultimii ani, pe măsură ce consumatorii
au migrat spre mărci mai noi.
Starbucks își extinde rapid afacerea în
China, de la care se așteaptă ca într-o
bună zi să fie cea mai mare piață a lor.
De asemenea, intenționează să deschidă
peste 1.000 de magazine Starbucks
Reserve ca parte a unei strategii ample
de apărare împotriva rivalilor de vârf din
lumea cafelei, cum ar fi Intelligentsia
Coffee & Tea și Blue Bottle.
Vedem încă o dată cum Nestle, care este
de asemenea cea mai mare companie
de produse alimentare ambalate la nivel
mondial, nu se ferește atunci când vine
vorba de parteneriatul cu rivalii, fie prin
acordarea de licențe sau prin asociere.
Sursă: www.uk.businessinsider.com
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Bucharest Coffee Festival 2018
CAŞTIGĂTORII CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE BARISTA 2018
Clasament • Campionatul naţional de barista 2018 • World Barista Championship

Locul 1
Adi Gabriel

Locul 2
Delia Avram

Locul 3
Cosmin Moisii

Clasament • Campionatul naţional de barista 2018 • World Brewers Cup

Locul 1
Gabriel Carol

Locul 2
Bianca Ganea

Locul 3
Marius Klimowicz

Clasament • Campionatul naţional de barista 2018 • World Roasting Championship

Locul 1
Andrei Oprisan

Locul 2
Marius Nica

Locul 3
Dorin Costea

Clasament • Campionatul naţional de barista 2018 • World Cup tasting

Locul 1
Zana Dragnea
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Locul 2
Bogdan Ibanescu

Locul 3
Petre Mares
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E timpul să protejăm
lanțul de furnizare a cafelei

Cercetările recente arată că,
până în 2050, schimbările
climatice globale vor reduce
cantitatea de teren adecvat
pentru creșterea cafelei la
jumătate, crescând riscul de
defrișări prin forțarea producției
de cafea în zonele mai înalte de
pădure.
Fundația Arbor Day a dezvoltat
Proiectul 2050 ca mijloc de schimbare
a industriei de cafea. Ei se concentrază
pe sprijinirea fiecărui jucător din
lanțul de aprovizionare cu cafea
pentru asumarea unor practici mai
bune și pentru a diminua impactul
producției de cafea asupra mediului.

Gestionarea copacilor contribuie
la asigurarea unor obiective
durabile de utilizare a terenurilor,
care să permită producătorilor să
planteze și să mențină copacii de pe
terenurile lor în mod sustenabil.
Gestionarea apelor uzate
contribuie la reducerea emisiilor de
carbon și la îmbunătățirea calității
apei pentru cei care depind, de
asemenea, de aceste resurse pentru
uz casnic și pentru apă potabilă.

Este timpul să ne confruntăm cu
această problemă. ÎMPREUNĂ.

Îmbunătățirea sistemelor calității
cafelei și a practicilor de producție
post-recoltă ajută la obținerea unui
randament și a unor prețuri mai mari
la livrare, la reducerea pierderilor
de produse, la defecte mai mici și la
creșterea calităților aromelor în cafea.

Vă invităm să vă alăturați eforturilor
Proiectului 2050 investind în eforturile
de reîmpădurire și susținând fermierii
de cafea care se îndreaptă către o mai
bună practică de producție. Arbor
Day promovează practici durabile de
gestionare a agriculturii, solicitând
producătorilor să respecte Standardele
de achiziție a cafelei. Aceste patru
standarde sunt concepute pentru
a facilita agricultura durabilă și
practicile de procesare a cafelei:

Participarea activă la promovarea
oportunităților educaționale care
abordează principiile agro-forestiere și
îmbunătățirea practicilor de procesare
post-recoltare sunt esențiale pentru
crearea unor medii mai sănătoase în
cadrul comunităților producătoare de
cafea.
De asemenea, Fundația Arbor Day oferă
clienților, importatorilor, cafenelelor
și altor cumpărători de cafea două
modalități de a contribui la soluție:
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Cumpărarea de cafea verde prin
intermediul Proiectului 2050
Prin Proiectul 2050, producătorii
s-au angajat să se întâlnească și să
îmbunătățească în mod constant cele
patru standarde de achiziție, un pas
important în protejarea industriei.
Fondurile generate prin vânzările de
cafea vor fi reinvestite în proiectele de
reîmpădurire, în planurile de tratare
a apelor reziduale și în îmbunătățirea
durabilă a procesării în cadrul
comunităților de cafea interesate.
Reducerea amprentei
de carbon a cafelei
Cea mai ușoară și mai accesibilă
metodă pentru a vă proteja lanțul
de furnizare a cafelei este să reduceți
amprenta de carbon - compensând de
două ori cantitatea de carbon produsă
de inventarul voastră de cafea.
De la sămânță la ceașcă, o jumătate
de kilogram de cafea prăjită produce
în medie 11 kilograme de carbon.
Prin compensarea a 22 de kilograme
de carbon pentru fiecare kilogram
de cafea din inventarul vostru, nu
numai că neutralizați amprenta
de carbon a cafelei, ci eliminați și
amprenta de carbon produsă de alții.

coffee stage

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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De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

Spirala nesfârșită de gust și experiența legată de
degustare, ostilitate, comunitate și învățare. Este
o băutură incredibilă cu o lume uimitoare care o
orbitează. Cafeaua nu devine plictisitoare.

The never-ending rabbit hole of flavor and experience
tied in with tasting, hostility, community and
learning. It’s an incredible drink that has an amazing
world orbiting it. Coffee never gets boring.

Spune-ne despre prima ta
amintire cu gust de cafea.

Tell us about your first memory with coffee.

Ei bine, prima mea amintire ar fi că alegeam o ceașcă de ceai
în loc de o ceașcă de cafea care nu prea îmi plăcea. Melbourne,
Australia,e locul unde am devenit fascinat de cafea. Nu a
fost despre a învăța să-mi placă, ci a fost o ceașcă de cafea
din Kenya care mi-a năucit mintea și m-am îndrăgostit de
cafeaua de specialitate acolo și apoi am decis că este ceea
ce vreau să fac. Asta a fost acum mai mult de 10 ani.

Povestește-ne cum ai început să
intri în competiții și de ce?

Maxwell Colonna
14

M-am străduit să învăț despre cafea și multe dintre cursurile
la care am mers la început nu m-au ajutat cu adevărat.
L-am căutat pe campionul australian la vremea respectivă,
David Makin. Cursul meu de trei ore cu el mi-a deschis
ochii. Am început să văd cafeaua ca ceva plin de întrebări
și răspunsuri. Mi se părea că în competiții era centrul de
excelență în cafea, mă interesa să particip. Apoi, în Anglia,
când l-am văzut pe Michael Phillips câștigând WBC cu o
performanță incredibilă, care avea o echipă de scenă, m-am
gândit că vreau să fac asta cu siguranță ! A fost o platformă
uimitoare pentru mine, am învățat multe, multe uși s-au
deschis și m-am întâlnit și conectat cu oameni din întreaga
lume. De asemenea, chiar mi-a plăcut acest proces.

Well, my first memory would be choosing a cup of
tea over a cup of coffee I really didn’t like. It was in
Melbourne, Australia where I became fascinated by coffee.
It wasn't as learning to like it, it was more having a cup
of Kenyan coffee that blew my mind and I fell in love
with specialty coffee there and then and decided it was
what I wanted to do. That was just over 10 years ago.

Tell us about how you started
entering competitions and why?
I was struggling to learn about coffee and a lot of the
courses I went on early on didn't really help. I sought out
the Australian champion at the time, David Makin. My
three-hour course with him was eye opening. I began to see
coffee as something as much full of questions as answers.
It appeared to me that competing was the hub of
excellence in coffee, I was interested in taking part.
Then, back in England when I saw Michael Phillips win
WBC with an incredible performance that had stage
craft to it, I thought I definitely want to do that! It has
been an amazing platform for me, I learnt lots, many
doors opened and I have met and connected with people
around the world. I also just really enjoyed the process.
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Care sunt primele 3 calități necesare unui
barista pentru a deveni excepțional?

What are the top 3 qualities a barista
needs to become exceptional?

Bucurați-vă de împărtășirea și experimentarea
cafelei alături de alții. Concentrați-vă pe detalii și
vizualizați imaginea de ansamblu. Etica muncii.

Enjoying sharing and experiencing coffee with others. A focus
on the details and seeing the bigger picture. Work ethic.

Spune-ne un pic despre proiectele tale cu cafea.

Tell us a little bit about your
projects with coffee.

Sunt norocos să fiu implicat într-o varietate de proiecte.
Epicentrul este într-adevăr cafeaua noastră numită Colonna
and Small’s din Bath, Anglia. Au trecut 8 ani, iar competițiile,
cercetările și cărțile au venit de acolo. Prăjitoria care împlinește
3 ani este chiar in afara Bath, intr-un loc numit Yate, care
este aproape de Bristol. De asemenea, am lansat un proiect
intitulat „Peak Water”, unde ideea este de a obține o tehnologie
calitativă de filtrare a cafelei, care să nu fie una mediocră.

I am lucky to be involved in a variety of projects. The epicenter
is really our coffee shop called Colonna and Small's in Bath,
England. That’s been going for 8 years and the competitions
and the research and books have all come from there really.
The roastery that’s coming up to 3 years old is just outside of
Bath in a place called Yate which is close to Bristol. We also just
launched a project called Peak Water, where the idea is to get
coffee quality filtration technology not a counter top filter jug.

Spune-ne despre noul tău hobby cu
ridicarea greutăților. Vrei să concurezi?

Tell us about your new hobby with lifting
weights. Are you planning to compete?

Ha, ha! Am încetat să intru în competiții barista și deși
obișnuiam să-mi spun că nu sunt atât de competitiv, pe cine
păcălesc! Sunt foarte competitiv. Mereu am intrat în sala de
gimnastică, dar mi-a plăcut să ridic greutăți. Am câștigat
prima mea competiție regională și am ajuns la naționalele
care sunt în câteva săptămâni! Voi face tot posibilul pentru a
concura la cel mai inalt nivel, dar în acelasi timp este hobbyul meu și echilibrul în cariera mea profesională în cafea, iar
cafeaua e pe primul loc pentru mine :). Din punct de vedere
al concursului este frumos deoarece nu are zonele gri pe care
le au competițiile barista. În competitiile de cafea opinia va
exista întotdeauna și opinia variază, interpretarea variază, etc.

Ha ha! I stopped entering barista competitions, and although I
used to tell myself I am not that competitive, who am I kidding!
I am very competitive. I always dabbled in the gym, but got
hooked on powerlifting. I did my first regional competition and
got through to nationals which are in a few weeks! I will do my
best to compete at the highest level, but at the same time it’s
my hobby and balance to my professional career in coffee and
coffee does come first for me:). From a competing point of view,
it is nice as it doesn’t have the grey areas barista competitions
have. In barista comps it will always be opinion and opinion
varies and interpretation varies etc. In powerlifting you either
lift the weight or you don’t. So, it’s simpler in that way.

La haltere, ridici greutatea sau nu. Deci, este mai simplu în
acest fel. Dar, la fel ca și în cafea, există o mulțime de teorii și
abordări și tehnici neconcludente etc. Îmi place foarte mult.
Oamenii sunt adesea foarte surprinși. Nu arăt ca un halterofil.

Photo: Sprudge.com

What is your favorite brewing method and why?
Care este metoda preferată de
preparare a cafelei și de ce?
În prezent, mă bucur să ma joc cu Kompresso de la
Cafflano. Poate prepara shoturi puternice de espresso cu
apă caldă și rece și doar presiune manuală. E foarte tare.

Unde ai găsit cea mai interesantă
cafenea din lume?
Wow, întrebare imposibilă. Oriunde există cafea
minunată și oameni buni cu o poveste de spus.

În cele din urmă, poți să ne spui câteva cuvinte
pentru comunitatea noastră de cafea?
Nu vă lăsați amăgiți de cuvinte mari, lucruri pe care
nu le știți sau de oameni care nu doresc să împartă.
Cafeaua este strălucitoare și interesantă și are o
comunitate mare care crește și evoluează tot timpul.
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But just like coffee there are loads of theories and inconclusive
approach and techniques etc. I really enjoy it. People are
often very surprised. I don’t look like a powerlifter.

I am currently enjoying playing with the Kompresso by
Cafflano. It can brew espresso strong brews with both hot
and cold water and only manual pressure. It’s very neat.

Where did you find the most interesting
coffee place in the world?
Wow, impossible question. Anywhere there’s great
coffee and great people with a story to tell.

In the end, could you tell us some
words for our coffee community?
Don’t be put off by big words, things you don’t know, or people
that don’t want to share. Coffee is brilliant and interesting and
has a great community that is growing and evolving all the time.
Coffee Break Team

?
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Motta
Cântar Hario

Barista

pentru cafea

Pen

250 lei

26,00 lei
Nu există client care să nu fi aşteptat cel puţin o
dată minute în şir ca să apăra un ospătar care să-i
ia comanda. Este o situaţie frustrantă, pe care nici
clienţii, nici restaurantele nu şi-o doresc.

kfea.ro
Tel: 0774.634.756

Din fericire, există sistemul de apelare a personalului
de servire denumit Ajutordeospatar. Folosirea
unui astfel de sistem are o mulţime de avantaje
atât pentru client, cât şi pentru restaurant.

IMS Competition

Servire eficientă şi de calitate

200IM FILTRU

Sistemul Ajutordeospatar lasă libertatea clientului de
a da comandă în momentul în care s-a hotărât şi îl
scuteşte pe ospătar de insistenţă şi drumuri inutile.

58,00 lei
Dispozitiv apelare
cu 1 funcție
Distanță de transmitere a
semnalului de 1,5 km în open
space

Termodensimetru
pentru cafea
Tamper Etolia

Folosirea sistemului Ajutordeospatar scurtează
timpul pe care un client îl petrece în restaurant
şi creşte numărul de ocupări ale mesei.
Creşterea numărului de comenzi

Dispozitiv de apelare cu 3 funcții
(Service, Nota de plata și Cancel) cu distanță de
transmitere a semnalului de 1,5 km în open space

Sistemul de Ajutordeospatar scurtează întreg
procesul, ospătarul fiind anunţat imediat
că trebuie să ia o nouă comandă.

165,00 leI

Lemn negru

Clienţii sunt încurajaţi să
comande mai mult

120 lei

Brățară Inteligentă

De cele mai multe ori această comandă este
pierdută. În schimb, dacă are în faţă, la îndemână, un
buton, care în mod intuitiv cere practic a fi apăsat,
clientul poate chemă ospătarul foarte simplu.

Pager

La îndemână pentru client

perie de curațare
grup cafea

Etolia cheie pentru

11 lei

înlăturarea sitei
din portafiltru

tamper Motta

30 lei

mâner lemn roșu
150 lei

•
•
•
•
•

înregistrează simultan până la 10 apeluri, care rulează succesiv pe ecran
durata vibrației poate fi setată de la 1 la 5 secunde
se poate folosi ca un ceas, are funcția de time&date, alarmă
sunet sau vibrație
funcționează pe bază de baterie AAA
Unitate de apelare dedicată bucătăriei

Suport pentru
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Rapiditate servirii

tamper

Motta suport tamping

49,00 lei

89,10 lei

• poate apela/reapela
panoul de afișaj central sau
fiecare pager (sau un grup de
pagere)
• În momentul în care servirea
este gata, se tastează
codul pagerului, iar ospătarul
primește informația pe pager.

Sistemul îşi găseşte utilitatea şi în cazinouri,
unde clientul, care e concentrat la masă de joc,
mai bine nu mai comandă decât să stea să-l
urmărească pe ospătar pentru încă o băutură.
Elimină drumurile inutile
Acest sistem are avantajul că oferă o metodă de
comunicare imediată chiar şi în lipsă unui contact
vizual direct între client şi personalul de servire.
Instalare facilă
Instalarea şi trainingul de utilizare
durează maxim 30 de minute.
Mai multe informaţii la www.ajutordeospatar.ro
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De când te-ai implicat în lumea de
cafea și care este rolul tău în ea?

Since when have you been involved in the
coffee world and what’s your role in it?

Sunt în lumea cafelei din 1984, dețin în prezent
Espresso Italia, un distribuitor en-gros de echipamente
de espresso (Sanremo), de cafea și amestecuri locale de
ceai, consumabile și accesorii pentru barista, precum
și servicii. Dețin IBCA cu laboratorul certificat Q și
campusul SCA premier, dețin Infusion Coffee and Tea
Crafters, o cafenea de specialitate din Arizona. Sunt Q
Grader licențiat, instructor Q asistent, câștigător AST
al premiului SCAE pentru formator anului 2015.

I have been in coffee since 1984, I currently own Espresso
Italia, a wholesale distributor of espresso equipment
(Sanremo), our coffee and locally blended teas, barista
supplies and accessory, as well as service. I own IBCA
with a certified Q lab and SCA premier campus, I own
Infusion Coffee and Tea Crafters, a specialty café located in
Arizona, I am a licensed Q Grader, Assistant Q Instructor,
AST winner of SCAE trainer of the year 2015.

Care este rolul tău în Barista Guild of Europe
și care este mesajul tău pentru barista?
În calitate de Coordonator al Educației, vreau să creez
un consiliu de locuri de muncă pentru a ajuta barista să
se conecteze cu locuri de muncă și cafenelele / prăjitorii
să se conecteze cu angajații, pentru a contribui la
crearea unei comunități mai bune și mai durabile.

Cât de important este voluntariatul și de ce este
cheia construirii unei comunități în cafea?

Patrick O'Mailey
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Sunt voluntar la SCA din 2005 și este foarte satisfăcător să
pot da ceva înapoi industriei care mi-a dăruit atât de mult.

Care este cafeaua ta favorita?
WOW! Cum pot avea o cafea preferată? Aceasta nu
este o întrebare corectă. Cafeaua bună îmi construiește
momentul. Iau cafea pe baza stării mele, dacă mă simt
fericită, e espresso, dar acum preferata meu este o cafea
dintr-o fermă din Columbia, de la dragul meu prieten
Edwardo cu care lucrez la un proiect. Este un bourbon roz
cu fermentare de 36 de ore și este pur si simplu atrăgătoare.

What is your role in BGE and what
is your message for baristas?
As an Education Coordinator, I want to create a jobs board to
help barista connect with jobs and café/roasters connect with
employees, to help create a better sustainable community.

How important is to volunteer and why is it
the key to build a community in coffee?
I have been volunteering with SCA since
2005 and it’s rewarding to give back to the
industry that has given me so much.

What is your favorite coffee?
WOW! How can I have a favorite coffee? This is not a fair
question. Good coffee is that which makes my moment. I take
coffee based on my mood, if I am feeling happy it’s espresso, but
right now my favorite is a coffee from a farm in Colombia, from
my dear friend Edwardo whom I work with on a project. It’s a
pink bourbon with 36 hours fermentation and it’s just sexy.
Coffee Break Team

?
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Mikhail Sebastian
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Spuneți cititorilor noștri puțin despre dvs.
și de ce ați ales cafeaua. Când și unde ați
început cariera în această industrie?

Please tell our readers a little bit about yourself
and why you chose Coffee. When and where
did you start your career in the industry?

Înainte de cafea am fost implicat în afacerile companiilor
aeriene. În acel moment, am locuit în Hollywood, California.
Un prieten de-al meu din Argentina deținea o cafenea numită
„Tiago”. Eram un vizitator frecvent și beam o mulțime de
cafea cu lapte și zahăr. În 2010 a fost punctul de cotitură
când mi-am schimbat percepția despre ce este de fapt cafeaua
și cum poate fi diferită de la o regiune la alta, de la un sol la
altul, bazat pe poziția de origine specifică în centura tropicală.

Before coffee I was involved in airlines business. At that
time, I lived in Hollywood, California. A friend of mine
from Argentina owned coffee shop called “Tiago”. I was a
frequent visitor and I drunk a lot of coffee at that time with
milk and sugar. It was 2010 when the turn point changed
my perception about what coffee is and how coffee can be
different from one region to another, from one soil to another
based on position of specified origin in tropical belt.

Mi-a fost prezentată cafeaua din Etiopia, regiunea Yirgacheffe.
Când am încercat-o , am crezut că am fost înșelat și cineva
a adăugat niște fructe de pădure și a făcut un compot. Când
l-am întrebat pe prietenul meu dacă a fost adăugat ceva la
cafea, el a spus “absolut nimic”. “Acesta este gustul de cafea
adevărată”, a spus el. De atunci totul s-a schimbat în mine.

I was introduced to coffee from Ethiopia, Yirgacheffe
region. When I tried that coffee, I thought I was tricked and
someone added some berries to it and created some sort of
compote. When I asked my friend if something was added
to the coffee he said, “absolutely not”. This is how real coffee
tastes like, he said. Since then everything changed in me.

Am început să beau cafea fără lapte și zahăr, încercând să
înțeleg complexitatea ce înconjura ceașca magică pe care o
ignoram înainte. Mă răsfățam în lumea cafelei, am început
să citesc foarte multe despre cafeaua de specialitate, varietăți
de cafea, de unde vine, cum altitudinea ar putea schimba
modul în care percepem și gustăm cafeaua, iar acest lucru
nu doar se întamplă, ci implică toate lanțurile de la fermă
până la mâna unui barista pentru a-ți face cafeaua magică.

I started drinking coffee without milk and sugar, trying to
understand all the complexity surrounded by the magical cup
I kind of ignored before. I indulged myself into the world of
coffee, I started to read a lot about specialty coffee, varietals
of coffee, where coffee comes from, how particular elevation
could change the way we perceive and taste coffee, and that
good coffee does not just happen and involves all the chains
from farm to the hand of barista to make your coffee magical.
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De ce cu noi?
1
2

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

Mi-a plăcut vibrația cafenelelor, întâlnirea cu oameni noi,
vorbind cu ei, servindu-le o cafea de care m-am fost îndrăgostit
și explicându-le povestea din spatele ei despre care am acordat
mai puțină atenție. În cele din urmă mi-am dat demisia și m-am
alăturat echipei “Tiago” cu normă întreagă. Fiind la “Tiago” m-a
ajutat să aflu mai multe și să mă educ profund despre cafea, gust,
aromă, extracție și preparare. M-am înscris la curs împreună
cu Charles Babinski (campioana Barista din 2015 și locul 2
în lume), care în acel moment a fost educator la Intelligentsia
Coffee din Veneția, California. Din acel moment m-am dus
mai departe și am obținut SCAA Level 1 Barista Certification,
m-am înscris în două tabere Barista Guild of America pentru
a-mi lărgi cunoștințele despre cafea de specialitate și, în cele
din urmă, am obținut certificatul SCAA Lead Instructor.
În 2013, am luat decizia de a petrece două săptămâni
ca stagiar în Hawaii, la Big Island Coffee Roasters din
districtul Puna pentru a înțelege agricultura de cafea,
tehnicile de recoltare, prelucrarea și modul în care toate
aceste aspecte schimbă doza zilnică de cafeină și ceea
ce noi numim o cafea măreață. Mă luminase, era ceva
de care mă indragostisem la fel cum iubesc natura.
Agricultura a devenit parte din mine, am petrecut ore
întregi vorbind cu pomii de cafea, învățând structura fiecărei
varietăți de cafea, densitatea, dimensiunea cireșelor de cafea,
structura fiecărui copac din trunchiul de jos până la ramuri
și forma frunzelor, boala care afectează arborii de cafea,
cum ar fi rugina frunzelor (la roya), fertilizarea organică
față de fertilizarea chimică. Această universitate de cafea
mi-a permis să-mi urmez diploma de licență în mediul
deschis în rândul fermelor cu experiență de învățare.
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I also liked the vibe of coffee shops, meeting new people,
talking to them, serving them a coffee I was in love with and
explain the story behind the coffee we paid less attention to. I
finally gave up my job and joined “Tiago” on full time basis.
Being at “Tiago” helped me to learn more about and educate
myself deeply about coffee, the taste, the flavor, the extraction
and brewing. I enrolled to the class with Charles Babinski
(2015 US Barista Champion and 2nd place in the World) who
at that time was educator at Intelligentsia Coffee in Venice,
California. From that point I went further and got my SCAA
Level 1 Barista Certification, enrolled into two Barista Guild
of America camps to broaden my knowledge about specialty
coffee, and eventually got my SCAA Lead Instructor Certificate.
In 2013 I took the decision to spend two weeks as an intern
in Hawaii, Big Island Coffee Roasters in Puna district to
understand the coffee farming, harvesting techniques,
processing and how all those aspects change our daily caffeine
dose, and what we call a great coffee. It was eye opening to
me; it was something I felt in love with as I love nature.
Farming became part of me, I spent hours talking to coffee
trees, learning the structure about each coffee varietals,
density, size of coffee cherries, the structure of each tree
from bottom trunk to the branches and shape of leaves,
the disease that affects coffee trees like leaf rust fungus (la
roya), organic fertilization versus chemical fertilization. This
coffee university allowed me to pursue my own bachelor
degree in open environment among farms with learning
experience. From that time, I promised myself I would visit
all coffee farms around the world to learn, to teach what I
know, share experience and be part of some experiments.

IMPORTATOR EXCLUSIV
CLICKNDRINK.RO
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Din acel moment, mi-am promis că voi vizita toate
fermele de cafea din întreaga lume pentru a învăța,
pentru a preda ceea ce știu, pentru a împărtăși
experiența și a face parte din câteva experimente.

Puteți numi pe cineva care v-a influențat?
Nu am pe cineva care m-a influențat să fiu cinstit.
Am continuat mai mult să învăț tot ce am putut
despre cafea cu propriile mele cercetări și lecturi,
călătorind în regiuni producătoare de cafea pentru
a vedea ce se întâmplă acolo și am putut învăța și ce
pot face pentru a ajuta la scara de îmbunătățire.
Dar o singură persoană pe care o admir foarte mult în
industria de cafea de specialitate este James Hoffman.
El este foarte priceput, bine educat și, cel mai important,
concis atunci când vine vorba de împărtășirea perspectivelor
prin a fi sincer, ceva ce admir foarte mult la oameni.
Când am început să citesc blogul, mi-a oferit o mulțime
de lecții valoroase pentru a înțelege piața de cafea de
specialitate, a experimenta cu extracția, cu prepararea,
înțelegând importanța sau neimportanța refractometrelor
TDS atunci când vine vorba de prepararea manuală, structura
operațională zilnică din cafenele, importanța prospețimii
în cafea, post-producția atunci când cafeaua verde este
depozitată în saci de cereale la anumite umidități și cum
acest pas ar putea schimba ultimul moment al existenței
cafelei verzi înainte de a cădea în mâinile prăjitorului.
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Can you name someone who influenced you?
I do not have anyone who influenced me to be honest. I went
extra mile to learn everything I could about coffee with my own
research and readings, traveling around coffee producing regions
to get glimpse on what is happening there, what I could learn and
what I can do to help on improvement scale. But one person I
admire a lot in specialty coffee industry is James Hoffman. He is
very knowledgeable, well educated, and most important, straight
forward when it comes to sharing views by being honest, something
I admire a lot in people. When I started reading his blog it gave
me a lot of valuable lessons to understand the market of specialty
coffee, to experiment with extraction, with brewing, understanding
the importance or unimportance of TDS refractometers when
it comes to manual brewing, operational structure coffee shops
on daily basis, the importance of freshness in coffee, the post
production when green coffee is stored in grain pro bags at certain
humidity and how this step could change the last moment of
green coffee’s life existence before falling into hands of roaster.

Tell me about the most interesting
experience you’ve had with coffee so far.
In 2014 I decided to give up my job as barista and manager of
coffee shop in Santa Monica, California and move to Puerto Rico
and start the experiment at the coffee farm, Hacienda Pomarrosa,
where friend of mine, Sebastian Legner and his father owned a
coffee farm in the province of Ponce, two hours away from the
capital of Puerto Rico, San Juan. I spent three months working at
the farm, trying to push quality forward by implementing different
processing methods and improving the harvesting skills of pickers.

Spuneți-mi despre cea mai
interesantă experiență pe care ați
avut-o cu cafeaua până acum
În 2014, am decis să renunț la funcția de barista și manager al
cafenelei din Santa Monica, California, să mă mut în Puerto
Rico și să încep experimentul la ferma de cafea, Hacienda
Pomarrosa, unde prietenul meu, Sebastian Legner și tatăl său,
dețineau o fermă de cafea din provincia Ponce, la două ore
distanță de capitala Puerto Rico, San Juan. Am lucrat timp de
trei luni la fermă, încercând să cresc calitatea implementând
diferite metode de prelucrare și îmbunătățind abilitățile
de recoltare ale culegătorilor. A fost dificilă încercarea de a
convinge localnicii să se concentreze doar asupra cireșelor
coapte, fapt ce a fost ignorat înainte. Am ajuns să fac totul
singur, trezindu-mă la ora 6:00, începând cu recolta până la
ora 15:00 și în cele din urmă implicând metode experimentale
cu ajutorul bine-cunoscutei celebrități din lumea cafelei,
fermier extraordinar, Aida Battle din El Salvador. Cafeaua
Puerto Rico este considerată a fi mai puțin atractivă, lipsită
de complexitate și arome puternice și nu a reprezentat o parte
majoră a dominației în piața de cafea de specialitate din cauza
practicilor slabe din unele ferme. Pentru a schimba această
percepție, am început cu procesul de spălare din Etiopia și
procesul de uscare Burundi pentru a evidenția aciditatea și
pentru a aduce în față nuanțele complexe ale cafelei din Puerto
Rico. Anterior mi s-a spus că aciditatea devine trasabilă doar
cu o altitudine mai mare, ceea ce este absolut greșit. Ferma
se afla la o altitudine de 900 de metri deasupra nivelului
mării și datorită procesului de spălare din Etiopia am reușit
să cresc aciditatea. Nu altitudinea este cea care contează, ci
cât de meticulos și delicat ați putea contopi eforturile dvs.

It was challenging and difficult trying to convince locals to
concentrate on ripe cherries, step that was ignored before.
I ended up doing everything by myself, waking up at 6am,
starting harvest until 3pm, and finally involving experimental
methods with the help of well-known coffee celebrity,
outstanding farmer, Aida Battle from El Salvador. Coffee
of Puerto Rico was less attractive, with lack of complexity
and strong flavors, that wasn’t a major part of domination
in specialty coffee market due to poor practices in some of
the farms. To change that perception, I started with Ethiopia
washed and Burundi dry process to highlight acidity and bring
complex nuances of Puerto Rican coffee upfront. Previously
I was told that acidity only becomes traceable with higher
elevation which is wrong. The farm was at the elevation of
3,000 feet above sea level and thanks to Ethiopia washed
process I could move acidity forward. It is not an elevation
that matters but how meticulously and delicately you could
contribute your efforts to highlight acidity that hidden within
the cell structure of coffee beans. Puerto Rico is not Kenya,
of course but acidity that eventually contributes to flavors of
Puerto Rican coffee is lovely and delicate. The most difficult
and challenging moment was trying to produce natural or
pulp natural coffee at Hacienda Pomarrosa. The farm faced
the cooling breeze from the Caribbean Sea but the lack of
sunlight and constant rain created a lot of obstacles. There
were no covered patios or raising beds that could benefit
in some sort of natural experiment. When the weather
becomes more favorable and shiny, and by the time you start
picking the unexpected rain starts to pour like cat and dog
and damages all cherries I harvested for my natural process
experiment and the loss of production becomes painful.
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pentru a evidenția aciditatea ascunsă în structura celulară a
boabelor de cafea. Puerto Rico nu este Kenya, desigur, dar
aciditatea care contribuie în cele din urmă la aromele de
cafea portoricană este minunată și delicată. Cel mai dificil
moment a fost încercarea de a produce cafea naturală sau
pulpă de cafea naturală la Hacienda Pomarrosa. Ferma s-a
confruntat cu briza rece din Marea Caraibelor, iar lipsa de
lumină solară și ploaia constantă au creat o mulțime de
obstacole. Nu existau terase acoperite care să poată beneficia
de un fel de experiment natural. Atunci când vremea devine
mai favorabilă și strălucitoare și începem să culegem, o ploaie
neașteptată începe să toarne și dăunează tuturor cireșelor
pe care le-am recoltat pentru experimentul meu natural,
iar pierderea producției devine dureroasă. Puerto Rico
aparține grupului climatic tropical, dar Hacienda Pomarrosa
este împărțită între tipul de climă tropicală și cea umedă,
rezultând în vreme înnorată la fermă aproape în fiecare zi.
Pe lângă cultivarea anumitor componente ale aromelor din
cafeaua Pomarrosa, obiectivul șederii mele a fost acela de a
evidenția dulceața și, așa cum am menționat, să adaug câteva
grade de aciditate, luând în considerare gama largă de pomi
fructiferi și abundența de pini care umbresc arbuștii de cafea.

Vă amintiți unde ați gustat cea
mai bună cafea vreodată ?
Cea mai bună cafea pe care am băut-o nu era Geisha, pe care
cei mai mulți barista o admiră și o folosesc la orice competiție,
băutură ce asigură câștigul. Cea mai bun ceașcă de cafea a fost
de fapt Red Haraaz din Yemen, în 2015, prăjită de Conduit
Coffee Roasters din Seattle, Washington. Când am cuprins
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Puerto Rico belongs to tropical climate group, but Hacienda
Pomarrosa is divided between tropical and wet climate
type, resulting in cloudy weather at the farm almost every
day. Besides increasing certain flavor components of
Pomarrosa’s coffee, the objective of my stay was to highlight
sweetness and as I mentioned, add acidity in certain degrees,
considering the wide range of fruit trees and the abundance
of pine trees that provide shadow for the coffee shrubs.

Can you remember where you
had the best coffee ever!?
The best coffee ever I had was not Geisha that most
baristas admire and use for every competition they
could with the promise of winning. My best cup
of coffee was Red Haraaz from Yemen in 2015
roasted by Conduit Coffee Roasters in Seattle,
Washington. When I cupped various coffees during the time
I judged U.S. Latte Art Championship in Seattle in 2014,
I had on table besides Central American coffees, coffees
from Ninety Plus, Lycello and Red Haraaz from Yemen.
Lycello did not impress me much, it was more like one
dimensional type of coffee. When I tried Yemen coffee it
blew my mind, it was the moment when I said WOW. The
coffee was incredibly beautiful, elegant, silky, juicy, vibrant,
multi-dimensional, complex, with everything Mother Nature
has poured into that cup; flowers, fruits, berries, wine,
shiraz, tropical fruits, cognac and more. It was the moment
of winning the race, the moment I understood that there
were so many things I thought I knew but I did not.

diverse tipuri de cafea în timp ce am jurizat Campionatul
American de Latte-Art din Seattle în 2014, am avut la
masă, în afară de cafeaua din America Centrală, cafeaua de
la Ninety Plus, Lycello și Red Haraaz din Yemen. Lycello
nu m-a impresionat mult, era mai mult ca un tip de cafea
unidimensională. Când am încercat cafeaua din Yemen, mi-a
explodat mintea, a fost momentul când am spus WOW.
Cafeaua era incredibil de frumoasă, elegantă, matăsoasă,
suculentă, vibrantă, multidimensională, complexă, cu tot
ceea ce mama natură a turnat în acea ceașcă; flori, fructe,
boabe, vin, shiraz, fructe tropicale, coniac și multe altele. A
fost momentul câștigării cursei, momentul în care am înțeles
că există atât de multe lucruri pe care credeam că le știu, dar
nu le știam de fapt. Vreau să vizitez Yemenul cândva, să-mi
petrec timpul cu fermierii de cafea, să mă scufund în ceea ce
face cafeaua Yemenului atât de unică, țara din Asia de Vest,
ocupând Arabia de Sud și împărțită geografic în patru regiuni
principale (câmpiile de coastă, munții estici, munții vestici
și deșertul) ar putea produce o cafea uimitor de irezistibilă și
delicioasă, care ar putea într-o zi să cucerească lumea gheișei.

Nu în ultimul rând, ce sfaturi ați avea pentru
comunitatea Barista din România?
Învățați, învățați și învățați din nou. Călătoriți în
țările producătoare dacă aveți o șansă. Adevărata
explorare a cafelei începe la fermă. Este un proces
lung și greoi, care necesită răbdare, de la recoltare la
transport, înainte de a ajunge în mâinile prăjitorilor
și cafenelelor de specialitate de pe tot globul.

I want to visit Yemen one day, spend time with coffee
farmers, to dive myself into what makes Yemen coffee so
unique, why the country in Western Asia, occupying South
Arabia, and geographically divided into four main regions
(coastal plains, western highlands, eastern highlands, and
desert), could produce astonishingly irresistible and delicious
coffee that could one day conquer the world of geisha.

Last, but not least: any words of wisdom
for the Barista community in Romania?
Learn, learn and learn again. Travel to producing countries
if you have a chance. The true exploration of coffee starts at
the farm. It is a long, arduous process that requires patience,
from harvesting to transportation, before it gets into the
hands of roasters and specialty coffee shops across the globe.
Spending time working on a farm, doing everything from
scratch, understand what it takes to produce what we work
with as roasters or baristas, allows a sincere appreciation
of your work and the hard work of farmers, the labor that
requires a lot of sacrifices with less money pouring in and
more hours flowing in to get into specialty coffee market.
Right now, we are at the point where coffee farmers should
be respected, and their job valued. We are no longer in the
position to cheat, and demand high quality for a smaller price.
For most farmers, coffee is their major cash crop, and
when season is over they have nothing left to live on,
support family or have food to feed the household.

31

coffee lovers

Petreceți-vă timp lucrând la o fermă, faceți totul de la zero,
înțelegeți ce este necesar pentru a produce ceea ce lucrăm noi
ca prăjitori sau barista, permite o apreciere sinceră a muncii
dvs. și a muncii strașnice a fermierilor, a muncii care necesită
o mulțime de sacrificii cu mai puțini bani care se plătesc
și mai multe ore care curg greu pentru a intra în piața de
cafea de specialitate. Chiar acum suntem în punctul în care
fermierii de cafea ar trebui să fie respectați și munca lor să fie
valorificată. Nu mai suntem în situația de a înșela și de a cere
o calitate înaltă pentru un preț mai mic. Pentru majoritatea
agricultorilor, cafeaua reprezintă recolta destinată vânzării, iar
atunci când sezonul se încheie nu mai au din ce să trăiască,
să-și asigure familia sau mâncare pentru a hrăni gospodăria.
Treaba fermierului de cafea care a depus eforturile pentru a
produce cafea de specialitate foarte solicitată TREBUIE să fie
respectată, cu un salariu mai bun, cu mai multe stimulente
și mai mult ajutor cu furnizarea echipamentelor necesare
dacă, în calitate de prăjitor, doriți să continuați relația pe
termen lung cu fermierul care vă face această cafea minunată
posibilă. O cafea grozavă nu doar se întâmplă. Fermierii sunt
întotdeauna primii și barista întotdeauna ultimii. Dacă nu mai
sprijinim și nu prețuim fermierul, nu am avem cu ce lucra în
acest lanț lung de piață al cafelei de specialitate. Trebuie să știți
întotdeauna că cererea de cafea comercială este în continuare
mai ridicată decât cafeaua de specialitate la o scară largă și ar
putea fi un punct de cotitură ușor pentru fermierii care nu își
pot vinde munca, zilele grele și orele lungi de muncă pentru
prețul pe care reprezintă valoarea și aprecierea. Fermierii
de cafea de specialitate merită să fie plătiți mai bine față de
cum sunt plătiți acum. Acestu lucru trebuie să se schimbe.
Ca barista, indiferent unde vă aflați sau oriunde locuiți în
lumea asta, intrați într-o fermă, lucrați acolo, petreceți timpul
acolo, învățați de la sursă și împărtășiți-vă cunoștințele.
V-ar face mult mai puternic și mai respectuos în cariera dvs.
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The job of coffee farmer who put his/her efforts to
produce highly demanded specialty coffee MUST and
MUST be respected with better pay, more incentives
and more help with equipments needed to be provided
if you as roaster would like to continue on the longterm relationship with the farmer who makes your great
coffee possible. Great coffee does not just happen.
Farmers are always first and baristas always the last. If we stop
supporting and value the farmer, we would have nothing to
work with in the long chain of specialty coffee market.
You should always know that the demand to commercial
coffee is still higher then specialty coffee on the large scale,
and it could be easy turning point for farmers who cannot
sell their sweat, their hard days and long hours of work
for the price that stands for value and appreciation.
Specialty coffee farmers deserve better pay instead of what
we are paying them right now. It must be changed.
As barista, wherever you are or whatever part of the world
you live in, get yourself into the farm, work there, spend your
time there, learn from the source, and share your knowledge.
It would make you way stronger and
more respectful in your career.

For Coffee Break Magazine
Interview: Mikhail Sebastian, Coffee Professional
by: Ronița Dragomir ?
e-mail: ronita.dragomir@gmail.com
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Cafuné
Article by Roniţa Dragomir

Dă-mi Cafuné și spune-mi că mă iubești
Ori de câte ori vorbim despre Belgia, de obicei, ne
gândim la Bruxelles instantaneu. Ceea ce sugerez aici
este să vă îndreptați privirea spre un alt oraș incredibil de
romantic care încet, dar sigur, câștigă teren în domeniul
cafelei de specialitate. Numele orașului este Brugge.
Cafuné este un exemplu perfect solid al acestei ascensiuni. Deschisă
din 15 aprilie 2016, această cafenea a devenit repede cunoscută
în centrul orașului atât pentru localnici, cât și pentru turiști.
Numele este inspirat din limba portugheză și descrie acțiunea
“mișcându-ți degetele prin părul iubitului tău” sau, așa cum spune
co-proprietarul Elliott Szechtman: este o acțiune din dragoste;
ne facem cafeaua cu dragoste si atentie. Și asta fac, într-adevăr!
Totul a inceput atunci cand Elliot a facut echipă cu Make
Janssens și a decis că puterea se afla in cifre, asa ca s-au antrenat
cu Katrien Pauwels si au deschis Cafuné Espresso Bar. Datorită
apropierii sale de celebrul Markt din Brugge și de străzile
comerciale din apropiere, această cafenea întâmpină cu un număr
mare de turiști și de călători. Aici puteți să vă bucurați de orice
de la un espresso dublu to go, la un iaurt de granola sau și mai
bine: o aeropress cu unul din produsele zilnice de patiserie.
Meniul este gândit să se potrivească tuturor nevoilor, de la
pâinea prăjită și prăjituri de casă, până la laptele cu ciocolată
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belgiană și ceaiul lor organic. Principalul lor scop este, desigur,
cafeaua pe care o servesc. Acesta este motivul pentru care
au ales să se cumpere în principal de la micro-prăjitorii care
prețuiesc prospețimea și gustul precum Kolonel Koffie din
Antwerp și furnizorul lor obișnuit OR cafea din Gent, Belgia.
Elliot mi-a spus că ei servesc atât origini unice, cât și amestecuri,
în funcție de ordinea lor și de timpul anului. Cafeaua se
schimbă tot timpul, astfel încât s-ar putea chiar să nu dureze o
săptămâna, deoarece ei caută mereu noi prăjitori internaționali
de specialitate pentru a-i găzdui. Aceste cafele pot fi găsite,
de asemenea, la vânzare ca boabe întregi pentru a vă bucura
în confortul propriei dvs. case de ele. De asemenea, merită
menționată mașina lor cu două grupuri La Marzocco FB80,
împreună cu cele două râșnițe Mahlköning - K30 pentru
espresso și Guatemala pentru opțiunile lor la filtru.
De când au început această călătorie, Cafuné și deținătorii săi
au primit o mulțime de laude și au fost nominalizați ca fiind cel
mai bun concept de cafea din Belgia și urmează să primească
eticheta de calitate „manuală” din Brugge în luna iunie.
Data viitoare când vizitați Belgia, asigurați-vă că îi aveți pe
lista de vizitat; în afară de o cafea minunată, veți avea discuții
interesante și veți fi surprinși de câți oameni minunați veti
întâlni, încât veți spune Fijne Dag (O zi bună)! înainte de
a pleca. Garantez ca va merita timpul petrecut acolo.

?

Give me Cafuné and tell me you love me
Whenever we talk about Belgium, we usually find ourselves
thinking Brussels instantly. What I’m suggesting here,
however, is that you turn your gaze upon another incredibly
romantic city, which is slowly but surely, gaining ground in
the field of specialty coffee. That city’s name is Brugge.
Cafuné is a perfectly solid example of this ascension. Open since
April 15th, 2016, this café quickly became known as the go-to
place downtown for both locals and tourists alike. The name is
inspired from the Portuguese language and it describes the action
of “running your fingers through your lover’s hair” or, as
co-owner Elliott Szechtman puts it: it is an action of love; we make
our coffee with love and attention. And that they do, indeed!
It all started when Elliot teamed up with Make Janssens and
decided that strength lies in numbers so they trained with Katrien
Pauwels (one of the most influent person in the Belgian coffee
scene and SCA judge) and opened Cafuné Espresso Bar. Thanks
to its closeness to Brugge’s famous Markt and the shopping streets
nearby, this café welcomes a great number of tourists and regulars
as well.
Here you can enjoy anything from an early double espresso to go,
to a homemade granola yoghurt alongside a cappie, or better yet:
an aeropress with one of their pastry of the day.
The menu is thought out to suit all needs, from homemade

sourdough bread and cakes to Belgian chocolate milks
and their very own label of organic tea. Their main focus
is, of course, the coffee they serve. This is why they chose
to deal mainly with micro roasteries that value freshness
and taste like Kolonel Koffie from Antwerp and their
regular supplier OR Coffee from Gent, Belgium.
I’ve been told by Elliot that they serve both single origins and
blends, depending on their order and the time of the year. The
coffee changes all the time so it might not even last the week,
as they’re always looking for new international specialty roasters
to invite them as guest. These coffees can also be found for sale
as whole beans for you to enjoy in the comfort of your own
home. Also, worth mentioning is their two group La Marzocco
FB80 machine coupled with the two Mahlköning grinders
- K30 for espresso and Guatemala for their filter options.
Since they started this journey, Cafuné and its makers
have received a lot of praise having been nominated as
best coffee concept in Belgium and are to receive the
“handmade” quality label from Brugge this coming June.
So next time you’re visiting Belgium make sure you have them on
your list of must visit places; apart from great coffee, you’ll also get
to have interesting conversations and be surprised at the amount
of exciting people you’ll find yourself saying Fijne Dag!( Good
Day!)to before you leave. I guarantee it will be worth your while.
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Café au Li
Li O Lait a încetat să mai fie un nume obscur pe
piața de cafea de specialitate din Brugge de ceva timp.
Timp de aproape 7 ani, această cafenea drăguță, de
epocă, a reușit să rămână relevantă într-un domeniu
care mereu cere mai mult și asta înseamnă ceva.
În timpul pe care l-am petrecut acolo, am fost destul de
norocoasă să vorbesc atât cu Li, proprietarul cât și cu
fiul ei, Matisse de Coussemaker, un copil minunat care
a crescut înconjurat de cafea și iubind tot ce este ea.
După ce a început să ajute în cafeneaua mamei sale la vârsta
de numai 14 ani, s-a îndrăgostit încet de această industrie
și a ajuns să câștige locul al doilea la Campionatele belgiene
de Barista din 2016, pe când avea 19 ani. În acest an,
mi-a spus, vom ajunge să-l vedem făcând încă un pas mai
departe, deoarece este încântat să învețe mai multe despre
cafeaua verde și prăjire. Dar destul despre acest copilminune și să continuăm despre această cafenea uimitoare.
Mi-au plăcut atmosfera familiară și ferestrele aburite; vizita
mea m-a dus acolo în timpul sezonului rece și, băiete, ce frig
era! De îndată ce am intrat în Li O Lait, am fost încântată.
Li însăși a fost extrem de amabilă și a acceptat și a răspuns
tuturor întrebărilor mele în același timp preparând și servind
latte sau alimente pentru un număr mare de clienți.
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Locul în sine este de obicei plin, deoarece este situat chiar
în inima orașului Brugge, pe Dweersstraat 30, deci nu
fi prea supărat dacă nu poți găsi un loc din prima.
Când vine vorba de cafeaua pe care o oferă, există multe
variante, începând cu cafealele Slow și terminând cu multe
tipuri diferite de băuturi aromate .
Dacă ați explorat toată ziua și aveți mai multă
poftă de alcool decât de cofeina, alegeți berea
la draft, o tip local de la Struise Browers.
Atunci când vine vorba de furnizorii lor, mi sa spus că
le place să păstreze totul local, pentru a nu compromite
prospețimea boabelor. De aceea au optat pentru boabele
columbiane de la Cafe Velvet din Bruxelles, pentru
cafeaua la filtru, precum și pentru cele de la microprăjitoria OR din Gent, Belgia, pentru espresso.
Cu toate acestea, văzând modul în care își schimbă
opțiunile de filtrare în fiecare săptămână, până când veți
citi asta, probabil vor avea alte boabe minunate în stoc.
Mi-a plăcut foarte mult timpul petrecut acolo și sunt sigură
că și tu vei simți la fel. Pasiunea lor pentru cafea și mâncare
grozavă sunt de remarcat, așa că asigurați-vă că ați pus Café O
Lait și Brugge pe lista de bifat - cu siguranță îmi veți mulțumi!

Li O Lait has stopped being an obscure name in the
Brugge specialty coffee market for quite some time
now. For nearly 7 years, this cute, vintage looking,
coffeehouse has managed to stay relevant in a field that’s
always asking for more and that means something.
During my time there I was lucky enough to have a
chat with both Li, the owner and her son, Matisse
de Coussemaker, a child prodigy who grew up
surrounded and loving everything that is coffee.
Having started helping out around his mother’s café
when he was only 14 years old, he slowly fell head over
heels with this industry and ended up winning second
place at the Belgian Barista Championships of 2016. He
was 19 then. This year, he told me, we’ll get to see him
take his knowledge a step further as he’s excited about
learning more about green coffee and roasting. But enough
about this child-wonder and on to this amazing café.
I just loved the homey atmosphere and steamed windows;
granted, my visit took me there during the cold season
and, boy, was it cold! As soon as I entered Li O Lait, I was
hooked. Li, herself was extremely kind and accommodating
and answered all my eager questions in between making
and serving lattes or food to a great number of customers.

The place itself is usually packed as it is situated at the
very heart of Brugge, on Dweersstraat 30, so don’t be
too upset if you can’t find a seat on your first try.
When it comes to the coffee they offer, there’s a lot
to choose from, starting with the Slow Coffees and
ending with the many different types of flavored drinks
. If you’ve been exploring all day and are more in the
mood for alcohol than caffeine, go for their beer on
tap, which is a local brew from Struise Browers.
When it comes to their suppliers, I’ve been
told, they like to keep it all local so as not to
compromise the freshness of the beans.
This is why they opted for the Colombian beans from Cafe
Velvet in Brussels, for their filter needs, and the micro roastery
OR in Gent, Belgium, for espresso.
However, seeing how they change their filter
options every week, by the time you read this they’ll
probably have some other lovely beans in stock.
I really enjoyed my time there and I’m sure you will too.
Their passion for great coffee and food is noteworthy,
so make sure you put Café O Lait and Brugge on
your bucket list - you’ll definitely thank me!

39

coffee world

coffee world

Sursă: projectorigin.com.au

Cafelele CM Selections vor fi
disponibile în curând
La începutul lunii martie, echipa Project Origin a
lansat un proiect la care lucrează de câțiva ani: o nouă
selecție de cafea verde, „CM Selections”. De la lansare,
li s-au pus câteva întrebări despre CM Selections:
Ce inseamna „CM Selections”?
„CM” înseamnă Carbonic Maceration (macerare carbonică).
Este un proces care este utilizat în general în vinificație, în care
strugurii întregi sunt fermentați într-un mediu bogat în dioxid de
carbon înainte de a fi zdrobiți pentru sucul lor.
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CM Selections

Am adoptat o metodă care utilizează de asemenea dioxid de
carbon pentru a împinge limitele fermentării și dezvoltării
în cafea. Astfel, CM Selections este selecția noastră de
cafea care a fost procesată folosind această metodă.
Cum este această procesare diferită
de procesarea obișnuită a cafelei?
Termenii pe care suntem obișnuiți să-i folosim în lumea cafelei
includ natural, washed, honey, semi-washed și așa mai departe.
Aceste tehnici de prelucrare folosesc o varietate de metode
pentru a extrage boabele / semințele verzi din cireșele de cafea.

Procesul CM nu înlocuiește aceste metode; mai degrabă,
adaugă un alt pas în prelucrare. De exemplu, cafelele CM
Selections sunt încă identificate ca fiind natural, washed etc.,
dar pe măsură ce trec și prin acest proces de macerare, trebuie
să includem și acele informații. Deci, în loc să fie doar washed,
spunem că o cafea CM Selections este macerată carbonic.
Cum este influențată cafeaua
de macerarea carbonică?
Rezultatul procesului de macerare carbonică este creșterea
dezvoltării profilurilor de aromă. Prin utilizarea unui mediu
bogat în dioxid de carbon, pentru a fermenta cafeaua, suntem
capabili să dezvoltăm aromele cafelei fără riscul de supra-oxidare
sau fermentare alcoolică, ceea ce va distruge profilul cafelei.
Cine a venit cu ideea?
Metoda de macerare carbonică este adesea atribuită vinificatorilor
din Beaujolais, Franța. În lumea cafelei, a fost prima dată
introdusă public de fondatorul proiectului Origin, Saša Šestić.
În introducerea capitolului Carbonic Maceration în cartea
sa, Dicționarul de cafea, Maxwell Colonna-Dashwood spune
următoarele: „În 2015, la Campionatul Mondial de Barista,
comunitatea de cafea a aflat prima oară de idee [de macerare
carbonică] când australianul Saša Šestić, născut în Serbia, a
câștigat competiția cu o cafea prelucrată prin aceasta...
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Šestić împreună cu partenerul, agricultorul columbian
Camilo Merizalde, a experimentat această tehnică pentru a
produce o cafea care avea o complexitate mai aromată, dar
o concentrație mai scăzută de acid acetic degresant “.
Deci, gustul cafelei macerate carbonic este
mai bun decât ale altor tipuri de cafea?

Indigo
Gama Indigo de selecții CM include cafeaua care are un profil de
aromă intensă, calități puternice ale fructelor și elemente unice.
Acestea includ cafele care au suferit o fermentație extensivă și
experimentală, creând profiluri de arome îndrăznețe și puternice.
Jasper

Gustul este, bineînțeles, o experiență subiectivă, iar ceea ce
are gustul „bun” și „rău” depinde de ceea ce îi place fiecăruia.
Cafeaua CM Selections nu este „mai bună” decât orice altă cafea;
acestea oferă o experiență care împinge limitele dezvoltării, astfel
încât consumatorul să poată experimenta intensitatea aromei.
Cafele macerate carbonic au
toate scoruri mari?
În lumea cafelei, desigur, folosim diferite tehnici și sisteme
de notare pentru a determina modul în care clasificăm
cafeaua. Acestea sunt folosite în orice, de la cupping, sortare
și cumpărare până la competiții la nivel mondial.
Clasificăm toate cafenelele noastre conform unui sistem pe
trei niveluri: Black Label (83-85), Green Label (86-89) și
Gold Label (90+). Cu toate acestea, cu cafeaua CM Selections
am decis să optăm pentru un nou sistem de clasificare.
Cum este clasificată cafeaua CM Selections?
Când am început să dezvoltăm cafeaua CM, ne-am
bucurat foarte mult de expresia lor de aromă incredibilă,
de intensitatea ei și de calitatea acidității.
Cu toate acestea, a fost greu să clasificăm aceste cafele folosind
standarde normale de notare - așa că am început să clasăm
cafelele în funcție de profilurile lor de aromă și am venit cu
patru nume diferite pentru a identifica aceste profiluri:
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Categoria Jasper din CM Selections include acele cafele
care au un profil de aromă care amintește de fructele
roșii, portocalii și galbene. Aceste cafele au trecut printr-o
serie de procese de macerare carbonică, pentru a asigura
aroma și claritatea maximă cu intensitate medie.
Amber
Gama Amber a CM Selections include cafele care au un profil de
aromă delicată și dulce de fructe portocalii și galbene.
Tehnicile CM folosite pentru a procesa aceste cafele
caută să maximizeze delicatețea și transparența
gustului, mai degrabă decât intensitatea.
Diamond
Categoria Diamond a CM Selections este cea mai elegantă
și mai delicată dintre cele patru. Cafeaua din această gamă
este florală și curată, cu un profil de aromă rafinat.
Când vor fi disponibile aceste cafele?
Suntem în curs de finalizare a transportului și distribuirii
primului lot de CM Selections din Etiopia și așteptăm să
experimentăm cu cafele din El Salvador și Honduras.
Sperăm să avem multe dintre aceste cafele
disponibile în mai puțin de două luni.
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Hannah Davies
Care este rolul tău în lumea de cafea
și de cât timp faci parte din ea?

What’s your role in the coffee world and
for how long have you been a part of it?

Sunt manager de evenimente pentru SCA. Am această
poziție de 2 ani. Rolul meu anterior a fost acela de a fi AST,
manager de formare și barista. De asemenea, am organizat
Manchester Coffee Festival în decursul ultimilor 5 ani.

I’m an Events Manager for the SCA. I’ve been in this role
for 2 years. My previous roles included being an AST,
training manager and barista. I’ve also been running
Manchester Coffee Festival for the past 5 years.

Ce crezi despre Barista Guild of Europe?

What do you think about Barista Guild of Europe?

Sunt foarte fericită să susțin BGE ca manager
de evenimente SCA. Construirea comunității
și furnizarea de valoare membrilor barista prin
evenimente este importantă pentru mine.

I am very happy to support BGE with their events as an SCA
Events Manager. Building community and providing value
to our barista members through events is important to me.

Cât contează voluntariatul și de ce este aceasta
cheia construirii unei comunități de cafea?
Voluntariatul pentru evenimente de cafea este un mod
fantastic de a vă întâlni cu comunitatea voastră, de a vă
implica în evenimente și competiții și vă ajută să dezvoltați
abilități și relații profesionale. Am inceput sa lucrez
pentru SCA ca voluntar la World of Coffee din Viena!

How important is it to volunteer and why is
this the key to building a coffee community?
Volunteering for coffee events is a fantastic way to
meet with your community, engage with events and
competitions and help to develop professional skills
and relationships. I started my path to working for
SCA as a volunteer at World of Coffee in Vienna!

What is your favorite coffee?
Care este cafeaua ta favorită?
Îmi place să folosesc Chemex acasă și sunt foarte fericită cu
o cafea delicioasă din Kenya sau o cafea dulce din Columbia.
Sfat: investiți într-o râșniță bună și măsurați temperatura apei.
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I love to brew Chemex at home and I’m very
happy with a delicious fruity Kenyan or a sweet
Colombian coffee. Tips: invest in a good grinder
and measure the temperature of your water.
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GLASGOW
COFFEE FESTIVAL
SATURDAY 19 MAY + SUNDAY 20 MAY 2018
A celebration of the growing specialty coffee culture in
Scotland with a TWO day event showcasing the passion
for quality coffee in our Scottish coffee community!
The festival featured coffee exhibitors, cafes, roasters, baristas,
masterclasses, workshops, presentations and demonstrations!
The UK Brewers Cup, sanctioned by the
SCA UK, was hosted at the festival.
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Visitors met coffee professionals as well as sipping and
slurped their way around the carefully chosen gathering
of roasters baristas, artists, brewers and bars whilst
viewing competitions, art, film and photography!
They could watch national coffee competitions, learn
latte art, enjoy a ‘cupping’ experience, upgrade their
home brewing kit, all in one day under one roof
with coffee bars, beans, baristas and brewers!
www.glasgowcoffeefestival.com

Importator EDEN GEOCOM SRL.
Mai multe detalii despre produsele Monin
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.
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UK Coffee Week
O sărbătoare națională a cafelei care strânge
fonduri pentru comunitățile cultivatoare de
cafea. UK Coffee Week este o sărbătoare
națională a cafelei care unește industria și
clienții săi cu scopul de a strânge fonduri pentru
comunitățile care ne cultivă cafeaua.
100% din donații primite de la UK Coffee Week
vor merge la Project Waterfall, o inițiativă
dedicată introducerii unor instalații de apă curată
în comunitățile cultivatoare.

De ce apa?
Apa este intrinsec legata de crearea unei cani perfecte de
cafea. Este nevoie de 140 de litri de apă pentru o singură
cană de cafea de la creare până la ceașcă finală, așadar apa
este parte integrantă a creării unei cești perfecte de cafea.
Apa este, de asemenea, parte integrantă din viața fermierilor
care cultivă cafeaua. 663 de milioane de oameni din
întreaga lume nu au acces la apă sigură și curată.
Accesul la apă curată poate rupe ciclul sărăciei.
Apa curată nu numai că îmbunătățește sănătatea și
bunăstarea comunităților care se confruntă cu criza
globală a apei; înseamnă, de asemenea, un acces excelent la
educație, venituri și în cele din urmă o viață mai bună.
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Implică-te
E ușor să participi la UK Coffee Week. Fiecare magazin
participant poate contribui în multe moduri diferite;
de la donarea a 5p de la fiecare cafea vândută în timpul
săptămânii, la găzduirea unui atelier de creație în magazin,
există posibilități nelimitate pentru strângerea de fonduri.
Proiectul Waterfall va începe o nouă etapă ce se va
desfășura timp de 4 ani începând cu această vară pentru
a aduce apa potabilă la 7 000 de locuitori din districtul
Jabi Tehnan din Etiopia în parteneriat cu WaterAid.
Etiopia este considerată căminul biologic și cultural al cafelei.
Doar producția cafelei asigură un venit pentru peste 15
milioane de oameni din întreaga țară.
Etiopia este, de asemenea, una dintre țările care se confruntă
cel mai mult cu criza apei. Doar 39% din populație are acces
la apă sigură de bază și doar 7% au acces la salubritate. Jabi
Tehnan este un cartier rural, districul cultivator de cafea care
are cea mai slabă acoperire de apă curată și salubritate.
Proiectul Waterfall va lucra cu WaterAid și împreună
cu comunitatea și partenerii locali pentru a pune
în aplicare facilități durabile de apă și de igienă,
precum și pentru a aborda practicile de igienă pentru
a limita răspândirea bolilor transmise prin apă.
Pentru mai multe informații, vizitați www.projectwaterfall.org

49

coffee world

Campioni de cafea din SUA
Marile comunități sunt construite - și continuă
să crească și să prospere - prin intermediul competițiilor,
unde profesioniștii de cafea din întreaga țară progresează împreună în domeniul abilităților și al serviciilor.

Câștigătorii competițiilor din 2018 care au
servit drept ambasadori pentru comunitatea de
cafea de specialitate au fost desemnați:
Barista Champion din Statele Unite
Cole McBride - Independent, Seattle,WA
Brewers Cup - Rebecca Woodard
cafeneaua George Howell, Boston;
Cup Tasters
Ken Selby - Visions Espresso, Seattle;
Roaster Champion
Ian Picco - cafea Topeca, Tulsa.

coffee world

În acest an, un nou eveniment pentru
industria de cafea, cumpărători și
consumatori. Expoziția europeană de
cafea 2018 va avea loc la centrul Olympia
din Londra în perioada 22-23 mai.

Organizat de către Quinic Events Ltd,
expoziția este primul eveniment de acest
gen din Europa și va oferi vizitatorilor o
scurtă prezentare a știrilor, evenimentelor
și produselor care se vor îndrepta curând
spre magazinul dvs. local de cafea.
Evenimentul va examina industria până la
cea mai importantă parte a acesteia: cafeaua.
Organizatorii spun că obiectivul este acela
de a se axa exclusiv pe producerea excelentă
a cafelei, fără mobilier, design interior sau
brioșele care distrag atenția atât de ușor.
Expoziția europeană de cafea 2018 va conține
cafenele și bistrouri, iar în cadrul acesteia
se vor desfășura conferințe și demonstrații,
precum și un program VIP. Evenimentul
culminează cu Innovation Path and Awards,
unde 15 dintre cele mai inovatoare produse de
la Expo vor fi selectate de un grup de jurați.
Sursă: www.ukvending.co.uk.
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European Coffee Expo 2018
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Ceaiul de specialitate
Atracția pentru artizanal, pentru produsul de
origine, de specialitate, a atins și lumea ceaiul.
În ultimii ani consumatorul a început să
conștientizeze că există ceai la care se aplică
principiile de calitate învățate din lumea cafelei de
specialitate.

Originea
Nu doar țara, ci și zona specifică de cultivare și altitudinea
Data recoltării
Varietate/cultivar

Dacă în industria cafelei SCA (Specialty Coffee Association)
a reușit să creeze un standard global al calității, în industria
ceaiului, deși există câteva standarde ISO (inclusiv pentru
Tea Cupping), nu există un standard comprehensiv global.

E.g. Camellia Sinensis cv. Assamica Yunkang #100,
Camellia Taliensis var. Jing Gu Da Bai Cha

Doar China face excepție, cu o listă precisă de terroiruri și reguli stricte de îndeplinit pentru ca un ceai
să poată purta o denumire anume (echivalentul
noțiunii de Denumire de Origine Controlată).

Procesare

Inspirată de SCA și standardele din China, International
Specialty Tea Association (ISTA) își propune să unifice
înțelegerea globală a ceaiului de specialitate, stabilind
anumite criterii de determinare a calității:

Producător

E.g. procesare mecanică, manuală, pe abur,
pe wok, ‘charcoal roasting’, ‘oven roasting’,
fermentare prin ‘wet piling’ sau prin stocare.
Nivelul de umiditate
Culoarea

Starea frunzei

Aroma

Cu câteva excepții, frunzele trebuie să fie intacte.

Gustul

Aderarea la standardul de cules

Vă provoc să aflați mai multe detalii de pe site-ul ISTA
(specialtyteaassociation.org) și apoi să reevaluați ceaiurile
pe care le cunoașteți prin prima acestor filtre.

Consecvența cu care este cules ceaiul în funcție de
standardul ales (e.g. un mugur, mugur și prima
frunză, mugur și primele două frunze)

Cosmin Pasnicu
Uniformitatea frunzei
Tea Buyer & Managing Partner Kofi Ti
Mugurii și frunzele trebuie să aibă dimensiuni similare
(vezi uniformitatea dimensiunilor boabelor de cafea)
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Ingrediente:
• 75 g miez nucă
• 175 g făină
• 1/2 linguriţă praf de copt
• 100 g unt
• 1 ou
• 50 g boabe cafea

Sweets ’n’ Coffee

• 1 linguriţă extract vanilie
• 120 g zahăr brun
• 1 praf sare

Amintiri din
copilărie cu
gumă de
mestecat.
Și nu
oriunde.
În baie.

Prăjitură cu cafea

Unii ar spune că recunoști tipologia unei persoane după cât
de curată și ordonată are baia. Posibil. Însă știm, în același
timp, că majoritatea oamenilor vor să aibă nu numai baia, ci
întreagă locuința curată. De ce? Răspunsul e simplu: în afară
de imaginea pe care o creăm atunci când oamenii ne trec
pragul casei, curățenia și ordinea ne dau o stare de bine și ne
ajută să gândim mai limpede. Altfel, atunci când spațiul este
murdar și dezordonat, creierul depune un efort suplimentar.

Cuptorul se încinge la 190 grade, iar nucile se aşează într-o
tavă şi se băgă la cuptor pentru 7-10 minute. După ce se
rumenesc, se scot din cuptor şi le lasă la răcit. Se amestecă
praful de copt cu făina şi praful de sare într-un bol. Boabele
de cafea se mărunţesc în blender (atenţie, măcinătura
trebuie să fie mai mare, nu sub formă de pudră, pentru
o consistență specială). Peste boabele de cafea se pun în
blender şi nucile rumenite. Untul se amestecă într-un bol
mare cu zahărul până se obţine o cremă aerată, după care
se adăugă oul și extractul de vanilie şi se amestecă iar.
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Peste crema obţinută, se adăugă nucile, cafeaua
măcinată şi făina amestecată cu praful de copt
şi sarea şi toate se frământă într-un aluat.
Pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, se aşează un inel de tort
în interiorul căruia se distribuie uniform aluatul cu mâna.
Se lasă la copt 15-20 de minute, apoi se scoate cu grijă şi se
lasă la răcit. La final, se poate orna cu glazură de vanilie.
Sursă: www.thebakerchick.com

Și pentru că am adus aminte de baie la început: în acest
loc ideea de curățenie este strâns legată de miros. Și asta
deoarece în baie apar numeroase mirosuri neplăcute care
persistă din cauza umezelii și a ventilației deficitare, mai
ales dacă încăperea nu este prevăzută cu o fereastră. Cei
mai mulți dintre noi încercăm să mascăm acest aspect.
Din fericire există soluții pe rafturile magazinelor, unul
dintre produsele care au devenit un must pe lista noastră de
cumpărături fiind chiar odorizantul de toaletă / WC. Acesta
nu numai că ajută la eliminarea bacteriilor și igienizează
vasul de toaletă, dar și oferă un miros plăcut încăperii.
Apropo, știai că aromele pe care oamenii le preferă sunt
cele cu iz marin, cele mentolate sau care te duc cu gândul la

prospețimea pădurilor, precum și cele care au arome florale
sau fructate? Și asta pentru că aceste parfumuri sunt asociate
cu prospețimea, curățenia, delicatețea și sănătatea. Cu toate
acestea există și arome nonconformiste, care te ancorează într-o
stare de bine și îți trezesc spiritul ludic. Cum ți s-ar părea ca
baia ta să miroasă a ...gumă de mestecat? Probabil te-ar duce
cu gândul la vremea copilăriei, la spiritul tânăr care așteaptă să
fie trezit. Iar dacă ai copii, aceștia vor fi încântați să petreacă
timp în baie și să adulmece particulele fine de parfum.
Cu această propunere unică vine Pons Ro Prodcom, care
a lansat de curând odorizantul de WC Pons Chicle cu
aromă de gumă de mestecat! Nu te așteptai la asta, nu-i
așa? Este un produs lichid concentrat, cu miros persistent,
care îți parfumează imediat baia: câteva picături aplicate
în zona din jurul vasului de toaletă sunt suficiente pentru
a elimina mirosurile neplăcute timp de 24 ore.
Dacă la starea de relaxare și bucurie pe care ți-o dădea gumă de
mestecat în copilărie ajungi puțin mai greu, măcar de miros te
poți bucura mai des și poți îmbina plăcerea de a-l adulmeca cu
aplicabilitatea practică a acestui odorizant de toaletă.
Ce zici, îi dai o șansă? Vei ieși din baie cu zâmbetul pe buze.
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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.

beauty in a cup

beauty in a cup

SFATURI DE
ÎMBUNĂTĂŢIREA
IMAGINII PENTRU

Beauty
in a Cup

VACANŢA DE PAŞTE
sau de 1 MAI

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

Pentru acei care-şi doresc un ten proaspăt şi odihnit
atunci când se întorc la muncă, există câteva soluţii şi
trucuri pentru a profita de beneficiile vacanţei.

aplică fără rezerve un ser hidratant. Evită să foloseşti ziua, când
te expui la soare, produse care conţin: vitamina A, vitamina
E, alfahidroxiacizi, acid kojic (au acţiune fotosensibilizantă).

Foloseşte zilnic pentru curăţarea
tenului produse hidratante

Relaxează-te cât poţi de des cu masaje
corporale şi măşti faciale de hidratare

Pentru domni un gel de curăţare a tenului, îmbogăţit cu
apă termală este suficient. Doamnele se pot răsfăţa cu o
demachiere spa a feţei, gâtului şi decolteului, zilnic, cu un
lapte demachiant ultra hidratant, cu o textură foarte fină. Cele
mai bune rezultate se obţin umezind uşor faţa şi apoi masând
cu mişcări uşoare, circulare, în sens ascendent. Recomand
înlăturarea demachiantului doar cu dischete de bumbac 100%,
uşor umezite. Uscaţi cu un şerveţel de hârtie şi apoi tonifiaţi.

Chiar dacă măştile ţi le poţi prepara şi acasă, parcă e mai
plăcut să ştii că cineva se ocupă de răsfăţul tău. Eliminarea
tensiunilor din corp, relaxarea musculaturii fac minuni când
vine vorba de un aspect proaspăt şi odihnit al tenului.

Îngrijeşte zona specială a ochilor
cu produse testate oftalmologic
Şi domnii şi doamnele pot folosi cu încredere creme special
concepute pentru zona sensibilă a ochilor, testate oftalmologic,
pentru prevenirea unor potenţiale probleme oculare în perioada
vacanţei. Caracteristicile produsului trebuie să se bazeze pe:
hidratare, filtru solar, ingrediente naturale, lipsa parabenilor
şi o textură lejeră. Pentru prevenirea ridurilor, dar şi pentru
sănătatea oculară, ochelarii de soare cu filtre uv recomandaţi de
medicul oftalmolog sunt ideali. Folosirea unor phytocapsule
ce au în ele înglobat un ser fără parabeni, cu extracte de plante
benefice pielii din jurul ochilor, aduce un plus de îngrijire
zonei. Şi să ne amintim de cel mai simplu truc de îngrijire,
vechi de pe vremea bunicii: două felii reci de castravete bio
aplicate pe pleoape 20min, hidratează şi relaxează zona ochilor.

Încearcă măşti faciale de hidratare, măşti thalasso, masajul de
relaxare. Evită tratamentele faciale cu retinol, vitamina C, de
depigmentare, microdermoabraziunea şi peeling-urile chimice
dacă te expui la soare, indiferent câte promoţii găseşti. Când
revii din concediu, în seara dinaintea întoarcerii la birou,
răsfaţă-te cu un masaj cu miere de 20-30 minute pe care îl
poţi efectua fără grijă la tine acasă. După ce clăteşti mierea,
pulverizează apă termală şi vei avea o piele fină ca de bebeluş.
Vrei o schimbare progresivă de imagine?...
În timpul vacanţei o poţi face!
La întoarcerea la birou toată lumea va presupune că noul tău
look e datorat lipsei stresului şi relaxării din vacanţă. Printre
trucurile care ajută extraordinar la îmbunătăţirea imaginii pot fi:
- Designul sprâncenelor la un specialist şi
consilierea privind întreţinerea lor.
- Albirea danturii sau pur şi simplu un periaj
profesional la medicul stomatolog

Foloseşte cremele adecvate
Dacă vacanţa ta este la mare şi ai un ten mixt, gras sau cu
tendinţă acneică, o cremă de matifiere sau antiimperfectiuni nu te
ajută. Încearcă un gommage uşor săptămânal, iar pentru îngrijirea
zilnică foloseşte geluri sau emulsii de hidratare, cu efect de
normalizare a sebumului şi porilor. Cât priveşte protecţia solară,
optează pentru textura gel sau emulsie, în locul celei cremă.

O schimbare progresivă de imagine reuşită, este atunci
când ceilalţi observă că arăţi mai bine, dar nu pot spune
concret în ce constă schimbările. Reuşita îmbunătăţirii
imaginii depinde de consilierea estetică adecvată,
specialiştii care se ocupă de tine, simţul măsurii, evitarea
exceselor (prea mult botox, prea mult acid hialuronic, prea
multe operaţii, prea mult machiaj, dinţi prea albi).

Dacă ai un ten deshidratat sau alipic, încearcă varianta bio a
masajului facial cu ulei de argan organic, ulei de sâmburi de
struguri presat la rece, ulei de avocado, ulei de susan. Răsfaţăte seara cu aceste masaje, iar peste zi, sub crema de protecţie

Dacă ai întrebări pe teme de consiliere estetică
şi îmbunătăţirea imaginii, scrie-mi cu toată încrederea la
contact@mirelapaduraru.ro sau pe pagina de Facebook:
Training by Mirela Păduraru. Voi fi bucuroasă să te ajut J
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WMF CoffeeConnect

Excelența în cafea se întâlnește
cu soluții digitale

Cu platforma digitală inovatoare WMF
CoffeeConnect, WMF a făcut un salt cuantic spre
optimizarea afacerii cu cafea a clienților săi.
Cu această nouă divizie de afaceri, WMF oferă de asemenea
o opțiune pentru gestionarea eficientă și completă a mașinilor
de cafea profesionale ca furnizor de servicii. Fiind o bază de
date integrată pentru toate datele despre produse și procese,
WMF CoffeeConnect poate susține modelele de afaceri
durabile. Cifrele de vânzări, precum și informațiile despre
servicii și mesajele de eroare pot fi vizualizate în orice
moment și din orice locație. Ofertele promoționale speciale,
de exemplu, pot fi trimise dintr-o locație centrală direct
unei mașini selectate pentru afișarea răspunsului. Aceasta
înseamnă că procesele legate de gestionarea și funcționarea
mașinilor de cafea pot fi optimizate în mod semnificativ.
Achiziționarea unei mașini de cafea “WMF CoffeeConnect
Inside” include aplicații de bază importante disponibile
direct ca pachet Freemium, cu aplicații speciale
suplimentare disponibile ca pachete Premium.
Cu ce beneficii se laudă noua aplicație?
Crește performanța prin instrumente care vă
ajută să vă gestionați afacerea de cafea.
Instrumentele WMF sunt interconectate și asigură o transparență
ridicată a stării mașinii și vă permit să gestionați acesteia.
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Monitorizare.Această aplicație vă permite să monitorizați,
să controlați, să gestionați și să optimizați afacerea dvs. de
cafea. Aplicația constă într-o varietate de funcții combinate
într-un singur tablou de bord personalizabil, care vă oferă
o imagine de ansamblu asupra afacerii dvs. de cafea în ceea
ce privește funcționarea și întreținerea performanțelor.
Centrul de know-how, care te sprijină în rezolvarea oricărei
probleme sau erori care ar putea apărea. Pentru cele
mai bune sugestii, puteți să vă dați share și să vă evaluați
experiența, dacă informațiile au fost de ajutor sau nu.
Media Pool. Acest instrument vă permite să găsiți orice material
media într-un singur loc. Cataloagele, fotografiile, videoclipurile sau
manualele sunt disponibile 24/7 și întotdeauna în ultima versiune.
Magazin online este locul unde se comandă
consumabilele de curățare. Ca partener WMF puteți
achiziționa chiar și piese de schimb și accesorii.
Să nu uităm și de WMF MyCoffee App. Aplicația MyCoffee
permite pregătirea băuturilor și a combinațiilor de cafea chiar
și în spațiul unui birou. De exemplu, folosind aplicația puteți
specifica raportul dorit dintre cafea și lapte sau tăria cafelei. Pur
și simplu creați cafeaua preferată, salvați rețeta și solicitați-o
de la mașina de cafea conectată ori de câte ori doriți. Aplicația
poate fi instalată pe telefonul smartphone sau pe tabletă.
Sursă: www.wmf-coffeemachineas.com
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Perfect Moose
Rețeta pentru spuma
perfectă
Perfect Moose este un dispozitiv de spumare inteligent, care vine
în ajutorul unui barista ocupat, îi salvează pe cei încă neinstruiți
și oferă clienților dvs. un răsfăț pentru care merită să revină.
Acest aparat se poate folosi cu orice lichid doriți.
Spumarea necesită multă pricepere, timp, simț și practică.
Bazați-vă pe tehnologia inteligentă a lui Perfect Moose pentru a
vă oferi perechea suplimentară de mâini cu cunoștințe de barista
când este nevoie. Nu e nevoie de instrucțiuni suplimentare.
Nu vă mulțumiți cu o spumă de lapte de calitate slabă.
Perfect Moose copiază mișcările unui barista și vă trimite
într-o excursie cu gust unic în fiecare ceașcă. Alegeți tipurile
de lapte dorite și experimentați pentru a schimba meniul.

Cine este JACK?
Mai practic. Mai clar.
Perfect Moose a continuat să inoveze. Înarmat nu numai cu un
nume nou, branding și Smart Label Award, echipa de ingineri
belgieni este gata să prezinte ultimul membru al familiei sale:
Perfect Moose Jack. Acesta funcționează de sine stătător.
Echipat cu un boiler la spate, acest elan solitar lucrează complet
independent. Puternicul Jack poate fi plasat oriunde doriți, deși
ne-a spus că locul lui favorit este lângă scurgător. Jack este cel
mai bun mod de a începe spumarea de calitate, iar încălzitorul
de apă se poate detașa pentru depozitarea în spațiile restrânse.

Cine este GREG?
Rețeta:
Perfect Moose Greg este un fel de spumant „gregar” caruia
îi place să țină copitele pe mașina dvs. de espresso. Moose
Greg se conectează la mașina dvs. de espresso și ei vor
împărți boilerul pentru a crea acele mici micro bule pe care le
doriți. Vă gândiți să-l luați acasă pe Moose Greg? Asigurațivă că espressorul la care urmeaza sa fie atașat produce abur
constant folosind un boiler separat cu abur sau tehnologie
multi-boiler. Lui Greg îi place un partener constant ...
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Pe locuri: Puneți lichidul ales în ulciorul inteligent.
Fiți gata: Așezați ulciorul pe dispozitivul de spumare.
SPUMĂ: Nu.Faci. Nimic. Rețeta începe să fie preparată.
Linia de sosire: Bucurați-vă. Scoateți, turnați și răsfățați clienții!

				www.perfectmoose.com
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
12-15April		

London Coffee Festival

London, UK

www.londoncoffeefestival.com

16-22 April		

London Coffee Week

London, UK

www.ukcoffeeweek.com

20-22 April

US Coffee Championships

Seattle, USA

www.uscoffeechampionships.org

10-13 May		

Bucharest Coffee Festival

Bucharest, Romania

www.bucharestcoffeefestival.ro

22-23 May		

European Coffee Expo

London, UK

www.europeancoffeeexpo.com

29-31 May		

Co:Lab Bucharest

Bucharest, Romania

www.baristaguildofeurope.com

