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What are the ‘Best of’ Auctions?
The ‘Best of ’ Auctions were established by 2015 World Barista
Champion, Sasa Sestic and his company Project Origin.
The auctions aim to engage small producers directly with
consumers, in an interactive and immerse experience at origin.

How do the ‘Best of’ Auctions work?
First, producers submit their coffees, in several categories.
These changes depending on the country hosting the auction.
Then, a National Jury in the host country judges and selects
any coffee scoring above 85 and above. This can result in any
number of coffees being shortlisted. Samples of these coffees
are then made available worldwide, through our Cropster
hub. This ensures that international buyers are able to taste
the auction products, even before they are available for sale.
The next step is one you can be a part of! Project
Origin and a panel of international judges (this
could be you!) then travel to the host country, for
several days of tasting, judging and workshops.
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We work with local producers and coordinators, who
organise these events to ensure that the international visitors
are seeing the best of the host country and its coffees.
The international judges then select the top 20 coffees,
which are then released to an online auction with scores
attached on the morning of the final day. The auction
begins and the top 20 coffees are made available online!

Who attended this year?
Attendees for the ‘Best of Honduras: Late Harvest’
auction for 2018 included coffee professionals and
enthusiasts from Romania, Australia, Japan, Korea,
Czech Republic, Taiwan, El Salvador and more.

What was the result?
The highest score of the auction was a parainema from Finca
La Joya, grown by Benigno Mejia Garcia in Santa Barbara and
with a score of 90.72.
				
?
COFFEE BREAK TEAM
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Coca-Cola cumpără Costa Coffee de la Whitbread
pentru 3,9 miliarde de lire sterline

Când tranzacția va fi finalizată în prima jumătate a anului
viitor, Coca-Cola va deține 4.000 de magazine Costa în
32 de țări, cu peste 2.400 dintre ele din Marea Britanie.
Gigantul băuturilor răcoritoare cumpără lanțul Costa Coffee
într-un acord de aproape 4 miliarde de lire sterline care
subliniază amploarea revoluției mondiale a cafelei. Preluarea va
transforma peste noapte Coca-Cola în cel mai mare magazin de
cafea din Marea Britanie și îi va oferi o poziție de bază în una
dintre categoriile de băuturi cu cea mai rapidă creștere în lume.
Piața globală a cafenelelor este în valoare de 165 miliarde de
dolari (127 miliarde de lire sterline). Alison Brittain, directorul
executiv al companiei Costa Coffee Whitbread, a declarat că
lanțul de cafea a fost abordat de un număr mare de potențiali
cumpărători, dar dorința Coke de a cumpăra lanțul de 4000
de magazine a fost o „afacere de vis” pentru investitori.
Whitbread, care deține și lanțul hotelier Premier Inn,
a cumpărat Costa de la fondatorii săi Sergio și Bruno
Costa pentru 19 milioane de lire sterline în 1995,
când avea doar 39 de cafenele. Acțiunile din grupul
din Marea Britanie s-au ridicat în urma tranzacției.
Această preluare este cea mai recentă dintr-o serie de
tranzacții de succes, deoarece producătorii de băuturi se
reinventează pentru o eră în care băuturile răcoritoare pline
de zahăr, care și-au construit un renume, sunt în declin.
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PepsiCo a cumpărat recent producătorul de băuturi alcoolice
SodaStream, în timp ce gigantul alimentar elveţian Nestlé
a încheiat o tranzacţie de 7,3 miliarde de dolari pentru o
licenţă de cafele şi ceaiuri Starbucks în întreaga lume.
În Marea Britanie există aproape de două ori mai
multe cafenele Costa decât Starbucks și aproape
de patru ori mai multe decât Caffè Neros.
„Ei [Coca-Cola] nu au nicio cafea în gama lor”, a explicat
Brittain. „Aţi putea vedea Costa absolut pretutindeni,
în automate, hoteluri, restaurante, puburi, cafenele în toate locurile unde vedeţi astăzi Coca-Cola.”
Pe lângă băuturile Coca-Cola, Fanta şi Sprite, printre
produsele sănătoase se numără apa Abbey Well şi
smoothiurile Innocent. Anul trecut, Coca-Cola a
înregistrat vânzări de 35,4 miliarde de dolari, în timp ce
veniturile Costa au fost de 1,3 miliarde de lire sterline.
Când tranzacția va fi finalizată în prima jumătate a anului
viitor, Coca-Cola va deține 4.000 de magazine Costa în
32 de țări, cu peste 2.400 dintre ele în Marea Britanie,
precum și peste 8.000 de mașini self-serve Express.
Sursă foto: Zac Cadwalader, The Sprudge.
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Exportul de cafea din Vietnam
În ultimii ani, cafeaua a fost produsul cel mai important în materie de export al Vietnamului. Producția
de cafea din Vietnam conduce la cafeaua robusta. Exportul de cafea din Vietnam în 2016 a ajuns la
1,79 milioane de tone și la 3,36 miliarde de dolari, în creștere cu 33,6% și cu 25,6% mai mult față de
2015. Prețul mediu la exportul de cafea în 2016 a ajuns la 1.840 dolari/tonă.

Vietnam a fost dintotdeauna cunoscut ca cel mai
mare producător de cafea robusta din lume. În același
timp, este și al doilea cel mai mare producător de cafea
din lume. Germania și SUA sunt în continuare cei
mai importanți importatori de robusta din Vietnam
cu o cotă de piață de 14% și, respectiv 18%.
Cafeaua arabica din Vietnam nu este plantată pe scară
largă și este în principal cultivată în unele zone precum
Lam Dong, Quang Tri și câteva provincii muntoase din
nord, cum ar fi Son La, Lao Cai. În fiecare an, Vietnam
exportă de asemenea aproximativ 40.000 - 50.000 de
tone de cafea arabica și câștigă 130 milioane USD.
În 2016, Vietnamul a exportat cafea excelsa
în principal în Belgia (41%), Elveția (24%),
Hong Kong (24%) și SUA (10%).
Deși cantitatea de cafea din Vietnam care a fost certificată
la standarde internaționale a crescut recent, zona de cafea
necertificată reprezintă încă peste 60% din total.
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În plus, activitățile de recoltare a cafelei și cele post-recoltare
nu au fost îmbunătățite. Acest lucru face ca producția
de cafea să fie scăzută. Aceste probleme determină ca
importatorii să respingă cafeaua vietnameză. De exemplu,
în sezonul 2005/2006, cantitatea de cafea eliminată de pe
piața LIFFE (piața pe termen lung din Londra - Anglia) a
fost de aproximativ 708250 de pungi, dintre care Vietnam
a reprezentat peste 88%, în creștere cu 19% față de cultura
anterioară. Respingerea importatorilor este mult atenuată
în ultimii ani, dar încă se întâmplă. În 2015, cafeaua a doi
exportatori de cafea din Vietnam a fost respinsă de către
UE, nu din cauza calității produselor, ci a unui proces de
ambalare greșit din punct de vedere al standardelor tehnice.
Recent, volumul exportului de cafea din Vietnam a înregistrat
o creștere stabilă. Cu toate acestea, îmbunătățirea calității
este de asemenea importantă pe măsură ce standardele
SPS ale importatorilor sunt în continuă creștere.
Sursă: Tran Cong Thang şi Vu Huy Phuc-,Ministry of
Agriculture and Rural Development in Vietnam
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Indonezia- un plan de afaceri
pentru cafea durabilă by Techno Serve
Indonezia este cel de-al doilea exportator din lume al cafelei robusta însă țara ar putea deveni un
importator de robusta în decurs de 10 ani. Consumul intern de cafea crește rapid, în timp ce producția
totală stagnează.

Indonezia are de 3 ori mai mulți agricultori de cafea decât
Vietnam, dar produce o treime din cantitatea de cafea a
Vietnamului. Producția scăzută a fermierilor și natura extrem
de fragmentată a acesteia fac ca programele semnificative de
sustenabilitate să fie mult mai scumpe decât în Vietnam.
Se estimează că cel puțin 7% din exporturile de cafea
din Indonezia sunt în prezent certificate sau verificate ca
fiind „durabile”. Exportatorii au fost primii investitori în
programele de sustenabilitate până în prezent. În cazul
în care sectorul de cafea indoneziană își continuă cursul
actual, exporturile scăzând semnificativ, eforturile de
sustenabilitate sunt susceptibile de a atinge un nivel ridicat.
Menținerea poziției Indoneziei în calitate de exportator de
frunte al cafelei robusta necesită o creștere a randamentelor
mici. Există potențial de dublare a randamentelor pentru
o jumătate de milion de fermieri, care ar genera câte 6
milioane de pungi robusta. Această viziune s-ar putea
materializa până în 2023, dar necesită acțiuni imediate.
Vânzările durabile de cafea au crescut în Indonezia în
ultimii ani. Până la sfârșitul anului 2012, se estimează că 7%
din exporturile de cafea din Indonezia au fost certificate/
verificate ca fiind durabile, puțin sub media globală.
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În segmentul robusta, 5% din vânzările Indoneziei sunt
certificate/verificate. Producția agricolă a Indoneziei
era semnificativ mai mică în 2009 în comparație cu
Vietnam. În Vietnam, dimensiunile fermelor sunt
similare (aproximativ 1 hectar pe gospodărie), dar media
randamentului este de peste trei ori mai mare decât cea
a randamentului agricultorilor „activi” din Indonezia.
Folosirea îngrășămintelor minime (atât organice, cât și
anorganice, de ex. NPK) menține costurile de producție
scăzute, dar lasă arborii de cafea fără suficienţi nutrienţi.
Potențialul productiv al Indoneziei reprezentat de
stocul de arbori maturi a fost limitat în continuare de
rata scăzută de adoptare a bunelor practici agricole,
cum ar fi controlul integrat al dăunătorilor.
Se estimează că cererea mondială de cafea robusta va crește
cu 15- 30 de milioane de saci în următorii 10 ani. Fără
a se interveni, industria cafelei la nivel mondial ar putea
experimenta o penurie semnificativă la aprovizionare.
Indonezia reprezintă o oportunitate rentabilă pentru a
stimula aprovizionarea globală. Cu investiţii adecvate, în
următorii 10 ani, Indonezia ar putea genera aproximativ
6 milioane de saci de robusta - 20% până la 40% din
creșterea cererii preconizată în întreaga lume.
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Joe Frex cantar digital
Incorporat in lingura
61,00 lei

Cele mai bune preparate din peste
si
,
, fructe de mare
într-o mare de dragoste, pentru gust!

Sita nepresurizata teflon

IMS Competition

Tamper cu model benzi

Dubla 58 mm

200IM filtre dus

desenate Etolia 58 mm

69,00 lei

58,00 lei

180,00 lei

Motta Europa pitcher

Lingurita Motta

Motta knock box

Diverse culori 350 ml

pentru Cupping si Tasting

cutie zat Ø 165 mm

109,00 lei

12,00 lei

175,00 lei

Termodensimetru
pentru cafea
165,00 lei

kfea.ro
Tel: 0774.634.756
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www.ancora-cherhana.ro
Șoseaua nordului nr. 7-9 bucureȘti
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Nyeri

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

Kahawa Camps

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

~ 3 to 17 of March 2019 ~
rd

th

th

¥ 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 10 to 17 of March
th

th

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

SCA EDUCATION CAMPS IN NYERI
& ORIGIN TRIP
¥ From 3 rd to 10 th of March– Foundation week
¥ From 10 th to 17th of March – Intermediate week

www.KaribuKahawaCamps.com - KaribuKahawaCamps@gmail.com

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
18
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De ce ai ales cafeaua?

Why did you choose coffee?

Cafeaua pentru mine a fost întotdeauna o cale de a întâlni
oameni. Suntem norocoşi că industria noastră este atrăgătoare
pentru persoanele din tot felul de medii, cu cariere și
experiențe anterioare diferite și cred că ceea ce ne ţine
implicaţi în industrie sunt interacțiunile și momentele pe care
le avem între noi. Aceasta se întinde direct de la comunitatea
locală din jurul unei cafenele, la concursurile care îi ajută
pe oameni să crească și să promoveze excelența în domeniul
lor și mai ales la efectul pe care un accent pe durabilitate
îl poate avea pentru producătorii din întreaga lume.

Coffee for me has always been a conduit for meeting people.
We are fortunate that our industry is appealing to people
with an enormous range of backgrounds, past careers, and
experiences, and I believe that the glue that keeps involved in
the industry is the interactions and moments we have with each
other. This stretches right from the local community around
a coffee shop, to the competitions that help people grow and
promote excellence in their field, and especially to the effect that
a focus on sustainability can have for the producers worldwide.

Băutura în sine este produsul unui aspect mult mai important
decât acela de a fi o ființă umană, este crearea unei comunități.

Jessie May Peters
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Am început în industria cafelei ca barista la Londra, înainte
să mă mut în Paris pentru a mă concentra pe învățarea
limbii franceze la un loc de muncă pe care l-am iubit.
Acum fac parte din Raw Material, o societate de producție
și comercializare de cafea ecologică şi durabilă, care se
concentrează pe structuri care distribuie profitul mai
echitabil în lanțul valoric. În prezent, lucrăm în Columbia,
Burundi și Rwanda și avem un proiect comunitar cu o
staţie de prelucrare a cafelei și o fermă de soiuri de cafea
numită El Fénix, în Quindío, Columbia. Când nu lucrez
pentru Raw Material, fac voluntariat în comisiile de
unificare și comunicare ale Guildului Barista din Europa.

The drink itself is the product of a much more important aspect
to be a human being, which is the creation of community.
I began in the coffee industry as a barista in
London, before moving to Paris to focus on
learning French alongside a job that I loved.
I now am part of Raw Material, a sustainable green coffee
production and trading company, which focusses on structures
that distribute wealth more equitably across the value chain.
We currently work in Colombia, Burundi, and Rwanda, and
have our own community wet mill project and coffee varieties
farm, called El Fénix, in Quindío, Colombia.
When not working for Raw Material, I volunteer
on the unification and communications
committees of the Barista Guild of Europe.
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Spune-ne despre cea mai interesantă
experiență pe care ai avut-o cu cafeaua.

Tell us about the most interesting
experience you’ve had with coffee.

Recent, am vizitat Rwanda cu echipa Raw Material, care a fost
o experienţă incredibilă pe o multitudine de niveluri. Cu toate
acestea, în ceea ce privește o experiență cu cafeaua, trebuie
să aleg călcatul boabelor de cafea cu picioarele la o stație de
spălare numită Bumbogo în districtul țării numit Gakenke.

I recently visited Rwanda with the Raw Material team,
which was an incredible experience on a multitude of levels.
With regards to an experience with coffee however, I must
choose foot stomping coffee beans at a washing station
called Bumbogo in the Gakenke district of the country.

Odată ce boabele spălate sunt decojite, ele sunt
fermentate în rezervoare mari timp de o jumătate de
zi. În acest interval, angajații staţiei calcă pe boabe
pentru a ajuta la îndepărtarea mucilagiului.

Once the washed coffees are pulped, they are fermented in large
tanks for half a day. During this time, the station's employees
stomp the beans to assist the breakdown of the mucilage.

Ne-au invitat să ne alăturăm în această parte a procesului
și trebuie să spun că mii de boabe de cafea care alunecă sub
picioarele tale îţi dau un sentiment total bizar! Grupurile
dansează și cântă pe parcursul a ceea ce este un proces incredibil
de obositor. Cafelele sunt apoi periate și spălate bine cu ajutorul
unei serpentine. Ne-am periat și am trecut prin râurile de
boabe de cafea, pe măsură ce se deplasau de-a lungul canalelor,
fiind separate pe densităţi pe canalele ce se îndreptau în jos.
Un lucru foarte obositor și incredibil de experimentat.

Cine te inspiră cel mai mult
în lumea cafelei?
Întrebarea este atât de grea! Și, sincer, nu există
o singură persoană pe care să o pot alege din
câtă muncă incredibilă se desfășoară în întreaga
industrie prin atâția indivizi. Cum poți alege?!
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Sunt constant inspirată de munca la care pot asista la origine
prin activitatea mea, până la voluntarii pe care i-am văzut în
Amsterdam în timp ce se desfăşurau pe scena mondială.

can you choose?! I am persistently inspired by the work I can
witness at origin through my work, all the way to the volunteers
I saw in Amsterdam whilst emceeing on the World stage.

Fiecare punct al industriei are oameni merituoşi și dedicaţi
care lucrează din greu pentru a menține totul pe linie.

Every point of the industry has people of merit and
dedication working hard to keep it all ticking along.

În prezent lucrezi cu Raw Material.
Care este rolul tău acolo?

You are currently working
with Raw Material.
What is your role there?

Întotdeauna se întâmplă multe lucruri în diferitele
arii ale muncii noastre și am sarcina de a scrie
actualizările, mă ocup cu marketingul și proiectarea
informațiilor pentru a vă ţine la curent cu ce s-a
întâmplat cu proiectele noastre din întreaga lume.

There is always a lot happening across the various arenas
of our work, and I am tasked with writing the updates,
marketing, and designing the information to let you know
what has been going on with our projects around the world.

Am grijă de vânzările europene de la Raw Material
și mă bucur de faptul că pot oferi cafele unei
game variate de prăjitori de pe continent.

I look after the European sales of Raw Material, and
really enjoy the fact that I can provide coffees to such
a diverse range of roasters around the continent.
Working with customers from different backgrounds
feeds directly into why I love the coffee industry,
as mentioned in your first question!

Who is the most inspirational
person in coffee for you?

Lucrul cu clienții din medii diferite alimentează direct motivul
pentru care iubesc industria cafelei, după cum se menționează
în prima ta întrebare!
Munca la Raw Material este concentrată direct
pe îmbunătățirea situațiilor pentru producători
și distribuirea cunoștințelor de-a lungul lanțului
de valori până la prăjitori și barista.

This one is so hard! And to be honest, there is no one person
that I could pick out of the amount of incredible work that is
being done across the industry by so many individuals. How

Mă bucur foarte mult că pot face parte din această mişcare,
în special în a transmite acea informație prăjitorilor și
baristilor care vor lucra în cele din urmă cu cafeaua produsă.

I really enjoy that I can be part of this work, particularly in
imparting that information to the roasters and baristas who
will eventually work with the coffees that are produced.

They invited us to join them during this part of the
process, and I must say that having thousands of coffee
beans sliding around beneath your feet is a totally bizarre
feeling! The groups dance and sing through what is
an incredibly exhausting process. The coffees are then
brushed and the thoroughly washed using a serpentine.
We brushed and walked through the streams of
coffee beans, as they moved along the channels, being
separated by density as the channels moved downhill.
A very tiring and incredible thing to experience.

Raw Material's work is focused directly on improving
situations for producers and distributing knowledge right
across the value chain to the roasters, and baristas.
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Cât de important este să faci
voluntariat și de ce este aceasta cheia
pentru o comunitate de cafea?

How important is to volunteer and why is
this is the key for a coffee community?

Voluntariatul pentru mine a fost cel mai bun mod în care am
crescut rețeaua mea profesională și personală fiind în industria
cafelei. Cred că vă oferă o viziune imediată în atâtea zone de
cafea și vă scoate din rolul de zi cu zi, indiferent care este acela.

Volunteering for me has been the best way that I have
grown my professional and personal network whilst being
in the coffee industry. I think it gives you an immediate
insight into so many areas of coffee and takes you out
of your day-to-day role, whatever that might be.

Fiind dispusă să ajut la evenimente, am reușit sămi îmbunătățesc abilitățile de vorbire în public, de
networking și de gestionare a timpului. Și mi-a oferit
acces la oameni care gândesc ca mine, pe care probabil
nu i-aş fi întâlnit niciodată dacă nu făceam voluntariat.

By being willing to help with events, I have been able
to improve my public speaking, networking, and
time management skills. And it has given me access
to like-minded and interesting people that had I not
volunteered, I would probably never have met.

Voluntariatul ne permite să promovăm comunitatea în
multe domenii diferite; locale, naționale și internaționale.
Dar, pe lângă aceasta, permite conectarea la persoane
care au aceleași identități, interese și credințe în zone
care nu au absolut nimic de a face cu cafeaua!

Volunteering allows us to foster community across many
different areas; the local, the national, and the international.
But on top of that, it allows connection to people that
have the same commonalities, interests, and beliefs in areas
that may have absolutely nothing to do with coffee!

Este o modalitate nu numai de a contribui, ci şi
de a câștiga foarte mult pentru viața personală și
profesională. Implică-te dacă poți, nu vei regreta.

It is a way to not only contribute, but really to
gain a lot for your personal and professional lives.
Get involved if you can, you won't regret it.

Care este cafeaua ta favorită?

What is your favorite coffee?

Cafeaua care îmi place cel mai mult acum este o
cafea washed din proiectul nostru Red Associations.

The coffee that I most enjoy drinking currently is a washed
coffee from our project the Red Associations. It is a regional
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Aceasta este un amestec regional dintre membrii
asociațiilor din Pitalito, Huila și cafeaua este un
amestec de soiuri de castillo, columbia și caturra.
Proiectul în sine oferă agricultorilor o returnare fixă
a prețului, furnizând producătorilor din asociație o
medie de 2,5 ori mai mare în profiturile anuale.
Și, datorită profitului, producătorii pot investi în dezvoltarea
viitoare, proiectul se concentrează, de asemenea, asupra
introducerii unor pași precum QC și prăjirea de mostre direct
de către producători prin intermediul hub-urilor comunitare
care se află în prezent în construcție. Este o cafea care nu
numai că produce schimbări enorme, dar este și delicioasă!

blend from associations members in Pitalito, Huila, and
is a blend of castillo, colombia, and caturra varieties.
The project itself gives a fixed price return to
farmers, delivering an average of 2.5x the annual
profits to producers in the association.
And as well as returns that mean producers can invest in future
development, the project is also focused on bringing steps like
QC and sample roasting directly to the producers through
community hubs, which are currently being constructed.
It is a coffee that is not only affecting enormous
change, but it is delicious too!

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

Please tell us a few words for barista
community from Romania, in the end.

Tocmai am fost la București pentru cel mai recent CoLab și
am fost imediat impresionată de dedicarea și entuziasmul pe
care comunitatea locală de cafea le-a arătat. A fost o plăcere
să petrec câteva zile interacţionând cu barista, prăjitori și
proprietari de cafenele din București, dar și din Cluj.

We were recently in Bucharest for the most recent CoLab,
and I was immediately impressed by the dedication and
enthusiasm that the local coffee community had. It was a
pleasure to spend a few days interacting with baristas, roasters,
and shop owners from not only Bucharest but Cluj as well.

Era clar că indivizii care alcătuiesc comunitatea sunt incredibil
de dedicați meseriei și că se provoacă reciproc prin concursuri
locale și naționale. Abia aștept să vizitez din nou România,
să văd ce urmează pentru scena voastră de cafea! ½

It was clear that the individuals that make up the community
are incredibly dedicated to their craft and pushing each other
through local and national competitions. I can't wait to visit
Romania again, to see what is next for your coffee scene! ½
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Eilles Teabeutel

Povestea
brandului
Eilles Tea

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

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.
Solo Caffe distribuie gama de produse Eilles Tea în
România și oferă servicii complete atât pentru sectorul
HoReCa cât și pentru locațiile out of home în care
se dorește servirea unor sortimente de ceai premium.
Pentru mai multe detalii vizitati: www.solocaffe.ro

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.

Eilles Tea Diamond Luxury World Edition
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.
Mod de ambalare: Cutie 20 piramide ambalate individual
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.
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Mod de ambalare: Cutie 25 plicuri ambalate
individual in folie de hartie.
Ambalajul ecologic, fără urme de metal, reține aroma fină
a ceaiurilor atent selecționate și protejează conținutul de
factorii externi, completând designul elegant al pachetului.
Solo Caffe distribuie și utilizează în realizarea serviciilor
întreaga gamă de ceaiuri Eiles Tea oferite de J.J. Darboven,
o companie germană cu peste 150 de ani de tradiție,
și asigură tuturor cunsumatorilor de ceai o experiență
inedită indiferent de locație. Pentru mai multe detalii
referitoare la brandul Eilles Tea vă invităm să consultați
catalogul de prezentare: www.solocaffe.ro/eilles-tea
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Importator exclusiv

Contact:
+40740112959;
office@caffea.ro
www.espressodepo.ro

The Cold Brew Box este soluția noastră pentru
a-ți aduce acasă sau la birou cea mai bună și
răcoritoare băutură a verii, Cold Brew Tonic,
secretul pe care cei din domeniu voiau să-l
păstreze pentru ei, atât de bun e.
Boxul conține ingredientele necesare pentru a face
două băuturi, pregătite cu cafeaua celor mai pricepuți
baristi din București de la cele mai bune cafenele
participante la acest proiect și anume, Beans&Dots,
Dose, Fellow One și Emozia Manifesto.
În plus față de box, cum ne dorim să arătăm bogația
și diversitatea cold brew-ului, am început și The Cold
Brew Bar, un bar pentru evenimente unde servim doar
cocktailuri pe baza cold brew, mixând gusturi surpinzătoare
pentru a crea băuturi ce pun în valoare cafeaua.
Pentru mai multe informații, puteți accesa :
https://www.facebook.com/thecoldbrewbox/
www.thecoldbrewbox.ro
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Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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T
ucano

Love
Se referă la dragostea și respectul pentru oaspeții
noștri, discuțiile interesante, schimbul de
experiență, prietenia și înțelegerea reciprocă.

Peace
E vorba despre ambianța caldă, plăcută, unică, care permite
oricui să-și petreacă timpul citind o carte preferată, să lucreze
cu spor de pe laptop sau să se vadă cu prietenii. Tucano
Coffee este, în același timp, un spațiu creativ perfect pentru
realizarea ideilor, locul unde se desfășoară multiple seminare,
ateliere, proiecții de filme, expoziții și festivaluri de muzică.

Coffee
În inima Tucano Coffee trăiește dragostea pentru
cafeaua de înaltă calitate, proaspăt prăjită și
aromată, cât și pentru țările exotice, culturile și
tradițiile acestor țări în care se cultivă cafeaua.
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Misiunea noastră
Vrem să creăm un nou model de coffee
shop-uri – cafenelele ca şi spaţii creative.
Deoarece pentru noi, ele înseamnă ceva mai mult
decât un local în care se serveşte Specialty Coffee.
Aceste spaţii creative inspiră şi influenţează frumos
Echipa, Oaspeţii şi Partenerii noştri.
Ei devin mai sinceri şi deschişi, mai uniţi
şi creativi, mai simpli şi green.

Viziunea noastră
Vrem să deschidem, până la sfârşitul anului 2021, 300 de
coffee shop-uri creative, cu cea mai tare atmosferă din lume!
A avea o atmosferă minunată înseamnă pentru noi
obţinerea unui scor de 9.5 pe www.tucanorate.com.
De asemenea, depunem efort să obţinem titlul
de cel mai bun café design al platformei www.
restaurantandbardesignawards.com.
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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

Specialty Coffee
Pentru a contribui la dezvoltarea și popularizarea culturii
cafelei proaspăt prăjite, de calitate înaltă, a fost luată
decizia de a lucra exclusiv cu 100% Specialty Arabica,
din cele mai bune regiuni și plantații ale lumii.
Astfel, în 2010 a fost creată o echipă creativă de lucru
și a început lucrul pentru deschiderea primului coffee
shop Tucano Coffee la Chișinău. Fiind o piață de
tranzit între vest și est, Republica Moldova reprezintă
un loc perfect pentru lansarea unui concept nou. A
fost ales un loc cu energie bună și un „feng-shui bun”,
în centrul vechi al orașului, și în noiembrie 2011 a
fost deschis primul coffee shop Tucano Coffee.

Valorile noastre

Ulterior, călătorind prin lume, am găsit în fiecare țară câte o
cafenea micuță, care ne atrăgea prin ambianța sa deosebită.

Wow

Aceste cafenele aveau ceva în comun, pe lângă aromele
îmbietoare de cafea ne ademeneau atât căldura și bunăvoința
vizitatorilor, care-și savurau cafeaua și discutau fără
grabă, cât și senzația de dragoste, liniște și libertate.

Când zicem Wow, avem în vedere 2 aspecte: Creativitatea
şi gândirea Out of the box, atunci când punem ceva la
cale sau vrem să cucerim un nou oraş. Încercăm mereu
să-i surprindem pe Oaspeţi, nu uităm nici de Echipă şi
mereu ne gândim la Partenerii noştri. Sărim peste orice
obstacol pentru a rămâne creativi şi inovativi. Tocmai de
asta, evităm soluţiile banale şi previzibile. Pentru că vrem
să motivăm şi să inspirăm oaspeţii noştri, oferindu-le mai
mult decât cea mai bună cafea Specialty, oferindu-le o
atmosferă Wow. Şi să ne cunoască lumea întreagă aşa: noi
preferăm să facem mai puţine lucruri, dar să le facem Wow.

Toate aceste experiențe au servit drept factori decisivi în crearea
conceptului coffee shop-lor Tucano Coffee, axat pe design
etno, atmosferă și cultura țărilor producătoare de cafea.

Tucano
Colorata pasăre Tucan a fost selectată în calitate de simbol
și denumire, evidențiind accentele etno ale brandului.

Istorie

Love.Peace.Coffee.

De ani buni suntem impresionați de cultura bogată
a amerindienilor, captivați de caracterul neobișnuit,
colorat și bogat al acestei culturi, caracterizată
în special de traiul în armonie cu natura.

Sloganul coffee shop-urilor Tucano Coffee a fost
inspirat din cultura rock’n’roll și hippie, care se
distingea prin tendința oamenilor de a reveni la
natură, dragoste, pacifism și libertate a gândirii.
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https://www.facebook.com/TucanoCoffeeHawaii/
Calea Aurel Vlaicu 10-12, Atrium Mall, Arad.
https://tucanocoffee.com

IMPORTATOR EXCLUSIV
CLICKNDRINK.RO

35

coffee & the city

coffee & the city

cursuri de elită

E

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

Olaf T
romp
Spune-le cititorilor noștri un pic despre
cum ai început în industria de
cafea de specialitate.

?

part1

Tell our readers a little bit about
how you got started in the
specialty cof-fee industry.

Am început în industria de cafea de specialitate la fel ca
majoritatea oamenilor – lucrând în baruri și restaurante timp
de aproape 12 ani. De asemenea, am făcut parte dintr-o
echipă care a organizat evenimente italiene. Stilul de viaţă
italian reprezintă mai mult decât mașini rapide, modă și vin.
Există și cafea, nu? Așadar, a fost acest tip care lucra cu cafea
de peste 30 de ani și l-am întrebat la un moment dat: „Cum
de cafeaua mea este minunată într-o zi, iar în următoarea,
chiar dacă fac același lucru, iese diferită? Așa că, mi-a pus
câteva întrebări care m-au făcut să mă gândesc și, două ore
mai târziu, încă nu încercasem să vorbim despre cafea!

I started in the specialty coffee industry same as the vast
majority of people - by working in bars and restaurants for
nearly 12years now. I was also part of a team that organized
Italian events. There is more to the Italian lifestyle however
than just fast cars, fashion and wine. There’s also coffee,
right? So, there was this guy who had been working with
coffee for over 30 years and I asked him at one point “How
come my coffee is beautiful one day and the next, even if
I do the same thing, it comes out different?” So, he asked
me a couple of questions that got me thinking and two
hours later we still hadn’t stopped talking about coffee!

Cred că acela a fost momentul în care mi-am dat seama
că sunt atât de multe lucruri de descoperit despre cafea,
așa că am început să citesc mai mult, să mă joc cu
aparate și să experimentez cu cafele acasă. Când făceam
școala hotelieră la Haga, am început stagiul la Illy și
m-am ocupat de un proiect special privind cafeaua
și managementul hotelului, pentru care am lucrat
îndeaproape cu liderul lor barista și am învățat multe.

I think that was the moment when I realised there’s so much
left to discover about coffee so I started reading more, playing
with machines and experi-menting with coffees at home.
When I was doing Hotel School in The Hague, I started
my internship at Illy and I was in charge of a special project
con-cerning coffee and hotel management for which I worked
closely with their head barista and learned a great deal.

După școala hotelieră am vrut să mai obțin ceva
experiență în vânzări, așa că m-am gândit „ bine,
îmi place cafeaua, aș putea vinde cafea?".
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After Hotel School I wanted to get a bit more experience
in sales, so I thought “well, I like coffee, so maybe I
can sell coffee?”. I got a job offer soon after from a
small Italian-like coffee brand called Manetti.

Am primit o ofertă de muncă imediat din partea
unui mic brand italian de cafea numit Manetti.
Aici, în Olanda, dacă întrebi un localnic unde
poți găsi o cafea bună, vă vor spune Italia.
În această perioadă, le-am oferit și clienților niște informații
despre ce puteau face cu boabele pentru a profita la maxim
din ele. Chiar dacă nu ai cea mai bună cafea, cu o activitate
curată, aparatura și setările râșniței potrivite puteți obține
în continuare o ceașcă de cafea minunată.Neuteboom mi-a
oferit un loc de muncă unde m-am ocupat mai mult de
managementul calității mărcii, făcând mai multe cursuri
pentru Manetti și brandul lor mai nou, Redbeans Koffie.
Am rămas cu ei de aproape doi ani. Lucrând în prăjitorie
trebuie să mă implic mai mult în dezvoltarea produselor.
Din câte știu, ei dețin acum un prăjitor de 240 kg și unul
de 200 kg, precum și unul mai mic de 12 kg, cu care am
putut să mă joc și să experimentez puțin. Mi-au spus: „
Iată prăjitorul, aruncă 8 kilograme de cafea verde în el și
vezi ce se întâmplă". M-am simțit foarte privilegiat pentru
a avea acest lux la îndemână, așa că am început să învăț
foarte mult doar prin a face. Am avut cronometrul meu,
o sondă pentru temperatură și asta a fost! Am învățat cu
adevărat uitându-mă la boabele de cafea, mirosindu-le și doar
concentrându-mă pe această activitate. În zilele noastre, există
toate aceste profiluri pe care le poți adăuga la computer și
sunteți gata, dar ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine și
computerul se strică? Trebuie să fii capabil să salvezi lotul.

Here in Holland, if you ask any local where you
can find good coffee they will tell you Italy.
During this time, I was also giving the clients some
information on what they could do with the beans in order to
get the most out of it. Even if you don’t have the best coffee,
with clean working, the right machine and grinder set-tings
you can still get a wonderful cup of coffee. Neuteboom gave
me a job where I was more into the quality management of
the brand, doing more trainings for Manetti and their newer
brand, Redbeans Koffie. I stayed with them for nearly two
years. Working in the roastery I got to do more product
development as well. As far as I know, they now own one
240kg and one 200kg roaster, as well as a smaller 12kg one
with which I got to play and experiment a little. They told
me “Here’s the roaster, throw 8kilos of green coffee in it and
see what happens”. I felt very privileged to have this luxury
at hand, so I started learning a lot just by doing. I had my
stopwatch, one probe for the temperature and that was it! I
really learned from looking at the beans, smelling them and
just focusing on that, you know?!
Nowadays, there are all these profiles that you can add to
your computer and you’re set, but what if something goes
wrong and your computer crashes? You need to be able to
save your batch. Sure, I won’t have the same consistency,
but I can roast, I’m not dependent on the screen, I know
how my beans are supposed to smell at 8.5minutes or at
11minutes - I can smell when the first crack is coming!
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Sigur, nu voi avea aceeași consecvență, dar pot prăji,
nu sunt dependent de ecran, știu cum ar trebui să
miroasă boabele la 8,5 minute sau la 11 minute - pot
simți când se va auzi prima crăpătura de boabă !

After four years of working at Neuteboom I left and
decided to create my own place, but doing private label
on a small scale and therefore being able to deliver
it directly to the interested bars and restaurants.

După patru ani de muncă la Neuteboom am plecat și am
decis să-mi creez propriul meu spațiu, dar să fac o etichetă
privată pe o scară mică și, prin urmare, să o livrez direct
barurilor și restaurantelor interesate. Ce se întâmplă într-o
mulțime de locuri în Olanda este faptul că oamenii creează
și sunt foarte mândri de propriul lor brand, fie că este
vorba despre bere, vin sau băutură, de ce să nu aibă propria
lor cafea ?! Este atât de ușor - și așa a început totul.

What happens in a lot of places in Holland is that people
create and are very proud of their own brand, whether
it’s craft beer, wine or brew, why shouldn’t they have their
own coffee as well?! It’s so easy - and so it all started.

Am decis să prăjesc boabele de cafea așa cum cred eu și
să îmi vând cafeaua la un preț rezonabil. De la aceste
noțiuni am început să-mi construiesc planul de afaceri, așa
că am căutat în mod constant o cafea bună și prăjind-o,
îmi place să gândesc, Spot On și apoi să îi fac pe ceilalți
fericiți mulțumită unei cafele la un preț decent.
La prăjitoria mea fac atât arabica, cât și robusta. Cu toate
acestea, am un profil de prăjire complet diferit pentru
robusta, durează un pic mai mult, dar o prăjesc destul
de ușor, astfel încât să pot dezvălui toată dulceața din ea.
Bineînțeles că are ceva pământiu, o duritate și claritate, dar
este un screen 18, deci cu mult mai puțin decât o robusta
de 15. Aș putea să fac doar arabica, dar atunci aș rămâne
cu o afacere mult mai mică. Există, de asemenea, câteva
mici prăjitorii bune în oraș care livrează doar arabica.
Acum am o robusta incredibilă din Indonezia pentru
care au folosit o moară umedă ca parte a procesării.

40

I decided I’m going to roast the way I think the bean
should be treated and sell my coffee at a reasonable price.
From these notions I started to build my business plan
so I’m constantly looking for good coffee and roasting
it, I like to think, Spot On , and then make other
people happy thanks to a decently priced coffee.
At my roastery I do both Arabica and Robusta.
However, I have a totally dif-ferent roast profile for
the Robusta, it takes a bit longer but I roast it quite
light so I can reveal all the sweetness in it. Of course
it has some earthiness, some rawness and sharpness,
but it’s a screen 18 so a lot less than a 15 Robusta.
I could just do Arabica, but then I’d be left with a lot less
business. There are also several good micro-roasters in town
that just deliver Arabica. I currently have an incredible
Robusta from Indonesia for which they used a wet mill
as part of their processing. This washing of the coffee
cherries gives the coffee beans unique flavours. Most people
say “Robusta is bad”, I say it’s the way you treat it.

Această spălare a cireșelor de cafea conferă boabelor de cafea
arome unice. Majoritatea oamenilor spun că „ robusta este
slabă", eu spun că este la fel ca modul în care o tratezi.
Nu știu dacă robusta este răspunsul pe o altă piață, să
spunem Norvegia de exemplu, dar aici, în Olanda, uneori
este. Am, de asemenea, cafenele care nu fac doar cafea, așa
că doresc o cafea ușor de servit pentru clienții lor, iar cu
robusta se poate face asta mult mai ușor. Dacă îți prepari
shot-ul la 22 sec sau 27 sec cu 20% robusta, nu prea se
simte nicio diferență. Deci, ori de câte ori nu există un
adevărat barista care să fie în spatele aparatului, ci oameni
care trebuie să servească și mâncare, vin sau să amestece
cocktail-uri pe toată durata zilei, atunci adăugarea de
robusta în cafea va face cu siguranță lucrurile mai ușoare.
Nu am propriul brand. Majoritatea cafelelor pe care le
primesc sunt de la 32Cup și au un scor mediu SCAA
de 85 de puncte; ei sunt foarte buni în materie de cafele
etiopiene și kenyene, dar și în cele de Rwanda.
Cred că 80% din cafeaua mea provine de la ei. De asemenea,
am câteva boabe de la Coffee Quest : unele Panama, unele
din El Salvador și unele din Costa Rica. De asemenea, lucrez
cu această companie foarte mică și frumoasă numită This
Side Up . Dacă mergeți pe site-ul lor, veți vedea această sumă
plătită fermierului, aceasta pentru expediere, aceasta pentru
procesare și export, alături de suma pe care o face el însuși.
Acest lucru este incredibil. Cred că puteți spune că sunt foarte
încântat să lucrez cu Lennart. Este o companie frumoasă care
face dreptate fermierilor și le recompensează munca grea.

I don’t know if Robusta is the answer in a different market,
say Norway for example, but here, in Holland, it sometimes
is. I also have cafés that are not into making coffee only,
so they want an easy-going coffee to serve their customers
and Robusta makes it a lot easier also for brewing as well.
If you brew your shot at 22sec or 27sec with 20%
Robusta in it, it doesn’t really make a difference.
So, whenever there’s not a true barista behind the machine
but instead people who must also serve food, wine or
mix cocktails all day long, then adding some Robusta
in your coffee will definitely make things easier.
I don’t have my own brand. Most of the coffees I get
are from 32Cup and they have an average SCAA
score of 85 points; they’re really good in Ethiopian and Kenyan coffees, but also Rwanda.
I think 80% of my coffee comes from them. I also have some
beans from Coffee Quest : some Panama, some El Salvador
and some Costa Rican. I’ve also been working with this
really small and beautiful company called This Side Up.
If you go on their website you’ll see this amount
paid to the farmer, this for shipment, this for
processing and export alongside the amount that
he is making himself. This is really incredible.
I guess you can tell I’m very excited to be working
with Lennart . It’s a beautiful company that does
justice to the farmers and rewards their hard work.
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Cum a fost Spot On primit de
comunitatea olandeză de cafea?

How was Spot On received by the
Dutch coffee community?

Cred că bine și rău. Bine, pentru că într-adevăr vreau să fac
o schimbare în industria cafelei, așa că oricine este interesat
de cafea de specialitate, vă rog, veniți și vizitați prăjitoria
mea! Adică ... Îmi place când sunteți interesați și dacă vreți
să știți ceva, vă spun; deoarece cunoștințele trebuie să fie
împărtășite, nu este corect să le păstrați pentru voi înșivă.

I think good and bad. Good because I really want to
make a change in the coffee industry so anybody who’s
interested in specialty coffee, please, come and visit my
roastery! I mean..I like it when you’re interested and if you
want to know something, I’ll tell you; because knowledge
has to be shared, it’s not fair to keep it for yourself.

Și rău?

And Bad?

„ Rău", pentru că unii dintre colegii mei prăjitori pot să nu
fie atât de mulțumiți că mi-am vândut cafelele la jumătate din
preț. Când oamenii mă întreabă cum este posibil un astfel de
lucru, spun că este simplu. Majoritatea colegilor mei pot avea
o cafea mai scumpă, dar cu acest preț vine suportul deplin,
în timp ce de la o cafea cu o etichetă aparte obțineți doar asta
- cafea bună! Prin urmare, prețurile mai accesibile. Desigur,
pot oferi, la cerere, și sesiuni de instruire pentru client.

“Bad” because some of my fellow roasters might not be so
happy with me selling my coffees at half the price. When
people ask me how such a thing is possible, I say it’s simple.
Most of my colleagues may have pricier coffee, but with
that price comes full support whereas from a private label
coffee you get just that - good coffee! Hence the more
affordable pricing. Of course, I can also provide training
sessions for the client at an extra charge, on request.

Care este metoda ta preferată
de preparare și de ce?

What’s your favourite brewing
method and why?

Greu de spus! Metoda preferată trebuie să fie espresso-ul și
ceea ce se apropie de el este aeropress. Nu sunt cel mai bun
barista pentru prepararea cafelelor la filtru, nu am dezvoltat
aceste abilități, mai ales pentru că știu foarte bine ce am de
făcut cu espressorul. Acolo mă simt cel mai confortabil. Dar
când nu vreau să o fac eu, mă duc la Trakteren. Indiferent de
cafeaua pe care o au, întotdeauna cer un aeropress, pentru
că știu că va fi atât de bogat și frumos preparat. Îmi place
foarte mult și suntem foarte mândri că lucrăm împreună.

That’s a difficult one! My favourite has to be the espresso
and what comes close to it is the aero press. I’m not the
best barista to brew filter coffees, I haven’t really developed
these skills, mainly because I really know my way around
the espresso machine. That’s where I feel most comfortable.
But when I don’t want to make it myself I go to Trakteren.
No matter the coffee they have I always ask for an aero press
because I know it’s going to be so rich and beautifully done.
I like it a lot and we are very proud to be working together.
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Heribert Kueng
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De ce cafea?
Când ai început să lucrezi cu cafeaua?

Why coffee?
When you start to work in coffee?

Trăim astăzi într-o lume globalizată și, prin urmare,
cafeaua este pentru mine cel mai mare produs global care
oferă plăcere în fiecare zi, totuși acest lucru trebuie să fie
durabil în cazul în care toți oamenii implicați, în special
fermierii de cafea, trebuie să fie luați în considerare. Pe
scurt, trebuie să fie indulgența durabilă sau echilibrul
corect între oameni, profit și, nu în ultimul rând, planeta
noastră. Am început în 2006 cu Fair Trade Max Havelaar
Elveția unde am fost responsabil pentru toată gastronomia,
am continuat cu Nespresso & Illy două dintre cele mai
cunoscute branduri de cafea din lume și după aceste învățături
cheie, am fost ca antreprenor social al Munților Tropicali
care lansează primele capsule de cafea 100% durabile din
lume, compatibile pentru Nespresso, obținute din cafea de
specialitate ecologică din propria fermă de cafea din Peru.

We live today in a globalized world and therefore coffee is
for me the most global product that gives pleasure every
day, however this needs to be sustainable where all people
involved, especially the coffee farmers need to be taken into
consideration. In short, for me it needs to be sustainable
indulgence or the right balance between people, profit and last
but not least our planet.
I started in 2006 with Fair Trade Max Havelaar Switzerland
where I was in charge for all of Gastronomy, continued with
Nespresso & Illy two of the best known Coffee brands in
the world and after these key learning I was part as a Social
Entrepreneur of Tropical Mountains which is launching
the very first 100% sustainable Coffee Capsules in the
world for the Nespresso compatible sourced from organic
Speciality coffee from its own coffee farm in Peru.

Care este pentru tine cea mai incredibilă
experiență cu cafeaua de până acum?

What is for you the most incredible
experience with coffee until now?

Vizita mea la fermele de cafea din Tarrazu din
Costa Rica, unde am învățat totul despre multe
soiuri de cafea diferite, cum ar fi bourbonul.

My visit to the Coffee farms of Tarrazu in Costa
Rica, where I learned everything about the many
different coffee varieties such as bourbon.
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Cine este cel care
te influențează cel mai mult
în cariera ta?

Who is the person
who influences you the most
in your career?

Vorbind despre această companie, grupul
Hemro, spune-ne despre noile inovații și
proiecte care se administrează acum.

Talking about this company, Hemro
group, tell us about the new innovations
and projects that are managing now?

Nu este o persoană, este o companie, Nespresso,
care sărbătorește conceptul de vin care întâlnește
cafeaua, numindu-și cafelele lor grand cru.

It is not a person it is a company, Nespresso
which is celebrating the concept of wine meets
coffee by calling their coffees grand cru.

Acum lucrezi pentru una dintre
cele mai importante companii din lume.
Poți să ne spui puțin despre munca ta?

Now you are working for one the most
important companies in the world.
Can you tell us a little bit about your work?

Suntem pe deplin angajați în inovații privind aparatele de
măcinat din generația următoare de la Mahlkönig și Anfim,
iar anul viitor la Host vom dezvălui și mai multe inovații. Nu
în ultimul rând, ca un mic secret, vom prezenta în premieră
Grind by Weight a Triestespresso la sfârșitul lunii octombrie.

We are fully engaged on innovations on our Next
Generation grinders from Mahlkönig and Anfim, and
at Host next year we will reveal even more innovations.
Last but not least as a little secret we will present as a first
Grind by Weight a Triestespresso at the end of October.

Slujba mea este foarte satisfăcătoare, deoarece am șansa de a
lucra pentru Hemro International, care este liderul mondial
în materie de râșnițe de cafea şi care ţine la o cafea bună.

My job is very fulfilling, as I have the chance to work for
Hemro International which is the global leader in coffee
grinders, and stands for caring about good coffee.

De asemenea, știm și noi despre Hemro
(Mahlkonigh, Ditting, Amfim, Hey Café). Ne
poți spune despre implicațiile în competițiile
de cafea și cum începe acest lucru?

Also we know about Hemro (Mahlkonigh,
Ditting, Amfim, Hey Café). Can you
tell us the implications in the coffee
competitions and how does this start?

Să nu uităm că măcinarea este cheia aici, chiar
dacă durează doar câteva secunde.

Let’s not forget the grinding is key here even
though it lasts only for a few seconds.

După ce am spus acest lucru, iubesc faptul că avem cele
mai bune discuri de măcinat cu precizie elvețiană și
germană (Ditting & Mahlkönig), pasiune italiană (cu
Anfim), iar cea mai nouă adiție a noastră este Heycafé.

Having said this, I love the fact that we have the
best grinding discs with Swiss and German precision
(Ditting & Mahlkönig), Italian passion (with
Anfim), and our newest addition is Heycafé.

În ceea ce privește concursul de cafea, Anne Krahmer de la
Marketing vă poate spune mult mai multe. Cu toate astea,
mă bucur foarte mult că ați reușit să lucrați împreună cu
Madison Coffee și Anfim pentru competiția de Latte Art.

As for the coffee competition, Anne Krahmer from
Marketing can tell you much more about this. However,
I am very glad that you managed to work together with
Madison Coffee and Anfim for the Latte Art competition.

Știu că Hemro are, de asemenea, unele proiecte
de sustenabilitate și implicații în susținerea
comunității de cafea. Despre ce este vorba?

I know that Hemro has also some projects for
sustainability and implications in supporting
coffee community. What is all about?

Sunt responsabil pentru Europa Centrală și de Est,
care cuprinde aproximativ 15 piețe, inclusiv
minunata Românie și partenerii noștri, cum ar
fi „The Coffee Shop” Partner Coffee, Madison
Coffee și, nu în ultimul rând, Artisan Coffee.

I am in charge for Central Eastern Europe
which consists of about 15 markets including wonderful
Romania and our partners such as “The Coffee Shop”
Partener Coffee, Madison Coffee, and
last but not least Artisan Coffee.

Da, alături de alți doi parteneri sprijinim compania
Songwa Estate din Tanzania. Desigur, toți oamenii
interesați de comunitatea de cafea și de partenerii
noștri inclusiv sunt întotdeauna bineveniți acolo.

Yes together with two other partners we are supporting
Songwa Estate in Tanzania. Of course, all interested
people from the coffee community and our partners
including you are always welcome there.

46

47

coffee world

Această întrebare privește piața românească.
Care sunt impresiile tale după ce ai văzut
puțin din piața noastră de cafea?

This question is about Romanian market.
What is your impression after you saw
a little bit from our coffee market?

Cred ca piața românească de cafea este deja foarte avansată
și îmi place să văd cafeaua de specialitatea crescând printre
parteneri precum Madison Coffee cu noul lor concept de
restaurant și Artisan Coffee care susține și Sheida Coffee.

I think the Romanian coffee market is already very advanced,
and I love to see Speciality Coffee growing through partners
like Madison Coffee with their new restaurant concept and
Artisan coffee who is also supporting with Sheida Coffee.

O cauză bună și foarte activă cu evenimente
precum Campionatul Român de Aeropress, ediția
a 3-a, la care am avut șansa de a participa.

A good cause and very active with events such
as the Romanian Aeropress Championship 3rd
edition in which I had the chance to attend.

Ultima întrebare este: unde ai băut
cea mai bună cafea până acum?

The last question is: where have you
drunk the best coffee until now?

La localul lui John, îmi pare rău că nu-mi
amintesc numele românesc. Radu de la Madison îl
cunoaște…cel mai bun Cortado vreodată. ½

At John’s place, sorry I don’t remember the Romanian name.
Radu from Madison knows…best Cortado ever. ½
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Sweets ’n’ Coffee
Banana bread cu cafea

Ingrediente:
•

1/2 cească de unt topit

•

2 sau 3 banane foarte coapte

•

1/2 cană de cafea tare

•

1/2 cană de zahăr brun

•

1/2 cană zahăr granulat care poate
fi redusă sau mărită cu 1/4 cană

•

1 linguriţă de extract de vanilie

•

1 ou bătut ușor

•

1 lingură de cafea espresso sau
cafea măcinată fin

•

1 linguriţă de scorţişoară

•

1/4 linguriță de cuișoare

•

1/4 linguriță de ghimbir

•

1/4 linguriță cardamom

•

1/4 linguriță de nucșoară

•

1 linguriţă de praf de copt

•

1 vârf de sare

INTRUCȚIUNI:
1. Preîncălziți cuptorul la 180 de grade. Ungeţi o tavă
specială pentru pâine de 12x25 şi puneţi-o de-o parte.
2. Puneţi untul la topit într-o tigaie mică.
3. Puneți bananele într-un bol mare potrivit pentru amestecuri.
4. Se amestecă împreună bananele, untul topit,
zahărul brun, zahărul granulat, vanilia, cafeaua, oul,
condimentele și espresso-ul/pulberea de cafea.
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5. Se presară praful de copt și sarea peste amestec.
6. La final, se adaugă făina, amestecând ușor
până se combină cu restul ingredientelor.
7. Turnați aluatul în tava pregătită. Coaceți timp de 45-50
minute la 180 de grade (sau testaţi aluatul cu scobitoarea).

Enjoy your sweet coffee break!
Importator EDEN GEOCOM SRL.
Mai multe detalii despre produsele Monin
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.
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Coffee Break Team

Agnieszka Rjoewska
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De ce ai ales cafeaua?
Ce faci în lumea cafelei și când ai
intrat în industria aceasta?

Why did you choose coffee?
What you are doing in coffee and
when did you enter this industry?

A fost un accident - căutam doar un job pentru vacanţa
de vară, m-am angajat într-un lanț de cafenele și acolo am
rămas. Cred că am făcut-o pentru că mi-a plăcut să câștig
bani - nu a fost dragoste de la prima vedere. Relația s-a
dezvoltat de-a lungul anilor. Sunt în cafea de 10 ani, în
majoritatea timpului ţin cursuri de barista în întreaga lume.

It was an accident - I was just looking for a summer break
job, got a job in a coffee chain and just stayed. I guess I did it
because I actually liked earning money - it was not love from
the first sight. The relationship developed over years.
I’m in coffee for 10 years now, doing mostly
barista trainings all over the world.

Care a fost cea mai interesantă
experiență pe care ai avut-o cu cafeaua?

What was the most interesting
experience you’ve had with coffee?

Cel mai interesant... greu de spus. Cred că prima mea vizită
la origine în Brazilia. Chiar îţi deschide mintea mai mult
despre cum este făcută cafeaua și cât de mult efort necesită.

Most interesting ... hard to say. I guess my first origin
trip to Brazil. It actually opens your mind more on
how it is made and how much effort it needs.

Cine este cel care te inspiră cel
mai mult în lumea de cafea?

Who is the person that inspires you
the most in the coffee world?

Nu am avut niciodată o persoană în cafea care să mă inspire.
Am fost inspirată de competiții și admir fiecare persoană care
concurează, nu-l pot pune pe niciunul în fața celorlalți.

I’ve never had a coffee person that would inspire me. I was
inspired by competitions and I admire every single person
that competes, I cannot put anybody in front of the others.

Ce doreşti să faci în cafea după ce ai
câștigat campionatul de barista?

What do you want to do in coffee after
winning the barista championship?

Nu am nicio idee. N-am planificat niciodată nimic legat
de cariera de cafea, viața a fost întotdeauna surprinzătoare.
Și cred că voi aștepta doar ce va aduce viitorul, acum
sunt multe oportunități pentru mine, dar nu am nicio
idee despre calea pe care o voi lua. Viața mea după WBC
a devenit mai ocupată... Am primit mult mai multe
e-mailuri și calendarul meu se umple foarte repede.

I have no idea. I’ve never planned anything related to the
coffee career, life was always surprising. And I guess I will just
wait what future will bring, there are a lot of opportunities
opening for me now, but I have no idea which path I will take.
My life after WBC just get busier... I got much more
emails since and my calendar fills super fast.
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Cât de important este voluntariatul
și de ce este aceasta cheia pentru a
construi o comunitate în cafea?

How important is volunteer
and why is this the key to build
a community in coffee?

Este esențial ca orice eveniment și organizație în cafea
de specialitate să crească și să se dezvolte. Oamenii
devotați cafelei de specialitate nu construiesc partea de
afaceri, ci cauza și comunitatea din jurul ei, care este una
dintre cele mai mari calităţi ale cafelei de specialitate.

It is crucial to make any event and organization in
specialty coffee grow and develop. People devotion
to specialty coffee is not building the business side
but the cause and community around it which is
one of biggest asset of SPECIALTY COFFEE.

Cafeaua de specialitate nu este bogată, dar luptă
pentru a face cafeaua mai bună și numai oamenii
care pot face asta sunt acei voluntari pasionați.

Specialty coffee is not rich, but fighting to
make coffee better and only people that can
do that are those passionate volunteers.

Care este cafeaua ta preferată?

What is your favorite coffee?

Fiecare cafea care este bine preparată este preferata mea.
Fiecare metodă și fiecare origine - încerc să-mi placă
lucrurile noi și să verific gustul celor vechi în prezent.

Every coffee that is properly brewed is my favorite.
Every method and every origin - I try to like new
stuff and check how the old stuff is tasting now.

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

Tell us a few words for Romanian
coffee community.

Cred că această comunitate face o treabă uimitoare. Este una
dintre comunitățile din Europa care inspiră cel mai mult.
O mulțime de barista de clasă mondială și profesioniști de
cafea care sunt întotdeauna gata să ajute și să se implice
în orice cauză pentru CS. Faceți o muncă uimitoare și
multe țări europene ar trebui să vă urmeze exemplul! ½

I believe that Romanian community is doing an amazing
job. This is one of the most inspiring communities in
Europe. A lot of world class baristas and coffee professionals
that are always ready to help and get involved in any
cause for SC. You are doing an amazing job and a lot of
European countries should follow your example! ½
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Connecting Markets

ESPRESSO GRINDERS

Precise dosing and fresh on demand

Where: Probat, Emmerich, Germany

DK-50
DK-60

The PROBAT 150 Connecting Markets Coffee
Symposium wasn’t only the highlight of the
company’s 150th anniversary celebrations,
but also the coffee industry event of the year.
More than 500 leaders and executives of the
international coffee industry gathered at the
two-day event on September 19 and 20, to
share their knowledge with each other.
Inspiring keynote speeches by reputable names of the coffee
sector such as Marco Lavazza, Hans Melotte, Scott Rao,
Ric Rhinehart and Tim Wendelboe, were accompanied
by thought-provoking panel discussions. International

representatives from science and research, coffee associations
and coffee processing companies evaluated how to
enable the coffee industry to tackle future challenges
and to pursue sustainability-oriented policies.
The PROBAT Experience Session formed the supporting
program of the symposium: at various stations, specially
set up for this purpose, the company demonstrated its
innovation leadership and engineering competence.

DK-30

Wim Abbing, CEO PROBAT, concluded the event:
“Emmerich is most certainly no metropolis. Today, though,
our guests have made it the hub of the coffee universe.“

DK-30F
DK-200
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DKS-65

Importator exclusiv
Contact: +40740112959; office@caffea.ro
www.espressodepo.ro

DK-40

beauty in a cup

2

beauty in a cup

utilizări minunate ale
cafelei pentru înfrumusețare

Începerea zilei cu o ceașcă de cafea fierbinte este unul dintre ritualurile noastre preferate. Dar dacă ne
limităm doar să bem acea ceașcă, vom pierde unele din cele mai mari beneficii ale cafelei. Scrubul de
cafea, măștile de față și săpunurile sunt ușor de făcut și o modalitate excelentă de a utiliza zațul cafelei.

Ulei de cocos + Zaț de cafea = Combo Briliant
Știți deja că uleiul de nucă de cocos este precum a 8-a minune a
lumii. Și cofeina din zaț este o cale genială pentru a reduce celulita.
Cofeina se absoarbe în piele și deshidratează lichidul în zonele de
celulită, astfel încât pielea este (temporar) mai strânsă și mai fermă.
Puteți combina 1/2 ceașcă de ulei de nucă de cocos (puneți la
microunde pentru scurt timp pentru a se lichefia) cu 1/2 ceașcă de
zaț de cafea proaspăt și apoi împărțiți amestecul în cupe de brioșe sau
în forme de cuburi de gheață pe care le depozitaţi în congelator.
Odată ce s-au întărit puteți să le scoateți și să le păstraţi într-o pungă
etanșeizată. Dacă nu le folosiți imediat, păstrați-le în congelator. Dacă le
lăsați să stea afară, ele vor deveni moi (sunt bune de folosit chiar și așa).

Baton autobronzant cu cafea
Vara tocmai ce a trecut şi deja ne lipseşte. Este timpul perfect
pentru a adăuga pielii noastre un pic de bronz natural pentru
un plus de culoare. Combinați toate aceste ingrediente magice,
împreună cu mirosul ceresc de unt de cacao, pentru un super
plăcut baton de unt autobronzant făcut chiar de tine.
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•

¼ cupă de unt de cacao
¼ cupă unt de cocos infuzat cu cafea
1 lingură ceară de albine
½ linguriță praf de cacao
½ linguriță amidon de porumb
1 vârf de scorțișoară

Instrucțiuni:
1. Folosind un recipient la foc mic, topiți împreună untul de cacao,
uleiul de cocos și ceara de albine.
2. Scoateți de pe foc și amestecați pudra de cacao, amidonul de porumb
și scorțișoară.
3. Turnați untul topit într-o matriță, tava de brioșe sau chiar forma
de cuburi de gheață.
4. Lăsați amestecul să se răcească până se întărește.
5. Scoateți batoanele și depozitați-le într-un recipient sau borcan.
6. Ar trebui să se păstreze 6 luni până la 1 an.
					Sursă: www.helloglow.co
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Cele mai bune bloguri de cafea din 2018
Pentru al patrulea an consecutiv, Market Inspector
a prezentat cele mai bune bloguri de cafea grupate în patru categorii:

Bloguri informative
Acestea sunt blogurile care au cele mai multe informații în ceea ce privește ceea
ce se întâmplă în comunitatea de cafea și industrie în general. Acestea acoperă
subiecte precum știrile de cafea, ghidurile de tip „how-to” și istoria cafelei și a
oamenilor săi.

I Need Coffee
I Need Coffee oferă unele dintre cele mai de ajutor ghiduri
pas-cu-pas pentru a prepara cafea gourmet la domiciliu.
Datorită explicațiilor detaliate, chiar și reţetele de cafea
complexe sunt accesibile experților și novicilor deopotrivă.

Veneziano Coffee Roasters
Îmbinând cafeaua cu afacerile, Veneziano are o identitate
distinctă, care reușește să combine cultura de cafea și arta
cu perspectivele industriei. Veneziano abordează pasionat și
elocvent o varietate de subiecte: de la recenzii ale cafenelelor,
la conferințe, concursuri de cafea și sesiuni de formare.

Blogurile specialiștilor

cafea specialty. Dacă vă hotărâți să îl căutați, veți găsi
cu siguranță ceva care vă va atrage interesul.

Bean Ground
Bean Ground se descriu pe blog ca fiind „un blog de
cafea pentru bariștii de acasă”, dar comunitatea pe care
au creat-o pe blogul lor face mult mai mult. Aceasta oferă
informații variate, astfel încât oricine trece prin articolele
lor poate găsi fără îndoială ceva interesat despre cafea.

Barista Hustle
Barista Hustle este format dintr-o echipă de baristi și
profesioniști în comunicare. Ei scriu pe blog-ul lor că sunt
singurii al căror newsletter este scris de un campion mondial.

Această categorie este destinată blogurilor de cafea
create de specialiștii din lumea cafelei. Din acest
motiv, articolele pot fi mai greu de înțeles pentru
cititorii obișnuiți, deoarece conțin comparații extrem
de tehnice ale mașinilor și băuturilor și dezbateri.

Blogul este plin de informații de specialitate utile atât
bariştilor, cât și experților în cafea, deci constituie o resursă
valoroasă pentru toți oamenii care aspiră să atingă acest nivel.

Perfect Daily Grind

The Way to Coffee este un blog de cafea dedicat
descoperirii cafenelelor de specialitate și a prăjitorilor
din întreaga lume. El oferă informații despre cafea de
specialitate combinate cu ghiduri de călătorie.

Bloguri originale
Blogurile din această categorie sunt recunoscute
datorită capacității lor de a spune o poveste
diferită și neconvențională despre cafea.
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Bloguri de recenzii

Coffee Museum este un proiect inovator care afișează povești
și momente din lumea cafelei ca un adevărat muzeu.

Site-urile de mai jos valorifică timpul și experiența
în câteva din cele mai detaliate și utile recenzii de
cafea. Criteriile prin care au fost alese blogurile au
fost claritatea și obiectivitatea. Acestea acoperă o
gamă largă de subiecte și produse importante.

Scopul lor este de a ridica cofeismul într-o mișcare de artă
la nivelul suprarealismului, cubismului și altelor asemenea.

HasBean

Coffee Museum

Atlas Coffee Club
Atlas Coffee Club este născut din pasiune pentru
călătorii și iubire pentru cafea. Oamenii din spatele
blogului se află într-o căutare neîncetată, dar întotdeauna
distractivă și satisfăcătoare, pentru cea mai bună
cafea care se găsește în diferite țări ale lumii.

The Way to Coffee
HomeGrounds

De la crearea lui în 2015, Perfect Daily Grind a
devenit o sursă faimoasă în lumea producției de

care se concentrează asupra învățării despre lumea minunată a
cafelei prin orice mijloace posibile, inclusiv de la cititorii lor.

HomeGrounds este un loc potrivit pentru dependenții de
cafea. Autorii ne învață cum să preparăm cafea la nivel înalt
chiar acasă. În plus, au o atitudine pozitivă și molipsitoare,

HasBean Coffee are una dintre cele mai bune comunități
dintre toate blogurile de cafea. În spatele lui se află
o rețea de 70 de jurnaliști de cafea care scriu din
diferite locații, culturi și experiențe personale.

Coffee Review
Coffee Review este o platformă foarte reușită, care a pornit
de la un concept foarte simplu acum mulți ani: să încercați
diferite tipuri de cafea și produse de cafea și să împărtășiți
experiența cu cineva care este interesat. Comentariile lor sunt
obiective și exacte și ajută la educarea iubitorilor de cafea.
		

Sursă: www.market-inspector.co.uk
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Nel cuore di
un buon caffè
NEL CUORE DI UN BUON CAFFÈ
Our premium espresso grinders are our declaration
of love for the traditionally prepared espresso with
its pleasant aroma and inspiring taste. ANFIM works
directly at “the heart of a good coffee” for households
and coffee bars around the world on every single day.

TAILORED SOLUTIONS
True perfection comes with individuality.
We evaluate your individual requirements and design a
grinding solution that is tailor made
- especially for you.

MILAN IS OUR
ORIGIN
We enjoy keeping the contact with the local traditional
barista scene that inspires us to provide the most
accurate and reliable grinders on the market.

ESPRESSO IS OUR TRADITION
Within more than 50 years we have gained a unique
expertise about the classic Italian espresso preparation
and the perfect espresso grinding.

GRINDING IS OUR
PASSION
We dedicate ourselves to the engineering and
manufacturing of espresso grinders for demanding
baristas from all around the world.
https://www.anfim.it/en
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
9 August

2018 Irish AeroPress Championship 	Dublin, Ireland

25 August		

2018 Danish AeroPress Championship

31 August		

Berlin Coffee Festival 2018

Berlin, Germany

www.eventbrite.de

20-23 September

Istanbul Coffee Festival 2018

Istanbul, Turkey

Facebook:/istanbulcoffeefestival

29-30 September

Swiss Coffee Connection 2018 	Lausanne, Switzerland

www.swisscoffeeconnection.ch

29 September

Athens Coffee Festival

Facebook:/athenscoffeefestival

Copenhagen, Denmark

Athens, Greece

www.worldaeropresschampionship.com

Facebook:/danishaeropress

