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Acest editorial este despre o femeie extraordinară 

care s-a stins la vârstă de 97 de ani în 16 iunie și anume 

Erna Knutsen.

Erna Knutsen a fost pentru foarte mult timp un lider al 

cafelei la nivel mondial și tot ei i se datorează termenul de 

specialty coffee.

Emigrantă împreună cu familia ei din Norvegia  

la New York, Erna a lucrat ca secretară pentru o companie 

numită Wall Street.

În anii `70 a devenit cunoscută ca singura femeie 

vânzător de cafea verde și a înființat Knutsen Coffees Ltd.

Datorită muncii și tuturor eforturilor sale, a devenit un 

nume prestigios în vânzarea cafelei și nu numai, a fost 

recunoscută internațional meritul ca persoana care a 

inventat termenul de “specialty coffee”.

Când a împlinit 80 de ani, Norvegia i s-a oferit distincția : 

Golden  Coffee Bean și de asemenea SCAA i-au oferit  

premiul : „Life Time Achievement“ pentru întreaga sa 

carieră, în 1991.

Am scris despre un pionier în industrie care a lăsat o 

impresie extraordinară asupra tuturor celor care au 

întâlnit-o, și nu numai, este în cartea de istorie a cafelei 

mondiale.

      Erna
        Knutsen
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coffee stage

90.000 $
DonațiE
Comerciantul de cafea verde din Belgia, Efico 
Group a anunțat o contribuție de 90.000 
de dolari la World Coffee Research. 

WCR a declarat că donația de 90.000 de dolari 
va susține programul pentru cel puțin 12 locații 
din Guatemala și Honduras, inclusiv furnizarea de 
date pentru cel puțin cinci ani. Grupul de cercetare 
non-profit a spus că aproximativ 180 de studii 
legate de programul de monitorizare vor fi inițiate 
în acest an și estimează că vor exista circa 1200 
de studii în curs de desfășurare până în 2022.

„Din datele culese, vor fi oferite recomandări 
semnificative din punct de vedere statistic pentru 
maximizarea performanțelor în funcție de mărimea 
fermei, sisteme agricole, altitudine, tipul de sol, 
umbrire, zona climatică și alte variabile”, a declarat 
WCR programului. „Datele obținute din studii vor fi 
împărtășite cu producătorii și cu sectorul de cafea”.

Sursă: www.dailycoffeenews.com
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Agnieszka Rojewska din Polo-
nia este marea câștigătoare a 
Campionatului Mondial de Barista 
din 2018. Agnieszka, o veterană 
la multiple concursuri de cafea în 
întreaga lume, a triumfat peste 55 
de baristi, devenind prima femeie 
care câștigă acest titlu. q

Sponsorizat de BWT water+more, 
WOC Amsterdam a pus accent 
pe munca fermierilor de cafea din 
Columbia, reprezentați anul acesta 
de brandul Café de Colombia.  
Campionii din întreaga lume 
s-au adunat în Amsterdam 
timp de 4 zile. Concurenții 
din WBC au avut de pregătit 4 
esspressouri, 4 băuturi pe bază 
de lapte și 4 băuturi originale la 
standarde exacte în 15 minute.

Călătorind într-un oraș european 
diferit în fiecare vară, World of 
Coffee este evenimentul esențial 
pentru profesioniștii din domeniul 
cafea - atragerea unui public 
loial din comunitatea de cafea 
la nivel mondial, din care peste 
80% se întorc an de an. Realizat 
de SCA, evenimentul și-a dublat 
mărimea și statutul pe parcursul 
ultimilor cinci ani, crescând de 
la 3.000 de vizitatori și 45 de 
expozanți la 6.800 de vizitatori și 
240 de expozanți în doar 5 ani.

amsterdam

  coffee fest 2018
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al patrulea 
festival de cafea  
din Glasgow elimină 
ceștile de unică 
folosință

Festivalul de cafea din Glasgow 2018 a avut loc în perioada  
19-20 mai în The Briggait. Al patrulea festival a reunit furnizori 
de specialitate din întreaga Scoție. La eveniment au participat  
40 de expozanți și a fost organizată competiția Brewery Cup UK. 
Toate veniturile de la acest eveniment au mers la organizațiile 
non-profit World Coffee Research și Glasgow City Mission.

Spre deosebire de anii precedenți, prețul biletului de intrare din 
acest an a inclus o băutură gratuită, dar nu și o ceașcă de băut.

În parteneriat cu sponsorul KeepCup, producătorul 
australian de căni reutilizabile pentru clienți individuali, 
Festivalul de cafea din Glasgow a interzis utilizarea ceștilor 
de unică folosință, care sunt în mod obișnuit căptușite 
cu polietilenă pentru a păstra lichidele fierbinți.

Organizatorii evenimentului au solicitat cumpărătorilor 
de bilete să-și aducă ceștile reutilizabile cu ei pentru a 
combate cele 30.000 de tone de deșeuri generate de 
distribuția cafelei în fiecare an în Marea Britanie, iar cei de 
la KeepCup au fost prezenți la festival pentru a împrumuta 
căni reutilizabile oricărui participant la eveniment.

„Ne propunem ca tot ce facem să trecem printr-un filtru 
etic și am simțit că era timpul ca Festivalul de cafea de 
la Glasgow să lucreze cu KeepCup pentru o schimbare”, 
a declarat fondatoarea DGCR, Lisa Lawson.

   Sursă: www.dailycoffeenews.com



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 

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. 

Povestea 
brandului 
eilles Tea

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.

Eilles Tea reprezintă promisiunea unui ceai 
desăvârșit, potrivit fiecărui moment. Eilles Tea 
reprezintă o marcă premium de ceai, oferită de 
compania germană J.J. Darboven și cuprinde o 
gamă variată de soiuri de ceai negru, ceai verde, 
ceai de plante și specialități de ceai de fructe. 

Tradiția ceaiurilor Eilles este recunoscută în 
Germania. În anul 1873, Joseph Eilles a pus 
bazele primului său magazin specializat de 
ceai și cafea. În anul 1987, brandul Eilles 
a intrat sub umbrela J.J. Darboven.

Plaja de selecție a ceaiurilor este vastă, experții 
nostri căutând constant acea experiență 
finală desăvârșită a gustului pe cele mai 
importante plantații de ceai din lume. 

Eilles Tea provine din regiuni precum China, 
Japonia, India și Africa, toate cunoscute 
pentru tradiția și experiența în arta ceaiului.  
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coffee time coffee time

Distanță de transmitere a 
 semnalului de 1,5 km în open 
space

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

•	 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

PagerBrățară Inteligentă

Unitate de apelare dedicată bucătăriei
•	 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.

Dispozitiv apelare 
cu 1 funcție

Nu există client care să nu fi aşteptat cel puţin o 

dată minute în şir ca să apară un ospătar care să-i 

ia comanda. Este o situaţie frustrantă, pe care nici 

clienţii, nici restaurantele nu şi-o doresc. 

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. 

SErvirE EFiCiENTă şi dE CAliTATE 

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. 

rApidiTATEA SErvirii 

Folosirea sistemului Ajutordeospatar scurtează 

timpul pe care un client îl petrece în restaurant 

şi creşte numărul de ocupări ale mesei. 

CrEşTErEA NuMărului dE COMENzi 

Sistemul de Ajutordeospatar scurtează întreg 

procesul, ospătarul fiind anunţat imediat 

că trebuie să ia o nouă comandă. 

CliENţii SuNT îNCurAjAţi Să 

COMANdE MAi MulT 

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. 

lA îNdEMâNă pENTru CliENT 

Sistemul îşi găseşte utilitatea şi în cazinouri, 

unde clientul, care e concentrat la masa 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 lipsa 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

CântAR HARio 

 pentRu CAfeA

                                       250 LEI

etoliA CHeie pentRu 

înlătuRAReA sitei

din poRtAfiltRu

30 LEI

peRie de CuRAțARe 

gRup CAfeA

11 LEI

supoRt pentRu

tAmpeR

49,00 LEI

mottA supoRt tAmping

89,10 LEI

tAmpeR mottA 

mâneR lemn Roșu 

150 LEI

mottA  

BARistA 

pen

26,00 LEI

teRmo- 

densimetRu  

pentRu CAfeA

165,00 LEItAmpeR etoliA 

lemn negRu 

120 LEI

kfea.ro
Tel: 0774.634.756

         ims Competition      

     200im filtRu

58,00 LEI





SCA Education Camps in Nyeri & Origin Trip 
~ 3rd to 17th of March 2019 ~ 

 

www.KaribuKahawaCamps.com  
 

 

 
SCA Foundation week (Courses run in English or in French) 
From 3rd to 10th of March 
 

¥ Sensory Skills / Arômes et Saveurs 
¥ Green Coffee / Café Vert 
¥ Roasting / Torréfaction 

 

1 module € 1300 + SCA certification 
2 modules € 2400 + SCA certification 

  

 
SCA Intermediate week (Courses run in English or in 
French) 
From 10th to 17th of March 
 

¥ Sensory Skills / Arômes et Saveurs 
¥ Green Coffee / Café Vert 
¥ Roasting / Torréfaction 

 
1 module €2600 + SCA certification  

  

 

 

These prices include 
 

¥ Bus from and back to Jomo Kenyatta Airport to 
Nyeri 

¥ Hotel - Full board in Nyeri 
¥ Farms and Washing Stations visit in Nyeri 
¥ Course held in Washing Stations 
¥ Party BBQ night 
¥ A Creator Cups Competition and fun Prizes! 
¥ And more…. 

 
 

Info and booking for Course and Origin Trip 
 

www.KaribuKahawaCamps.com – KaribuKahawaCamps@gmail.com  

Nyeri  
Kahawa Camps 

~ 3rd to 17th of March 2019 ~ 
 

 

 

 
 

SCA EDUCATION CAMPS IN NYERI 
& ORIGIN TRIP 

 
 

¥ From 3rd to 10th of March– Foundation week 
 

¥ From 10th to 17th of March – Intermediate week 
 

www.KaribuKahawaCamps.com - KaribuKahawaCamps@gmail.com 
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Munali Coffee Farm

Ca un profesionist în cafea, vizitarea Zambiei nu putea fi 
completă fără a intra în contact cu ce îmi place să fac şi, 
desigur, aceasta înseamnă descoperirea de noi ferme de cafea, 
cunoaşterea oamenilor care sunt implicaţi în producţie şi 
stabilirea unor legături strânse cu fermierii şi bariștii.

De data aceasta, drumul m-a purtat la Munali Coffee Farm, 
situată în sud, la 80 km de capitala Lusaka. O călătorie 
dus-întors cu taxiul de 100$ a fost începutul descoperirii 
lumii cafelei. După două ore de condus pe un drum perfect 
şi fără trafic, înconjurat de dealuri înverzite spre Victoria 
Falls, am ajuns la Munali Coffee Farm, în cadrul unei 
ferme de familie, „Mubuyu”. Zona este atât de fertilă, iar 
pământul este atât de drept, încât cafeaua înfloreşte în 
această parte a Zambiei, culesul fiind simplificat de lipsa 
diferenţelor de nivel care l-ar îngreuna considerabil dacă 
nu ai fi un profesionist. Terenul şi arborii de cafea aliniaţi 
precum soldaţi ai Royal Army Cadet când îşi întâmpină 
regalitatea, m-au intrigat şi m-au făcut curios despre ce are 
de oferit acest pământ pentru un profesionist de cafea.

Proprietarul iniţial al acestei ferme a fost Willem 
Lublinkhof, care a sosit în Zambia acum 50 de ani odată 
cu serviciile de dezvoltare olandeze. S-a îndrăgostit de 
Zambia şi s-a stabilit aici, ca în 1971 să înceapă să cultive 
grâu şi soia care se produc şi astăzi. Mai târziu, în 1999, 
Mubuty Farm s-a orientat către producţia la scară largă a 
cafelei. În afară de aceste produse, domeniul are o moară 
de făină, sistem de irigaţii şi cazare pentru lucrători. 

As coffee professional, visit to Zambia cannot be completed 
with getting in touch with what you love to do, and, of 
course, it is discovering new coffee farms, meeting new people 
behind the production side, and connecting with them 
and establishing close bond between farmer and barista. 

This time coffee journey takes me to Munali Coffee Farm located 
80 km south of Zambian capital, Lusaka. Getting taxi with $100 
round trip plus waiting time I embarked into the journey of 
discovering the world of coffee. Driving about two hours through 
perfectly built road with no traffic overlooking the green lush 
of serene landscape of green hills en route to the Vitoria Falls, I 
finally made it to Munali Coffee Farm which is now produced 
on a family farm “Mubuyu”. The area is so fertile, and land is so 
flat that makes coffee thrive on this part of Zambia with picking 
process as easy as it could get without going up and down the 
hill which complicates picking unless you are professional. The 
flat land and coffee trees lined up as soldiers of Royal Army 
Cadet to greet your Highness, makes me feel intrigue and 
curious what did this land store for me as coffee professional. 

The original owner of this farm was Willem Lublinkhof, who 
came to Zambia about 50 years ago with Dutch development 
service. He felt in love with Zambia, and eventually settled 
here for good and in 1971 started his farming with wheat 
and soya which still in production. Later in time, in 1999, 
Mubuty Farm turned into coffee production on a large 
scale. Besides those agricultural products, the estate has flour 
mill, irrigation damn, and provides housing for workers. 

Mikhail Sebastian ?



Pentru a contribui la comunitatea locală, Munali 
Coffee deţine o şcoală şi o clinică medicală în zona 
unde locuiesc fermierii şi familiile acestora.

După ce m-am întâlnit cu Jasper, fiul lui Willem, care acum 
conduce ferma şi am discutat despre lanţul global de cafea 
specialty, mi s-a dat undă verde să fac turul fermei împreună 
cu managerul de producţie, domnul Monday Chilinga, 
angajat aici de peste 10 ani. Am sărit pe motocicleta lui şi am 
pornit să vizitez ferma. Am avut multe întrebări şi am primit 
răspunsul pentru toate. Munali Coffee este situată la 1130 m 
faţă de nivelul mării şi are 65 hectare de pământ. Pe 60 dintre 
acestea se cultivă soiul SL28, adus în Zambia din Kenya. 
Celelalte 5 hectare sunt folosite pentru F6, Catuai şi Costa 
Rica.  
Toate soiurile sunt plantate strict pe zone pentru a nu 
se amesteca şi pentru a uşura culesul. Aşadar, SL28 
este un soi burbon şi creşte îndesit, are randament 
moderat şi este predispus la toate bolile majore şi la 
dăunători. Are nevoie de multă îngrijire şi atenţie. 
Catuai cultivat aici provine din Brazilia şi este un 
hibrid obţinut din Mundo Novo şi Yellow Catuai.

Soiul F6, nou pentru mine, vine din încrucişarea soiurilor 
Caturra şi Timor Hybrid. F6 este o plantă de înălţime mică, 
uşor de cules. 2,083 de arbori de cafea sunt plantaţi pe fiecare 
hectar în ferma Munali Coffee. Ca orice naţie producătoare 
de cafea, Zambia a fost de asemenea afectată de rugina 
frunzelor, iar fermierii au trebuit să găsească mijloace de a 
se lupta cu boala şi de a-i preveni răspândirea înainte să fie 
prea târziu. În afară de asta, ferma se luptă şi cu dăunătorii 
Antestia, care afectează cafeaua Arabica în ţările est africane. 

As contribution to local community, Munali 
Coffee operates school and medical clinic in the 
area for farm workers and their families. 

After meeting with Jasper, the son of Willem, who is running farm 
now, and having some discussion about specialty coffee chain 
across the globe, I was given the green light to tour the farm with 
manager of coffee production here, Mr. Monday Chillinga, who 
was employed here for the past 10 years. Jumping into his motor 
bike we went to cruise the estate. I had many question and I got 
all answers. Munali Coffee is placed on the elevation of 1130m 
above sea level and covers 65 hectares of land, about 3,812 feet 
above sea level based on my Altimeter readings. 60 hectares out 
of 65 are planted with SL28 varietal that was brought to Zambia 
from Kenya. The other 5 hectares are covered with F6, Catuai 
and Costa Rica varietals. All varietals are perfectly planted strictly 
by area not to be mixed with other varietals and makes it easy 
to pick without confusion. So, SL 28 is bourbon cultivar and it 
grows vigorously, produces a moderate yield and is susceptible 
(not all the time) to all main diseases and pests. It requires a lot of 
care and attention. Catuai that grows here is developed in Brazil 
and is a hybrid between Mundo Novo and Yellow Caturra. 

The F6 which was new to me, stems from the crossing of the 
Caturra variety and Timor Hybrid. F6 is grown as a semi-
dwarf plant, making it easier to harvest. There are 2,083 trees 
per hectare planted at Munali Coffee Estate. As any coffee 
producing nations, Zambia also affected by leaf rust where 
farmers try to find the way to battle this disease in more 
sufficient way without having all area affected before it’s too 
late. Besides that, the farm experiences Antestia bugs, which 
are major pest of Arabica coffee in East African countries.

De ce cu noi?

IMPORTATOR EXCLUSIV
C L I C K N D R I N K . R O 

5 ani experienta in Industria Horeca
cu peste 500 de produse in portofoliu

www.clickndrink.ro

1

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

calitatea face diferenta

 Reprezentant in Romania a unora din cele 
mai renumite branduri in domeniu.2

3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Insectele se ascund în fruct sau flori şi le consumă. Alt duşman 
este insecta consumatoare de lemn care este unul dintre cei 
mai distructivi dăunători ai copacilor ornamentali şi arbuştilor. 
Ei îşi sapă tuneluri sub scoarţă şi se hrănesc din lemnul viu, 
distrugând ţesutul arborilor. Astfel, ei se ofilesc şi sunt slăbiţi, 
degradându-se până pier. Alt inamic de aici este insecta care 
mănâncă frunzele arborilor. Ferma ia toate măsurile necesare 
pentru a se lupta cu aceste insecte şi a menţine arborii de cafea 
sănătoşi şi productivi. Pentru tratarea arbuştilor se folosesc 
doar fertilizatori organici cu trei componente, o combinaţie 
de nitrogen, fosfor şi calciu. Perioada de tratament este din 
decembrie până în februarie. Sezonul de cules începe în mai 
şi culminează în iulie. Un fapt straniu este că anul acesta 
arborii au înflorit mult mai devreme, ceea ce înseamnă că 
urmează culesul. Schimbările climatice fac ca lucrurile să 
devină imprevizibile în toate zonele în care cafeaua înfloreşte, 
iar Zambia nu a scăpat de efectele încălzirii globale.

Munali are cafea cultivată la umbră şi la soare. Mi s-a spus că 
SL28 produce cam 15 kg de cireşe per arbore, iar F6 doar 5. 
În sezonul de cules, aici sunt angajaţi cam 200 de lucrători. 
Ei culeg de dimineaţă până seara. În funcţie de abilităţi, un 
culegător poate strânge 100 kg pe zi. Modalitatea de plată 
bazată pe greutatea culeasă determină cu cât va fi plătit un 
muncitor, dar de obicei acesta primeşte 0,50$ pe kg.

Ferma are propriul rezervor de apă, unde pompele 
principale se folosesc în timpul sezonului uscat pentru 
irigaţii. Toţi arborii de cafea sunt irigaţi, consumul 
de apă fiind de aproximativ 1.6 litri pe oră. 

They hide in berry or flower clusters and eat cherries. The 
other enemy is wood-boring insect which is among the 
most destructive pests of ornamental trees and shrubs. They 
tunnel and feed under the bark in living wood, destroying 
all living tissues within the tree. This causes girdling, branch 
dieback, structural weakness and decline and eventual death 
of susceptible plants. The next enemy here is a leaf miner an 
insect that lives in and eats the leaf tissue of plants. The farm 
takes all measures necessary to battle those insects to keep coffee 
trees healthy and productive. Only organic fertilizers are used 
to treat coffee shrubs. Three components of fertilizers used 
which is combination of nitrogen, phosphorus, and calcium. 
The time for fertilizers are from December to February. 
Harvest season starts in May and continues until July as their 
main peak season. The unusual fact here is flowering this year 
started much earlier than expected which means harvest season 
would soon be knocking on the door. The shifting of climate 
change makes things unpredictable in all part of the globe 
where coffee thrives and flourish, and Zambia did not escape 
the effect of global warming in coffee production neither. 

Munali has shade grown coffee as well as coffee grown 
under the sun. SL28 as I was told produces about 15kg of 
coffee cherries per tree. while F6 takes about 5kg per tree. 

During the harvest there are about 200 pickers employed here. 
They harvest from morning to evening. Depends on the skills, 
the faster one could collect about 100kg per day. The paying 
procedure based on the weight that determines the amount 
picker would get paid but usually it is about $. 50 per kg. 
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După câteva emailuri schimbate cu Munali Coffee Farm, am 
fost îndrumat spre Peaberry Coffee Roasters deţinută de Teija 
Lublinkhof, arbitru principal WBC, Q grader şi prăjitor din 
Finlanda, fosta soţie a lui Jasper Lubliknkhof de la Munali 
Coffee. Teija este o persoană minunată cu multe cunoştinţe 
despre cultivarea cafelei în Zambia şi despre cafea în general. 

Ca arbitru principal, ea degustă băuturi pe bază 
de cafea la evenimente naţionale şi internaţionale 
pregătite de barista din întreaga lume care se 
întâlnesc să concureze pentru cel mai înalt titlu la 
WBC. Teija se ocupă de asemenea de campionatele 
regionale de barista pe întreg continentul african. 

Cafeneaua Peaberry este una dintre cele mai bune locaţii pentru 
un iubitor de cafea pe care le-am găsit în Lusaka. Situată în 
zona industrială a capitalei, departe de mallurile aglomerate, 
în zona liniştită și orientată către afaceri, aceasta oferă servicii 
excelente şi cea mai bună cafea pe care o poţi găsi în Lusaka. 

Cafeaua de aici provine de la Munali Coffee Estate, 
precum şi din alte regiuni producătoare de pe 
continent şi din lume. Bariştii sunt bine instruiţi 
pentru a livra cel mai bun produs posibil oricărui 
client care trece pragul Peaberry Coffee Roasters. 

Eu am ales un cappuccino dintr-un amestec de cafele 
Munali şi etiopiană. Textura mătăsoasă, gustul cremos 
şi dulceaţa naturală a combinaţiei dintre cafea şi lapte 
au potenţat gustul dulce de caramel, marţipan, nuga 
şi nalbe. Dulceaţa a fost atât de profundă, încât mi-a 
încununat sentimentul de „dolce vita” din Zambia. 

With few emails communication with Munali Coffee farm, 
I was introduced to Peaberry Coffee Roasters owned by Teija 
Lublinkhof, WBC head judge, Q grader, and roaster originally 
from Finland and former wife to Jasper Lubliknkhof from Munali 
Coffee Estate. Teija is a lovely person with great knowledge 
about coffee farming in Zambia and about coffee in general. 

As a head judge, she tastes coffee beverages on domestic 
and international platform prepared by baristas around 
the world who come together as unity to compete for the 
title of the best in specialty coffee world during WBC 
Championship. Teija covers regional barista championship 
across African continent as head judge as well. 

Peaberry coffee is one of the greatest location for coffee 
lover I was able to find in Lusaka. Nestled in the industrial 
area of Zambian capital, away from the bustling shopping 
malls, in the quite business oriented location, it provides 
great service and best coffee you can find in Lusaka. 

Coffee here comes from Munali Coffee Estate as well 
from other producing regions around the African 
continent and world in general. Baristas are well trained 
to deliver the best product possible to any customer who 
walks into the door of Peaberry Coffee Roasters. 

My choice that day was cappuccino prepared with blend 
of Munali and Ethiopan coffee. The silky texture, velvety 
mouthfeel and natural sweetness of coffee and milk combination 
pushed forward the taste of sweet caramel, marzipan, nougat 
and marshmallow up front. The sweetness was so profound 
making your “dolce vitta” style in Zambia fully complete.

Irigarea prin picurare permite fermierilor să controleze 
cantitatea de apă furnizată arborilor. Ferma Mubuyu deţine 
17 milioane de metri cubi de apă cu 14 lacuri legate între ele.

La fermă se folosesc 3 metode de procesare diferite; washed 
cu fermentare de 24 h, pulp natural şi natural. Paturile de 
uscare unde sunt uscate cu grijă boabele sunt monitorizate 
atent prin rotaţie o dată la 30 de minute, asigurând uscarea 
uniformă. Ventilatoarele din fotografii aflate lângă zonele 
de uscare sunt folosite pentru a scoate apa din boabe. 

Cu majoritatea apei evaporate, boabele de cafea trec strict 
doar prin procesul de uscare la soare. Uscarea durează 
până la 14 zile cu un nivel de umiditate 12.5%. 

Cireşele de cafea sunt culese manual (selectiv) din aprilie 
până în septembrie, sezonul uscat din Zambia. 

După uscarea completă, boabele sunt ambalate în 
saci de pergament pentru grâne şi sunt depozitate 
într-o zonă unde se controlează umiditatea înainte 
de măcinare, vânzare şi exportare. Boabele de cafea 
sunt măcinate pe mărimi, densitate şi culoare. 

După ce sunt parcurşi în mod meticulos toţi paşii, 
boabele verzi pot fi prăjite, iar potenţialul de arome se 
dezvăluie prin prăjirea optimă şi subliniază terroir-ul 
de origine pentru controlul calităţii şi consum.

Pe când mă aflam în capitala Zambiei, Lusaka, îmi doream să 
găsesc o cafenea de specialitate cu o cafea bună, ceva care să-mi 
amintească de cafenelele din America de Nord şi Europa. 

The farm has its own water reservoir where water pumps 
from the main damp and utilized during dry season 
for irrigation purposes. All coffee trees are under drip 
irrigation, which means about 1.6ltr of water per hour 
used. Drip irrigation allows the farmer to control the water 
supply that feeds the trees. Mubuyu farm compromises 17 
million cubic meter dam with 14 dams linked together. 

There are 3 different processing methods involved at the farm; 
washed process with 24 hours fermentation, pulp natural 
and natural. Drying beds where coffee beans laid to dry are 
carefully monitored with interval of 30 minutes rotation phase 
to ensure even drying. The fans that you see on the photos 
attached next to the drying beds are used to get the water out 
of the beans after they placed on bed. When major amount 
of water evaporated, coffee beans will undergo strictly sun 
drying process. Drying takes up to 14 days with moisture 
level of 12.5%. The coffee cherries are harvested by hand 
(selective picking) from April to September, Zambia’s dry 
season. After drying completed coffee beans are packed into 
grain pro bags with parchment and stored under humidity 
control area before milling, selling and exporting. Coffee 
beans undergo grading by size, density and color. After all 
steps completed meticulously, green beans will be available 
for roasting where potentials of flavor will be revealed with 
proper roasting to highlight the sense of the terroir of the 
origin for further quality control and consumer consumption. 

While in Zambian capital, Lusaka I was craving to find some 
great specialty coffee shop that serves at least more decent 
cup of joe I could enjoy, something that would remind me 
specialty coffee shops across North America and Europe. 

coffee lovers
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Alegerile minimaliste în materie de design al cafenelei cu 
lumini difuze, canapea confortabilă şi câteva mese, wi-fi 
în tot spaţiul, toate te fac să te simţi binevenit şi îţi dau 
un sentiment mai mult de acasă decât de spaţiu industrial 
cum îl au majoritatea cafelelor din Statele Unite. 

Acesta este adevăratul stil african, ospitalitatea din 
Zambia cu profesionalismul persoanei care deserveşte 
industria cafelei specialty de mulţi ani ca arbitru şi 
care şi-a dedicat 20 de ani vieţii în această ţară.

Unii din cumpărătorii internaţionali ai Munali Coffee sunt 
Intelligentsia din SUA, precum şi alţi prăjitori cunoscuţi de 
peste graniţe. Cafeaua din Zambia are caracteristici unice, 
o abordare delicată şi înţelegere care transcede timpul până 
la momentul în care cafeaua a făcut cunoştinţă cu ţara, ca 
mai apoi să îşi atingă recunoaşterea internaţională în lanţul 
de distribuire al cafelei. Pentru a înţelege cu adevărat şi 
a-i fi dezvăluit secretul cafelei din Zambia, omul trebuie 
să călătorească pentru a ajunge la origine.	 ½

The minimalistic approach into design formation of Peaberry 
Coffee Roasters with slightly dim lights and comfortable couch 
with some tables around including wifi makes you feel cozy and 
welcoming, more like home feeling rather than busy industrial and 
noisy coffee shops you can find in most parts of the United States. 

This is true African style, Zambian hospitality with 
professionalism of person who serves specialty 
coffee industry for many years as judge and who 
devoted her 20 years into the life in Zambia. 

Some of the international buyers who buy Munali Coffee 
are Intelligentsia from the USA as well as other well-known 
coffee roasters across the international borders. Zambian 
coffee has its unique characteristics, delicate approach and 
understanding that expands further down to the the time coffee 
was first introduced to Zambia that eventually achieved its 
own international recognition around coffee supply chain. To 
truly understand and unveil the secret behind Zambian coffee 
one must travel across the globe to get to the origin. ½
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Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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If you are an enthusiastic coffee lover, like yours truly, 
you might have already noticed the hype around Combi 
Coffee on the social media channels - and for good reasons 
too - therefore my first coffee break  had to be at their café 
in Porto. Luckily for me, I got to hear their origin story 
directly from the source: co-owner Gonçalo Cardoso. 

Alongside Joño Vilar and Francisco Cardoso, Gonçalo 
embarked on this amazing (coffee) adventure more than 
three years ago out of a strong desire to bring something 
new to the local caffeine drinkers. As I quickly found 
out, 99% of all Portuguese coffee is Robusta.

This new endeavor, however, was not an easy process for 
Gonçalo who had spent most of his years working with race 
cars. It was three years ago that he returned to Portugal with 
his dream and began working hard towards making it a reality. 

When I came back, he told me, specialty coffee trucks 
did not exist in Porto. It took us one year to come 
up with a logo, find suppliers and buy one of the 
rarest truck models: the N1300 Mercedes Benz. 

Our first time selling coffee was during a local flea market; 
we had such a great turnout and because things were a bit 
tricky when it came to paperwork for selling on various streets, 
we only attended events and festivals in the beginning.

Dacă sunteți un iubitor de cafea exaltat la fel ca mine, probabil 
că ați observat deja entuziasmul care înconjoară Combi Coffee 
pe canalele de social media - și din motive întemeiate - de 
aceea prima mea pauză de cafea  a trebuit să fie la cafeneaua 
din Porto. Din fericire pentru mine, am auzit povestea lor de 
origine direct de la sursă: de la coproprietarul Gonçalo Cardoso. 

Împreună cu Joño Vilar și Francisco Cardoso, Gonçalo a 
pornit în această aventură uimitoare (de cafea) acum mai 
bine de trei ani, dintr-o dorință puternică de a aduce ceva 
nou în materie de cafele pe plan local. După cum am aflat 
rapid, 99% din toată cafeaua portugheză este Robusta.

Noua abordare, cu toate acestea, nu a fost ușoară pentru 
Gonçalo care și-a petrecut majoritatea anilor lucrând cu 
mașini de curse. Acum trei ani, s-a întors în Portugalia la visul 
său și a început să muncească din greu pentru a-l împlini. 
Când m-am întors, mi-a spus, standurile mobile de cafea 
de specialitate nu existau în Porto. Ne-a luat un an pentru 
a veni cu un logo, pentru a găsi furnizori și a cumpăra unul 
dintre cele mai rare modele: N1300 Mercedes Benz.

Prima noastră vânzare de cafea a fost în timpul unei 
piețe locale de chilipiruri; am avut o consumație atât 
de mare și pentru că lucrurile au fost puțin complicate 
atunci cu birocrația pentru vânzarea pe diferite străzi, am 
participat doar la evenimente și festivaluri la început. 
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They sure have come a long way since then: they’re 
now the proud owners of a second location, having 
opened the first café in September 2017 and with 
an impressive 9.9/ 10 BeanHunter rating.

Funny thing is - there’s more to these guys than just good coffee. 
I know I have a good product, not the best, but I think treating 
customers as you would like to be treated yourself is what makes 
them come back to this place.  
They also do a lot of free cuppings like this month’s 
guest roaster’s April Coffee. Nowadays, you can find 
their beans in five other locations around Porto. 

When it comes to their espresso machine, they told me they’re 
quite happy with their Mirage Duette and La Marzocco GS3, 
while the coffee truck’s setup involves a two group Fiamma 
more than capable of living up to customer demand. 

Their grinders of choice include a Mahlkoning 
Tanzania  and a Compak . When I asked the amount 
of pour-over coffee they serve compared to espressos, 
I found out there’s an even 50/ 50 ratio. 

The first café I visited  was very spacious and welcoming, 
with high factory like ceilings and wide, glass doors 
that are always open during summer days. 

The second shares the space with a concept store  and 
offers tasty baked goods alongside good coffee with a 
view. Their first location is also where all the roasting 
takes place , but I was lucky enough to get a quick 
tour and choose my beans by smell only. 

This is how I ended up getting a very floral and smooth bodied 
Colombia Nariño 250grams bag for home use as they also sell 
beans and Hario accessories in their coffeeshop. I must admit 
I’m a big V60 fan, so this was a treat! You don’t have to worry, 
however, they always have at least three single origin options  
available and their house blend  for you to choose from. 

Visiting Combi Coffee, or even grabbing a t0-go cup 
from their now famous coffee truck, must definitely go 
on your bucket list . The atmosphere is light and the staff 
is friendly. I had a lot of fun talking coffee, cars, up-and-
coming women roasters and listening to Gonçalo’s stories. 

With still more than two months of summer ahead of us 
and festival season, if you’re in the area make sure to check 
their social accounts for updates on their busy schedule. 

Até a próxima, Porto! ½

Sigur au ajuns departe de atunci: acum sunt proprietarii mândri 
ai unei locații secundare, au deschis prima cafenea în septembrie 
2017 și au un rating impresionant de 9.9/10 pe BeanHunter. 

În mod amuzant - acești oameni își doresc mai mult decât 
o cafea bună. Știu că am un produs bun, nu cel mai bun, 
dar cred că tratarea clienților așa cum ați vrea să vă tratați 
pe voi este ceea ce îi face pe oameni să revină în acest loc. 

Ei fac, de asemenea, o mulțime de degustări gratuite, 
cum au făcut de exemplu luna aceasta cu oaspetele 
April’s Coffee. În prezent, puteți găsi boabele lor 
în alte cinci locații din jurul orașului Porto.

Când vine vorba despre maşina lor pentru espresso, mi-au spus că 
sunt destul de mulţumiţi cu Mirage Duette şi La Marzocco GS3 
pe care le deţin, iar standul mobil de cafea are o Fiamma cu două 
grupuri mai mult decât capabilă să facă față cererii clienților.

Râșnițele alese de ei includ o Mahlkoning Tanzania  și o Compak. 
Când i-am întrebat câtă cafea pour-over servesc în comparație 
cu espresso, am aflat că procentul este unul echilibrat de 50/50.

Prima cafenea pe care am vizitat-o  era foarte spaţioasă 
şi primitoare, cu tavane înalte precum ale unei fabrici 
şi uşi largi mereu deschise în zilele de vară. 

Cea de-a doua împarte spaţiul cu un magazin concept  şi 
oferă produse de patiserie delicioase pe lângă cafeaua 
bună şi privelişte. Tot în prima locaţie are loc şi 
prăjirea, dar am fost destul de norocoasă încât să fac 
un mic tur şi să îmi aleg boabele doar după miros. 

Aşa am ajuns să iau o pungă de 250 g de Colombia Nariño cu 
corp floral şi fin pentru acasă, căci ei vând şi cafea şi accesorii 
Hario în cafeneaua lor. Trebuie să recunosc că sunt mare fană 
a V60-ului, aşa că a fost o încântare! Nu trebuie să vă faceţi 
griji totuşi, ei au mereu cel puţin trei opţiuni single origin  
disponibile, plus amestecul lor, aşa că aveţi din ce alege.

Vizitarea Combi Coffee sau chiar o cafea la pachet de la 
faimosul lor stand mobil trebuie să ajungă pe lista voastră 
de bifat. Atmosfera este lejeră, iar angajaţii prietenoşi. 
M-am distrat vorbind despre cafea, maşini, femei prăjitori 
în devenire şi ascultând poveștile lui Gonçalo. 

Mai sunt mai mult de două luni de vară şi fiind sezonul 
festivalului, dacă ajungeţi prin zonă, verificaţi-le conturile de social 
media pentru ultimele noutăţi din programul lor aglomerat.

Até a próxima, Porto! ½
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Povestea Ovride a început în momentul în care doi oameni 
pasionați de cafea au decis să facă o nebunie și să creeze un 
loc al lor, unde prietenii lor, cunoștințele lor și persoanele care 
urmau mai apoi să le devină prieteni, să poată savura o cafea 
de calitate, într-un mediu liniștit, cu o atmosferă plăcută. 

Emanuel a descoperit cafeaua de specialitate în urmă 
cu patru ani, când lucra ca și programator în USA și 
a început să se documenteze legat de tot ce ține de 
cafea, modul de preparare, echipamente, etc. 

Acasă la ei era mereu cafea de specialitate, de la diferite prăjitorii 
de cafea din țară, însă mereu când ieșeau în oraș tânjeau după 
o cafea proaspăt prăjită și corect preparată, așa cum era la 
București, Cluj, Brașov, etc., așa că și-au luat inima în dinți 
și încet, încet au început să construiască povestea Ovride. 

Numele Ovride este un derivat de la cuvântul „override”, 
care înseamnă a întrerupe o rutină automată și a prelua 
controlul, ei intenționând să schimbe mentalitatea oamenilor 
despre cafea și să introducă pe piața din Timișoara o cafea 
cu adevărat aromată, care nu este amară și nu necesită 
până la trei pliculețe de zahăr ca să fie băubilă. 

Țelul lor este ca termenul de cafea lungă cu lapte 
să dispară din vocabularul timișorenilor. 

Își doreau un loc liniștit, însă totuși central. Dorința 
Roxanei era ca locația să aibă geamuri mari, așa că 
atunci când au văzut spațiul luminos, cu două geamuri 
mari, au știut că acolo visul lor va prinde contur. 

Locația de pe Lucian Blaga, nr. 6 urma să fie a doua lor casă, 
unde ce e drept, petrec cel mai mult timp. Și-au dorit un loc 
cald, simplu, cu bun gust, primitor și nu foarte încărcat, un loc 
„ca acasă” pentru fiecare oaspete care trece pragul cafenelei.  

Au pornit de la geamurile mari, luminoase și verzi, iar încet, 
încet au conturat cafeneaua. E totul simplu, pereți albi, mobilier 
din lemn, realizate cu măiestrie de Kenosis Design și bineînțeles 
cănile lor create de Logo Cups, care au ajuns să fie semnătura lor.

La Ovride ziua începe de la ora 7 dimineața, pentru că ziua 
bună se cunoaște de dimineață, și pentru că o cafea bună 
se bea în tihnă, într-un loc liniștit, ferit de agitația zilnică, 
alături de o carte bună sau de ce nu, de vorbă cu ei. 

Pe lângă cafeaua bună achiziționată de la diferite prăjitorii din 
România și nu numai, care de obicei se împarte în două tipuri 
de cafea, una mai simplă echilibrată și una mai interesantă, cu o 
aromă mai complexă, de obicei foarte diferită de prima opțiune. 
La ei mai găsești croissante proaspăt coapte în fiecare dimineață, 
cookies, banana bread și diferite tarte.  
 

Încearcă să ofere doar produse de calitate, mereu testate de ei cât și 
de prietenii lor, pentru a oferi o experiență plăcută fiecărui client. 

La început a fost mai greu, oamenii nu erau obișnuiți cu 
conceptul, cu gustul cafelei de specialitate, însă cu multă 
răbdare, cu multe informații oferite clienților, ei și-au 
format o clientelă fidelă, mereu deschisă să încerce noile 
origini de cafea pe care aceștia le introduc în meniul lor. 

Mulți dintre oaspeții lor le-au devenit prieteni, iar termenul de 
„cafea lungă cu lapte” începe să se audă tot mai rar la ei în cafenea. 

Au foarte multe planuri de viitor, sunt foarte 
optimiști în ceea ce fac, iar pasiunea pentru cafea 
îi ține în priză indiferent de circumstanțe. 

Își doresc să se perfecționeze pe partea de latte art, iar Roxana 
își dorește să învețe cât mai multe pe partea de brew. 

De curând au început să planifice și evenimente, degustări 
de cafea, ciocolată de specialitate și multe altele, așa că, 
stați cu ochii pe ei, pregătesc lucruri interesante. 

Până una alta, dacă sunteți din Timișoara sau treceți prin 
Timișoara nu ezitați să îi vizitați.  ½

Ovride coffee

Articol de roxana ?
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Cea de-a cincea ediție a Barista Camp Europe va avea 
loc în perioada 3-6 septembrie, în Evora, Portugalia.

Barista Camp se concentrează pe oferirea unei oportunități de 
dezvoltare și învățare ca barista, într-un cadru care promovează 
schimbul de idei, experiențe și a face parte dintr-o comunitate 
mai mare. Evenimentul durează 4 zile și include educație 
profesională, prelegeri de ultimă oră, degustări și multe altele.

Educația este un element cheie al programului Barista Camp, 
oferind participanților șansa de a lua parte la unul dintre 
cele cinci programe SCA Coffee Skills cu AST selectați din 
întreaga lume. Barista Intermediate, Brewing Intermediate, 
Green Coffee Intermediate, Sensory Skills Intermediate sau 
combinația Barista & Brewing Foundation sunt cursurile 
pe care le puteți urma la Barista Camp Portugalia.

După-amiezele la Barista Camp oferă participanților șansa 
de a absorbi cunoștințe de la o serie de vorbitori minunați, 
inclusiv Pete Southern (PUSH Tamper), Celeste Wong (The 
Girl In The Café) și Spencer Hyman (Cocoa Runners). 
Discuțiile despre carieră și viitorul Barista Guild of Europe vor 
încuraja și vor provoca discuții între participanți. Iar când se 
termină studiul pe ziua respectivă, intră în scenă socializarea. 
Participanții se pot conecta cu colegii lor pe #baristalife.

Biletele pentru Barista Camp sunt disponibile acum 
prin site-ul Barista Camp: www.baristacamp.coffee

Barista Camp focuses on offering an opportunity to develop 
and learn as a barista, in a setting that promotes sharing 
ideas and experiences, and being part of a wider community. 
The event runs over 4 days and includes professional 
education, cutting-edge lectures and tastings, and more.

Education is a key element of the Barista Camp program, 
offering attendees the chance to take one of five SCA 
Coffee Skills Program tracks with ASTs selected from 
across the globe. Tracks on offer at Barista Camp, Portugal 
include Barista Intermediate, Brewing Intermediate, 
Green Coffee Intermediate, Sensory Skills Intermediate 
or combined Barista & Brewing Foundation. 

Afternoons at Camp offer attendees the chance to absorb 
knowledge from a range of inspiring speakers including Pete 
Southern (PUSH Tamper), Celeste Wong (The Girl In The 
Café) and Spencer Hyman (Cocoa Runners). Panels on careers 
and the future of Barista Guild of Europe will encourage 
and provoke discussion amongst engaged attendees.

And, when all the learning is done for the day the networking 
and friendship building commences as campers have the 
chance to connect with their peers on #baristalife.

Tickets for Barista Camp are available now via the Barista 
Camp website: https://www.baristacamp.coffee  ½

Barista Camp 
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în formă de clepsidră, pentru care se ultilizează filtru de hârtie. 
Acesta prepară cafeaua prin infuzie, fiind foarte similar cu alte 
dispozitive care au la bază procesul de picurare a acesteia, în 
ceea ce priveşte corpul şi gustul. Chemex-ul a fost inventat de 
chimistul american Peter Schlumbohm (1896-1962), lansat 
apoi de către Chemex Corporation, în anul 1942, într-o vreme 
în care 64% din populaţie îşi prepara acasă cafeaua prin filtru).

În general, românii consumă produsele „tradiționale” expresso 
scurt, cappuccino, cafe latte sau flat white. Însă Handsome 
Monk are în ofertă o gamă mai largă de produse - de la infuzii 
la cafele de specialitate, care sunt preparate prin „metode clasice 
reinventate”, după cum spune Frumosu Călugăru. „Încurajăm 
educarea consumatorilor de cafea şi dezvoltarea cultului 
cafelei în rândul acestora. În jurul acestui scop, devenit deja 
o valoare esenţială în ADN-ul brandului Handsome Monk, 
dorim să aducem în atenţia consumatorilor cafeaua scurtă, 
preparată corect, care înglobează doza optimă de cofeină şi 
proprietăţile benefice pentru organism, gustul pur şi calitatea 
cea mai înaltă a cafelei”, mai spun reprezentanții cafenelei.

Cafeaua de origine de la Handsome Monk vine din Brazilia  
(din regiunea Yellow Bourbon, acolo unde crește la circa 1.100-
1.350 de metri, corpul acestei cafele fiind greu, iar aciditatea 
scăzută cu accente subtile de citrice), India (din Sudul Indiei 
- Karnataka, Western Ghats, acolo unde crește la o altitudine 
de 1.100-1.200 metri. Corpul acestei cafele este mediu, la fel ca 
și aciditatea, iar gustul aduce a note de tutun, note lemnoase, 
afumat sau chiar condimentat) și Costa Rica (originară din 
regiunea Tarrazú, cafeaua crește la o altitudine de 1.200-1.800 
de metrii, corpul ei este rotund, aciditatea ridicată, în timp ce 
aroma este parfumată, care duce cu gândul la citrice și caise). 

A gândit cafeneaua sub formă de self-service și credea că 
prima unitate va fi deschisă în afara țării, undeva prin Marea 
Britanie sau poate într-o altă țară unde comunitatea de români 
este semnificativă. Nu a fost să fie așa și, dintr-o întâmplare, 
a ajuns să bată palma cu proprietarii centrului comercial 
ParkLake din Capitală. Totul se întâmpla în urmă cu aproape 
doi ani. Cel care a venit cu acest concept, Frumosu Călugăru, 
avea deja o experiență în retail, însă a pariat, de această dată, 
pe o cafenea care să respecte principiile self-service și să fie 
făcută și după o rețetă românească. „Pentru noi, cafeaua este 
mai mult decât o cafea. Este o poveste, o legendă, un mit, 
ceva ce descoperi doar prin studiu intens, prin întoarcerea 
la origini şi parcurgerea traseului istoric, în jurul lumii, 
până în prezent. Ne-am lăsat purtaţi în această călătorie, 
am desluşit misterele lumii cafelei şi ne-am găsit inspiraţia 
în originile „licorii magice”, care ne face dimineţile mai 
frumoase, în fiecare zi”, este crezul Handsome Monk, o cafenea 
creată după numele fondatorului său, Călugăru Frumosu. 
Investiția în acest concept a fost de circa 300.000 de euro.

Cafeneaua este una complet atipică: este decorată cu elemente 
simple, cu mult lemn și plante verzi, într-un decor care 
pare desprins dintr-o colibă a unui pustnic (astfel te rupe 
de agitația cotidiană și te lasă purtat departe doar de aroma 
cafelei proaspăt prăjite), totul fiind luminat în culori calde. 

Acest concept înglobează două tipuri de activităţi: Self 
Service şi Brew Coffee Bar. „Principala activitate este 
cea de servire la bar, iar prin barul de brewing clienţii au 
posibilitatea de a experimenta prepararea cafelei în moduri 
originale, de a realiza reţete unice, devenind astfel participanţi 
activi în lumea cafelei”, a spus Călugăru Frumosu.

Cafeaua este disponibilă  
în mai multe variante de dimensiune! 
 
Deocamdată pentru locația din ParkLake, majoritatea 
optează pentru servirea în cești - practic, poziționarea locației 
la etaj, cu o terasă generoasă, îi îmbie pe consumatori să 
petreacă mai mult timp la cafenea, în detrimentul opțiunii 
to go. Însă lucrurile nu vor sta așa pentru mult timp pentru 
că Handsome Monk este pregătit să facă „pui” și să se 
extindă prin francize cu locații stradale, cu trafic intens, 
unde to go-ul ar avea un cuvânt important de spus.

Totuși, treptat și gusturile românilor par să se îndrepte tot mai 
mult către cafeaua de specialitate. Chiar dacă sunt deocamdată 
puțini cunoscători, însă partea bună este că ei nu lipsesc cu 
desăvârșire, explică Frumosu Călugăru. „Avem mare succes 
cu house blend-ul - este 100% arabica, noi luăm cafeaua 
verde și o prăjim mediu. Este formată din cinci soiuri de 
cafea - un pic din Africa, un pic din Asia, este o combinație”.

În primul an de la deschidere, Handsome Monk a înregistrat 
o cifră de afaceri de 400.000 de euro, iar pentru anul acesta, 
proprietarul cafenelei speră că va ajunge la o jumătate de 
milion de euro. „În primul an de activitate ne-am concentrat 
pe consolidarea brandului și familiarizarea clienților cu 
acesta. În 2018 ne propunem să deschidem cu succes cele trei 
francize planificate, iar începând cu anul viitor să inaugurăm 
câte cinci pe an”, a mai explicat Frumosu Călugaru.

 
 La multe cafele înainte! ½

La Handsome Monk, cafeaua este disponibilă și proaspătă, căci 
aici există și un prăjitor, iar ea se poate achiziționa și pentru 
acasă. Iar această decizie a fost luată tocmai pentru a încuraja 
consumul de cafea cât mai apropiat de cel de specialitate. 
Handsome Monk mai este atipic și printr-un alt element - nu s-a 
sfiit să se instaleze la etaj, ceea ce înseamnă că nu doar că locația 
nu doar că nu este stradală, ci nici nu se află în apropierea uneia 
dintre intrările mall-ului. Totuși, cafeneaua rezervă o surpriză și 
anume terasa spațioasă, de unde se poate admira Parcul Titan.  

Rolul Handsome Monk este și acela de a educa, căci se 
încearcă eliminarea sintagmei „expresso lung” pe care Călugăru 
Frumosu o vede mai degrabă ca fiind „inventată” de români, 
dar și educarea privind diferitele moduri de preparare a cafelei. 
„Începe cu o măcinătură foarte fină, espressor de înaltă presiune, 
apă proaspătă și papile gustative entuziaste” - practic acestea 
sunt indicațiile pentru un espresso bun, Latte, Cappuccino 
sau Americano - pentru că „se recomandă si alte metode de 
preparare a cafelei, nu doar la espressor! Încearcă Cafeaua Casei 
şi la French Press sau filtru de cafea, pentru o ceașcă de cafea 
bună, cremoasă”. Acestea sunt doar câteva dintre îndemnurile 
echipei Handsome Monk. Dar pentru a obține o cafea cât mai 
aproape de cea perfectă, în cafenea există și câteva instrumente 
pe măsură - V60 (un dispozitiv de filtrare a cafelei inventat 
şi lansat de către japonezii de la Hario, in anul 2005, bazat 
pe designul filtrului creat de Melitta, în 1908. V-ul din V60 
se referă la forma filtrului, 60 se referă la unghiul nervurilor 
din interiorul lui. Nervurile au rolul să evite atingerea filtrului 
de peretele dripper-ului. Nervurile previn răcirea rapidă a 
extracţiei şi, de asemenea, permit o extracţie mai uniformă a 
zaţului. Această metodă de preparare a cafelei se bazează doar 
pe forţa gravitaţională) sau Chemex (un dispozitiv din sticlă, 

Inspirat din exemplul marilor lanțuri internaționale, Frumosu Călugăr 

a imaginat un model de cafenea ispirat chiar din numele său: Handsome Monk.



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

de barista din România care a început să pregătească cursanţi 
interesaţi de această meserie. 
Printre cursurile de barista pe care le organizăm se numără: 
Barista Basic, Espresso (teorie, practică), Cappucino (teorie, 
practică), Cunoştinţe generale despre cafea, Mentenanţa Espresso, 
Espresso taste, Brewing, Teorie şi practică pe V60, clever driper, 
sifon, aeropress, filtru, French press, Cappuccino şi Latte Art, 
ibrick şi multe altele. 

Echipa de traineri este formată din: Silvia Constantin,  
Petre Mareş, Sebastian Ioan Fărcaş, Paul C.Ungureanu, 
Ecaterina Szasz și Alexandru Niculaie. 

Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0733317510,  
iar certificările internaţionale de barista skills, acreditate de 
SCAE, se fac cu programare, cu o grupă de minim 6 persoane 
şi maxim 12 persoane. 

Vă aşteptăm cu drag în noul spaţiu din Strada Băniei  
nr. 5, unde puteţi savura cafea proaspăt prăjită şi unde vă 
puteţi pregăti să deveniţi barista sau să vă îmbunătăţiţi 
cunoştinţele sau aptitudinile pe care le aveţi deja.

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

cursuri de elită

coffee world
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Bobul de cafea trece printr-o călătorie uimitoare 
care transformă cafeaua în stimulent pentru inimă şi 
minte şi arborele de cafea într-o plantă misterioasă, 
capabilă să întărească o prietenie și, de asemenea, 
să țină oboseala departe în timpul zilei.

Deși informațiile despre cum și de unde provine cafeaua 
nu sunt clare, Sheikh S. este considerat „un tată” de către 
producătorii de cafea. Cuvântul cafea provine din „Kaffa”, un 
centru producător de cafea în Abyssinia, Africa, care poate 
fi văzută ca patrie a cafelei. Conform acestei considerații, 
în Abisinia cafeaua se consuma cu pâine; a fost apoi 
adusă în Yemen, unde a început să fie cultivată. Cuvântul 
„kahve” în limba turcă nu înseamnă plantă de cafea ca 
sinonimul său din arabă, ci băutura făcută prin fierbere. 

Cafeaua turcească este un amestec de înaltă calitate de tipuri 
Arabica, originare din Brazilia și America Centrală și prăjite 
moderat. Modul în care este preparată face diferența între 
cafeaua turcească și celelalte. Şi-a căpătat denumirea datorită 
unei noi metode de preparare inventată de poporul turc în 
care se fierbe cafeaua în ibrice din cupru. Cafeaua turcească 
s-a răspândit în întreaga lume cu acest nume și este o parte 
indispensabilă a istoriei culturale și sociale a turcilor.

Apariția și răspândirea cafelei și prima 
întâlnire a turcilor cu cafeaua

Nu există dovezi scrise despre cine a fost primul care a băut 
cafea; cu toate acestea, povestea cea mai comună este despre un 
păstor numit Khaldi care a trăit în Yemen. Zvonurile spun că 
în timp ce se se îngrijea de capre, ciobanul Khaldi a observat o 
diferență între ele, iar această diferență apăruse după ce caprele 
mâncaseră nişte fructe de culoare galben-verzui. După aceea, 
Khaldi a făcut o băutură folosind unele frunze din această 
plantă. Această băutură a atras atenția unor comercianți din 
regiune și, prin urmare, a început să se răspândească. Există, 
de asemenea, informații care afirmă că în Abyssinia cafeaua 
s-a folosit la fabricarea pâinii prin amestecarea cu aluatul și că 
aceasta a fost folosită pentru prima dată ca o băutură în anii 
1500. Conform dovezilor ştiinţifice, cafeaua a venit inițial din 
Africa, iar semințele provenite din Etiopia s-au răspândit în 
Yemen și apoi la Mecca și Medina spre sfârșitul Evului Mediu. 

Cafeaua s-a răspândit prin musulmanii care au vizitat 
aceste orașe în timpul lui Hajj și au luat cafea în țara 
lor pe drumul de întoarcere. În lumina acestor date, 
povestea cafelei, care a început în Yemen în secolul 
XIV, a ajuns la Mecca și Medina în secolul al XV-lea și 
apoi a ajuns la Cairo, Damasc, Halep și Istanbul.

Există diverse date privind introducerea cafelei în cultura 
otomană. Informații diferite sunt prezentate de oamenii 
de știință. În timp ce Fernard Braudel susține că aceasta a 
fost folosită pentru prima dată de către otomani în 1511, 
Ulla Haise susține că prima utilizare a cafelei corespunde 
cu anul 1516, când Yavuz Sultan Selim a cucerit Egiptul. 
Potrivit lui Burçak Evren, cafeaua a ajuns în Egipt prin 
Yemen în 1519 și apoi a fost adusă la Istanbul. Cafeaua 
s-a răspândit în rândul otomanilor în epoca lui Suleiman 
Magnificul (1520 - 1566). În cele din urmă, Istanbul s-a 
dovedit a fi unul dintre centrele importante de cultură al 
cafelei și al consumului de cafea, care odată stabilit ca obicei 
la palat a devenit şi un obicei pentru oamenii de rând. 

Prima cafenea din Imperiul Otoman a fost deschisă în 1555, 
în epoca lui Suleiman Magnificul, după cum se menționează 
în istoria lui Pecevi. Doi sirieni au adus cafeaua, care era foarte 
cunoscută și utilizată în acel moment în lumea arabă, în Istanbul. 
În 1555, au deschis prima cafenea din Tahtakale, Istanbul. Datorită 
cafenelei, activitățile sociale s-au intensificat în viața de zi cu zi. 
Cafenelele au devenit un domeniu social decorat cu un număr 
mare de lămpi cu structuri arhitecturale strălucitoare. În plus față 
de servirea cafelei turcești în cafenele, ritualul era însoţit de un 
spectacol tradiţional, „Karagöz” și „Hacivat”. Astfel, cafenelele 
au devenit o zonă de socializare unde oameni de toate soiurile 
se întâlneau să discute și să contribuie la arta şi tradiţia orală.

Concluzii

Cafeaua turcească, o băutură tradiţională a ţării, este 
din ce în ce mai consumată. În afară de cercetarea 
gustului şi a elementelor culturale legate de cafea, sunt 
necesare şi mai multe studii în legătură cu frecvenţa 
consumului şi a efectelor sale asupra sănătăţii.

Sursă: Turkish cultural heritage: a cup of 
coffee; www.sciencedirect.com  ½

Istoria  cafelei turcesti,

importator EdEN GEOCOM Srl. 
Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.
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THErME 
lansează 3 noi parcuri naturale unice în 
Europa, reunite sub conceptele echilibrului, 
sănătății și perfecțiunii matematice

București, 7 august. Therme București, cel mai mare 
centru de relaxare, distracție și wellness din Europa, 
construit greenfield, inaugurează luna această două 
parcuri urbane tematice, cu facilități unice de relaxare și 
deconectare.  
 
Astfel, continuă proiectul de extindere înverzire 
a complexului, cu peste 10.000 m² de spațiu 
verde unic prin concept, execuție și atmosfera 
creată și peste 20.000 de plante perene și arbori, 
astfel încât clienții se pot bucură întregul an de 
adevărate oaze de recreere și deconectare.

Parcurile urmează să fie lansate în mai multe etape, 
două dintre ele în luna august și un al treilea până 
la sfârișitul acestui an. Toate cele trei parcuri  au 
fost proiectate de Sicco de Boer, arhitect olandez, 
născut și crescut în pepinieră, dintr-o familie de 
specialiști în creșterea plantelor, el însuși studiind 
și devenind unul dintre cei mai apreciați designeri 
de parcuri concept la nivel internațional.

Echilibrul oriental și liniștea primordială, 
la doar 10 minute de agitația orașului

Sub numele de #Parks of Therme, vizitatorii 
complexului vor avea la dispoziție trei noi 
zone de relaxare și deconectare, două dintre 
ele, începând chiar din această vară. 

Amplasat în zona exterioară Galaxy, Parcul Feng Shui 
este un adevărat spectacol de vegetație și arhitectură, 
cu peste 120 de specii de plante perene și 40 de specii 
de copaci, acoperind o suprafață de 4.900 de m².

În zona exterioară The Palm, se află Parcul Pangea, 
un puzzle imens de vegetație, întins pe 3.800 m², 
într-o atmosferă care redă liniștea primordială, înainte 
ca Pământul să arate așa cum îl știm azi. Parcul 
Pangea  cuprinde minerale prețioase,  precum și plante 
medicinale și 12 specii diferite de arbori, redând povestea 
Pământului, așa cum arăta în urmă cu 250 de milioane 
de ani, când era format dintr-o singură mare întindere 
de uscat, din care s-au format continentele actuale.

Cele două parcuri sunt un ecosistem în continuă 
schimbare, astfel încât de la anotimp la anotimp și de la 
an la an, vizitatorii vor putea descoperi alte fațete ale lor.

Parcul Feng Shui Parcul Pangea



Sweets ’n’ Coffee
EsprEsso Lava CakE

ingRediente:

•	 2	+	1/2	linguri	de	unt	fără	sare

•	 2	linguri	de	făină

•	 1/3	ceașcă	de	fulgi	de	ciocolată

•	 1/4	ceașcă	de	zahăr

•	 1	ou	întreg

•	 1	gălbenuș	de	ou

•	 3	linguri	de	zahăr	granulat

•	 1/4	linguriță	de	vanilie

•	 2	linguri	de	espresso

•	 Zahăr	pudră	și	zmeură	 

 pentru decor

dacă v-ați luat vreodată lava cake la un 
restaurant, știți că este un desert unic. Și, sincer, 
nu este atât de greu de făcut cum credeați :)

Preîncălziți cuptorul la 400 de grade. Tapetați 
cu unt două forme și presărați-le cu puțină făină 
(astfel prăjiturile dvs. nu se vor lipi).

Topiţi untul cu ciocolata la bain-marie. Se îndepărtează 
de pe foc și se adaugă ușor zahărul, făina, oul întreg și 
gălbenușul de ou, amestecând până se omogenizează.

 
 
Aluatul astfel obținut se toarnă în forme individuale și se coace 
timp de 10 minute. Prăjiturile ar trebui să fie ferme pe exterior 
și să se usuce pe partea de sus, dar încă un pic crude în centru.

Lăsați prăjiturile să se răcească timp de un minut, apoi 
răsturnați-le pe o farfurie și serviți-le cât sunt fierbinți. 
Se pot decora cu zahăr pudră, zmeură și înghețată.

Enjoy your sweet coffee break!
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povestea Kups a început ca toate poveștile din 
ziua de azi. Cu prieteni care s-au decis să își 
ducă pasiunea pentru tot ce are legătură cu 
lumea cafelei puțin mai departe. iar ceea ce i-a 
îndemnat să facă acest pas a fost nu doar cafeaua 
ca atare, cât mai ales felul în care aceasta adună 
la un loc povești, prieteni, conversații, destăinuiri, 
promisiuni. Toate învelite în aroma cafelei de 
specialitate, proaspăt prăjite.

Așa s-a născut Kups.

Conceptul cu care am pornit la drum a fost să oferim 
cafea de specialitate, prăjită cu grijă și pricepere, 
la un preț imbatabil. 100% Arabica, desigur. 

Fie că vii să o bei la noi, sau vrei să ai ritualul tău propriu 
acasă, cafeaua Kups are exact același gust și aceeași prospețime. 
Desigur, am prefera să ne treci pragul cât mai des, mai ales 
că fiecare locație Kups a fost gândită și amenajată ca cel 
mai plăcut loc în care să îți începi ziua. Sau după-masa.

To go sau pe loc, împreună cu prietenii, prietenul 
sau prietena, cafeaua Kups este aleasă, prăjită, 
ambalată și servită având întotdeauna un singur 
gând: acela de a crea momente de ținut minte. 

Așadar am adoptat acest crez drept slogan: 
Koffie Unites People’s Soul. 

Pe scurt, KUPS.

Kups  Suceava
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În amintirea  
ERNEI KNUTSON,  

pioniera feministă a cafelei

Erna Knutsen nu era o persoană celebră în 
general. Era o persoană celebră în mod special. 
lumea obișnuită, lumea care nu este absorbită și 
obsedată de cafea, poate că această lume nu știe 
cine a fost Erna Knutsen. lumea de cafea - și nu 
doar lumea de cafea de specialitate - știe cine a 
fost Erna Knutsen.

Era generoasă dincolo de normalitate cu timpul, cunoștințele, 
resursele și înțelegerea ei. Cu ani de zile înainte ca Specialty 
Coffee Association of America (acum SCA) să angajeze primul 
profesionist, Erna a fost purtătorul de cuvânt neoficial al 
industriei, vorbind cu reporterii despre noua poveste cunoscută 
sub numele de cafea de specialitate. Poate pentru că povestea 
ei se asemăna cu o poveste a unui proscris, ei i-a plăcut să vadă 
că oamenii reușesc contrar așteptărilor sau în pofida șanselor 
și, în timp ce nu era deloc timidă în lumina reflectoarelor, ar fi 
tras oricând pe altcineva în lumina reflectoarelor alături de ea 
ca să o împărtășească. Avea un ghinion surprinzător și totuși 
era fermecător pentru că era atât de autentic și dacă cineva 
putea găsi umor în locuri neașteptate, era Erna Knutsen.

Această poveste este scrisă la timpul trecut pentru că Erna a 
murit în luna iunie a acestui an. La 96 de ani, a trecut de mult 
peste vârsta când ne-am fi întrebat ce i-a adus sfârșitul. Ea 
a trăit deja mai mult de o singură viață prin orice măsură și 
pentru cei dintre noi care fac din cafea un mod de viață, această 

cea de-a doua viață a Ernei a fost cea care a însemnat cel mai 
mult, viața ei în cafea. Tatăl Ernei, Edwin, a murit cu doar trei 
luni înainte de a împlini 100 de ani.  
Am putea spune că o speranță de viață lungă era în 
sângele ei, dar o altă cale de interpretare ar fi să ne 
gândim ca viaţa lungă a fost în spiritul ei, iar spiritul 
ei a fost de ajuns pentru a lansa o industrie.

Unii oameni vă vor spune că a făcut acest lucru prin 
inventarea unei fraze. Unii oameni vă vor spune că a 
făcut acest lucru luând un loc la o masă unde femeile 
nu erau binevenite. Ambele lucruri sunt adevărate - 
s-au întâmplat într-adevăr - dar nici una dintre ele 
nu a declanșat o revoluție a cafelei specializate. 

Erna Knutsen a aprins focul prin regândirea tranzacției 
primare în cadrul comerțului cu cafea. A înțeles ceva atât de 
simplu pentru noi acum; dar ceva ce a fost, pentru brokerii 
de cafea verde de acum 50 de ani, precum căutarea pădurii 
prin copaci. Erna a văzut că vânzările de cafea verde ar putea 
fi contabilizate în saci mici, nu doar în containere uriașe. 

Mai important, a văzut apariția unei clase de prăjitori 
pentru care această idee însemna ceva și pe baza 
căreia ea ar putea construi un model de afaceri.

Încă un lucru despre Erna Knutsen: era loială cuvântului ei. 
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Erna nu a inventat călătoria la origine, dar ea a fost printre 
importatorii care au înțeles mai devreme că, în domeniul 
cafelei de specialitate, „cizmele de pe pământ”, contactul 
direct cu fermierii, erau esențiale pentru cumpărarea de cafea 
de calitate. „Modul în care fac afaceri este atât de personal”, 
a spus ea. Voia să privească fermierii în ochi în același fel în 
care ea își privise clienții în ochi atunci când se angajase. Dar 
această nevoie a devenit un semn distinctiv al comerțului de 
cafea de specialitate, abilitatea de a spune nu numai că am 
gustat cafeaua, ci că am fost acolo. Înainte de apariția cafelei 
de specialitate, comercianții de cafea călătoreau la origine 
pentru a vizita bănci și brokeri, dar nu și ferme de cafea.

Iertați graba, dar există și multe alte lucruri pe care Erna 
le-a făcut. Dacă toate ar fi scrise, ar umple lumea. Ea 
ar fi prima care ar râde cu poftă de sugestia că ea era 
sfântă. Dar unele vieți contează mai mult decât altele 
deoarece ating viețile atât de multor oameni, așadar să 
punem pauză și să medităm asupra faptului că viața Ernei 
Knutsen a fost, în orice caz, demnă de considerație.

Erna a primit un premiu pentru realizările din întreaga ei 
activitate de două ori de la Asociația Cafelei de Specialitate, 
la vârsta de 73 și 93 de ani, ceea ce se poate întâmpla 
numai când cineva rupe bariere și depășește așteptările. 

Sursă: www.sprudge.com ½
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Best of Honduras:  
Late Harvest auction  
a desemnat topul cafelelor

Campionii şi finaliştii Best of Honduras:  
Late Harvest 2018 au fost anunţaţi în cadrul unei 
ceremonii în Peña Blanca, Honduras. Aceste cafele 
sunt cele care vor participa la deschiderea licitaţiei live 
de pe 28 iulie. Clasamentul a stabilit şi cafelele care 
nu participă la licitaţie, înscriindu-le în categoria de 
loturi non-auction. 

Ofertele de cumpărare pot fi depuse până în data 
de 3 august, pentru ca organizatorii să poată anunţa 
producătorii şi să programeze ordinea pe principiul 
primului venit.  
Mecanismul licitaţiei presupune că odată acceptată 
oferta de către producător, cafeaua respectivă devine 
indisponibilă, aşadar timpul este prețios.

Clasamentul cafelelor din Honduras:
#1 - Finca La Joya, Begigno Mejia Garcia (90.72)
#2 - La Montañita, Evin Joel Moreno Reyes (90.67)
#3 - Las Bojitas, Jose Abel Giron Duron (90.17)
#4 - El Milagrito, Pedro Erazo (90.11)
#5 - Los Ocotes, Nahun Vidal Sanches (89.44)
#6 - Paraideli, Oscar Daniel Ramirez Chavez (89.17)
#7 - Chaguite, Isidro Rodriguez Matute (89.11)
#8 - El Cielito #2, Reynaldo Muñoz Lopez (88.72)
#9 - San Andres, Andres Fernandez Madrid (88.50)
#10 - La Demetrio, Jorge Adalid Nicolas Morales 
(88.28)

Pentru înscrieri şi mai multe informaţii,  
vizitaţi site-ul: www.onacoffee.com
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În zilele caniculare, pielea şi organismul nostru suferă. 
Efectele secundare ale zilelor extrem de călduroase asupra 
noastră pot fi: aspect fizic obosit, lipsa capacităţii de 
concentrare şi un randament scăzut la locul de muncă.

Află cum îţi poţi menţine un tonus bun când afară 
temperaturile depăşesc chiar şi 40 de grade Celsius:

ü Duş fierbinte: înainte de a ieşi din casă fă un duş 
fierbinte! Creşte treptat temperatura apei. Corpul 
tău se va obişnui cu o temperatură ridicată, iar 
canicula de afară ţi se va părea mai suportabilă.

ü Aromoterapie: la duşul de dimineaţă adăugă pe buretele 
de baie, peste gelul de duș, câteva picături de ulei esenţial de 
lămâie, mentă sau eucalipt. La duşul de seară, foloseşte câteva 
picături de ulei de lavandă. Vei reuşi să adormi mai bine.

ü Hidratează-te corespunzător: minim doi litri de apă 
plată, sucuri proaspete din fructe, consumate constant, la 
fiecare oră. Evită băuturile dulci, carbogazoase şi cafeaua. 
Dacă trebuie neapărat să stai în aer liber, consumă ceai 
fierbinte, după modelul locuitorilor din deşert.

ü Alimentaţia: multe fructe şi legume. Renunţă la dulciuri pe 
bază de zahăr rafinat, la alimente grase sau ultraprocesate chimic. 
Evită ca, după masă, să consumi imediat apă rece ca gheaţa.

ü Revigorează-ţi pielea cu un tonic sau spray de hidratare. 
Îl găseşti sub denumirea de „mist”. Caută un produs cât mai 
natural, fără parfum adăugat. Pune-l la frigider şi agită-l bine 
înainte de folosire. Pulverizează generos pe faţă şi corp, îţi va 
conferi imediat o senzaţie plăcută de răcoare şi prospeţime. 
Varianta pentru persoanele extrem de comode şi bărbaţii care nu 
suportă nici un fel de arome: apa termală păstrată la frigider.

ü Protejează tenul cu o cremă cu factor de protecţie minim 30, 
pe care să o reaplici din oră în oră, dacă te expui la soare. Dacă 
tenul tău este mai alb, mai fin sau mai sensibil, foloseşte SPF50+. 

Nu uita şi de o cremă/gel contur de ochi cu SPF 25-30 
şi un balsam de buze transparent, foarte hidratant.

ü Protejează-te cu o pălărie sau o şapcă înainte 
de a ieşi din casă, pentru a preveni insolaţia.

ü Foloseşte ochelari de soare cu lentile de calitate, cu filtru 
UVA şi UVB. Radiaţiile ultraviolete reflectate de suprafeţele 
vitrate din mediul urban sau de apă şi nisip pot afecta vederea.

ü Poartă îmbrăcăminte uşoară, din materiale naturale. 
Alege cu precădere culori deschise şi materiale naturale 
ca bumbacul, inul, mătasea, fără amestec de fibre 
sintetice. Evită îmbrăcămintea mulată pe corp.

ü Nu folosi medicamente fotosensibilizante.  
Informează-te din prospecte sau întreabă medicul care 
ţi le-a prescris, pentru a evita apariţia inestetică a petelor 
pigmentare pe faţă sau corp. Tetraciclina, fenotiazina, 
psoralen, alopurinol, sulfonamida trebuie administrate cu 
precauţie şi strict la recomandarea medicului specialist.

ü Evită anumite proceduri cosmetice cum ar fi: 
microdermoabraziunea, tratamentele cu retinol, tratamentele 
depigmentante, procedurile cu laser, peelingurile chimice. 
Toate acestea sunt interzise cu desăvârşire vara. Poţi să le 
înlocuieşti cu un tratament de hidratare, fără extracţii. 

Vă doresc tuturor o vară frumoasă, cu multe 
evenimente plăcute şi o stare de spirit pozitivă!

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

     Cu drag, 
     Mirela Păduraru

  Beauty  
      in a Cup

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

CUM SĂ FII „FRESH” PE CANICULĂ
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Cafeaua și călătoriile merg mână în mână. indiferent 
dacă trebuie să vă treziți pentru o plecare cu avionul 
de	la	ora	4	dimineața,	dacă	vă	aflați	într-un	alt	fus	
orar sau dacă vă reîncărcați bateriile după o excursie 
lungă, zilele noastre petrecute pe drum sunt 
alimentate de cofeină. Sperăm că aceste accesorii vă 
vor face călătoriile mai frumoase:

Hand-PowErEd PorTaBlE ESPrESSo MakEr

Datorită designului elegant, compact și ușor, Minipresso GR 
este accesoriul perfect pentru iubitorii de cafea care călătoresc. El 
dispune de un piston semi-automat capabil să extragă espresso 
la o presiune corespunzătoare de 8 bari, dar este suficient de 
mic pentru a se potrivi într-un rucsac în timp ce călătoriți. În 
ceea ce privește alte espressoare portabile, acest model este greu 
de învins, cu un espresso bogat, spumos, oriunde, oricând.

Manual CoFFEE GrindEr

Doriți să combinați dragostea pentru călătorii cu pasiunea 
pentru cafea? Completați kit-ul de călătorie cu un aparat de 
râșnit cafea manual care vă permite să vă bucurați de boabele 
proaspăt măcinate oriunde v-ați afla.  
Cine știe când veți întâlni un arbore de cafea undeva 
de-a lungul drumului? Cu peste 18 setări, acest produs 
inovativ de la JavaPresse Coffee Company este ideal atât 
pentru espresso, cât și pentru french press, iar în plus 
dimensiunile sale compacte îl fac ușor de transportat.

HandPrESSo PuMP SET

Indiferent dacă sunteți în căutarea unor idei de cadouri pentru 
prietenii voștri pasionați de cafea sau doriți doar să vă răsfățați 
cu niște instrumente de cafea pentru drum, setul Handpresso 
Pump este sigur o alegere potrivită. Livrat într-o geantă elegantă 
și practică, setul conține un aparat manual de espresso, 4 pahare 
rezistente și un termos care menține apa fierbinte timp de 
mai mult de 3 ore. Și cea mai bună parte este că puteți utiliza 
atât E.S.E. pods de la ei, precum și orice cafea măcinată.

THE world aTlaS oF CoFFEE

Ce modalitate mai bună de a supraviețui unui zbor 
lung sau unei călătorii plictisitoare cu trenul decât cu o 
lectură extraordinară? Atlasul mondial de cafea vă oferă 
un tur al uneia dintre cele mai interesante regiuni de 
cultivare a cafelei din întreaga lume și vă cufundă în 
istoria și aromele acestei băuturi gustoase și populare.

Cartea este scrisă de Campionul Mondial Barista 2007, James 
Hoffmann, și este frumos ilustrată cu fotografii vibrante.

Cafeaua și tehnologia au mers în mână încă de la 
inventarea băuturii de cafea. Motivul este simplu: 
nu puteți face cafea fără tehnologie. Tehnologia, 
în acest caz, este în esență ceea ce transformă 
cafeaua în băutura caldă și reconfortantă pe care 
o cunoaștem și o iubim cu toții. de la recoltarea 
boabelor de cafea, la curăţarea şi prăjirea lor, iar în 
cele din urmă la fierbere - tehnologia este implicată 
în fiecare etapă a drumului. 

O evoluție tehnologică descendentă în ultimii ani este 
extinderea conectivității. Deoarece conectivitatea devine parte 
a aparatelor noastre de zi cu zi atât în   casele noastre, cât și în 
locurile noastre de muncă, ea devine ulterior parte din viața 
noastră de zi cu zi. Dispozitivele noastre fac parte din aceeași 
rețea unificată, toate conectate prin Internet, Bluetooth sau 
5G. Altfel cunoscut sub numele de „Internetul obiectelor”, 
această conectivitate permite un flux mai ușor și modalități 
mai eficiente de gestionare, stocare și informare. Pe măsură ce 
ajungem la acest punct în tehnologie, constatăm că tot ceea 
ce folosim este interconctat. Telefoanele noastre, de exemplu, 
devin doar calculatoare mai mici - telecomenzi pe care le putem 
utiliza.

Analiza și aportul de date au devenit, de asemenea, o 
parte esențială a internetului obiectelor. Dacă dețineți 
o afacere, datele pot fi o parte esențială a strategiei 
dvs. și vă pot ajuta să maximizați profiturile. 

Acestea fiind spuse, este logic ca tehnologia cafelei să 
se lege și în această rețea de conectivitate. Cu unele 
îmbunătățiri impresionante în tehnologia de prăjire și 
de fabricare a amestecurilor, există unele caracteristici 
noi și interesante în cele mai noi mașini de cafea. 

Acum prăjitorii pot avea cantităţi enorme de informaţie 
despre cafeaua prăjită şi vânzarea acesteia.

Dar acest tip de tehnologie nu aduce beneficii doar 
profesioniștilor de cafea; entuziaștii de cafea se pot bucura, 
de asemenea, de avantaje direct din casele lor. Pe măsură ce 
cafeaua de origine devine mai populară, există un număr din 
ce în ce mai mare de mașini espresso de calitate pentru casa 
dvs. care sunt conectate la telefon sau chiar la alte aparate. 
Cu acestea, puteți controla setările de preparare și extragere, 
comenzile și achizițiile de cafea, precum și alte proprietăți.

Cu toate acestea, pentru mașinile profesionale de espresso, 
există noul VISION de la Iberital. Acesta este prevăzut cu 
o tabletă prin care puteţi să îl gestionaţi, să-l configuraţi 
şi să accesaţi aparatul de la distanţă prin Bluetooth.

Sursă: www.travelaway.me Sursă: thecoffeeuniverse.org

Coffee & travel
go hand in hand

Cafeaua și conectivitatea: 
noua epocă 
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 CAFEX 
 rOBOT BArISTA 

Henry Hu, fondatorul Cafe X, a realizat ceva în timp ce stătea în cafenea într-o zi.  
El și-a dat seama că bariștii petrec majoritatea timpului la lucru mișcând căni mai mult decât să 
facă băuturi espresso. Hu a decis să construiască un magazin de cafea complet mecanizat, cu 
un braț robot care face cea mai mare parte a acestei lucrări. Se numește Cafe X.



21-23 June World Barista Championship 2018  Amsterdam, nl www.worldofcoffee.org

10-12 July  World Coffee producer’s forum  medellin, Columbia www.worldcoffeeproducersforum.com

28-29 July  CoffeeCon seattle, usA www.coffee-con.com

4 August  Cold Brew fest Washington, usA www.event-brite.com

10-12 August latin American Coffee summit puebla City, mexico www.cumbrelatinoamericanadelcafe.com

19-21 August Coffee fest los Angeles, usA www.coffeefest.com

then & now

Coffee industRY CAlendAR




