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Campionatele mondiale de barista din Brazilia s-au  

organizat la începutul lunii noiembrie 2018, mai precis între 

7-9 noiembrie, în Bello Horizonte, în cadrul evenimentului 

International Coffee Week.

Echipa României de Barista a fost reprezentată de  

Zâna Dragnea (Strauss Group) – campionatul mondial de 

cup tasting, Gabriel Carol Simion – campionatul mondial 

de brew, Sebastian Ioan Farcaș – campionatul mondial de 

latte art și Istvan Pongracz – campionatul mondial de cafea 

cu alcool.

Toți 4 au reprezentat România cu emoții, pasiune și succes, 

la cea mai prestigioasă întâlnire mondială a celor mai buni 

barista din lume, pentru care doresc să le mulțumesc încă 

o dată. Ei sunt cei mai buni din România, la fiecare catego-

rie, până la următorul campionat când altcineva va încerca 

să le ia locul.

În acest număr, veți citi câteva interviuri interesante cu 

profesioniști în cafea din toată lumea, care sper să vă 

lărgească orizontul și cunoștințele.

Veți mai găsi informații despre un camp organizat în Kenya, 

pentru cei care doresc să viziteze o țară de origine și să 

învețe despre cafea și multe alte informații, care sper să vă 

țină alături de noi și în acest număr de revistă.

Bucurați-vă de o cafea bună în fiecare zi!
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Campionatele mondiale
Vor avea loc în timpul celor trei zile petrecute în cadrul Săptămânii Internaționale a Cafelei din Brazilia.

Scoate în evidență abilitățile de mixologie ale bariştilor  
într-un cadru în care cafeaua și alcoolul merg perfect 
împreună.  În prima seară a concursului, concurenții din peste 
30 de țări își vor arăta tehnicile într-un bar popular din oraș, 
unde se vor aduna și se vor distra cu comunitatea locală.

Cupa Mondială World Cup Tasters se acordă degustătorului 
profesionist de cafea care demonstrează viteză, pricepere 
și precizie în diferențierea gusturilor din specialitățile 
de cafea. Cafelele lumii au multe caracteristici distincte 
de gust, iar în acest format de concurs obiectivul este ca 
degustătorul să diferenţieze tipurile de cafea. Trei ceşti sunt 
așezate într-un triunghi, 2 cești conţinând cafele identice 
și una o cafea diferită. Folosind abilitățile de miros, gust, 
atenție și experiența, degustătorul va identifica ceaşca unică 
din triunghi cât mai repede posibil. În fiecare rundă se 
prezintă un total de 8 triunghiuri, iar primii 8 concurenți 
cu cele mai bune răspunsuri și cel mai rapid timp merg în 
semifinale. Apoi, primii 4 vor concura din nou în runda 
finală pentru a deveni următorul campion mondial.

Campionatul World Latte Art evidențiază expresia 
artistică într-o competiție provocatoare pentru barista.  
Concurenţii sunt jurizaţi pe baza atributelor vizuale, 
a creativității, a modelelor identice în perechi, a 
contrastului între modele și a performanței generale.

World Brewers Cup scoate în evidență dibăcia preparării 
manuale a cafelei filtrate, promovând excelența în 
servicii. În acest campionat, concurenții pregătesc și 
servesc trei băuturi individuale pentru un juriu. 

Campionatul are două etape: o primă rundă și o rundă finală. 
Prima constă într-un serviciu obligatoriu și un serviciu deschis. 
Pentru serviciul obligatoriu, concurenții pregătesc trei băuturi 
pe bază de boabe de cafea care le sunt puse la dispoziţie de 
către organizatori. Pentru serviciul deschis, concurenții pot 
folosi orice boabe de cafea doresc și trebuie să însoțească 
preparatul cafelei cu o prezentare. Cei șase concurenți 
care au cel mai mare scor din prima rundă vor concura în 
runda finală constând exclusiv într-un serviciu deschis.

Sursă: www.worldcoffeeevents.com
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Consumul de Cafea

Vă poate proteja inima

Cafeaua revigorează nivelul de energie al 
celulelor şi ajută inima să se recupereze după 
infarct, arată un studiu realizat pe rozătoare.

În cadrul studiului, cercetătorii au dat şoarecilor echivalentul 
a patru căni de cafea pe zi timp de 10 zile înainte de 
inducerea atacurilor de cord. Celulele şoarecilor care au 
primit cofeină au reparat mai eficient urmele atacului de 
cord decât celulele şoarecilor care nu au primit cofeină, 
arată cercetătorii în PLOS Biology. Cofeina ajută la mutarea 
unei proteine numite p27 în mitocondrii, organele care 
produc energie pentru celule. Creșterea p27 în mitocondrii 
a amplificat producția de energie a organismelor și a ajutat 
celulele cardiace să se recupereze, a constatat o echipă 
condusă de cercetători de la Universitatea Heinrich Heine 
Düsseldorf din Germania. Oamenii și alte animale au, de 
asemenea, proteina p27, iar cafeina poate ajuta la vindecarea 
inimii oamenilor. În mod normal, p27 se găsește în nucleul 
celulelor, unde ajută la controlarea diviziunii celulare.

Rolul său de creștere a energiei în mitocondrii nu a fost 
cunoscut anterior. Cafeaua pare să protejeze împotriva bolilor 
de inimă, diabetului și a altor afecțiuni, cu excepția cancerului, 
iar noua descoperire ar putea explica de ce, spune biochimistul 
Judith Haendeler de la Facultatea de Medicină a Universităţii. 

„Avertismentele vechi ale medicilor, potrivit cărora 
cafeaua nu este bună pentru persoanele cu boli de 
inimă, nu mai au fundament după noua descoperire”, 
declară geneticianul molecular Joachim Altschmied. Dar 
Haendeler avertizează că doar creșterea consumului de 
cafea fără a face alte activități benefice pentru inimă, cum 
ar fi exercițiile fizice și mâncatul corect, nu va avea rezultate 
pozitive. Ea avertizează în continuare că un consum prea 
ridicat de cafea sau ceai verde poate duce prea multă p27 
în mitocondrii, provocând probleme de sănătate.

Sursă: www.sciencenews.org
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36,4 milioane de dolari

pentru industria de cafea  
și cacao în America Latină
Organizația internațională nonprofit TechnoServe conduce un proiect 
pentru stimularea industriei de cafea ce se va întinde pe o perioadă de cinci 
ani, menit să revigoreze și să consolideze sectoarele de cafea și cacao în șase 
țări din America Latină.

Inițiativa este finanțată de Departamentul Agriculturii din S.U.A. cu finanțare suplimentară 
din partea companiei J.M. Smucker şi va fi supravegheată de un consorțiu de organizații din 
sectoarele public, privat și nonprofit. Potrivit unui anunț făcut de TechnoServe, de inițiativă vor 
beneficia producătorii de cafea și de cacao din Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Ecuador și Peru, adică aproximativ 120.000 de fermieri. Numit Maximizarea Oportunităților în 
Cafea și Cacao din America (MOCCA), inițiativa va include educarea agricultorilor cu privire 
la culturile rezistente schimbărilor climatice, accesul la finanțare și piețe de calitate superioară 
și disponibilitatea sporită pentru  materialul genetic de înaltă calitate a plantațiilor noi. 

„De-a lungul activității noastre în America Latină, am văzut cum cafeaua și cacaua pot oferi 
fermierilor o viaţă mai bună și contribuie la transformarea comunităților”, a declarat William 
Warshauer, președinte și CEO al TechnoServe. „Suntem încântați să colaborăm cu atâția fermieri, 
companii și instituții din America Latină, alături de partenerii noștri în acest proiect excepțional, 
pentru a contribui la asigurarea unui viitor durabil al acestor lanțuri critice de valori”. Sursă: www.dailycoffeenews.com
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SOLUȚII COMPLET PERSONALIZATE

MOBILIER HORECA

La noi găsești mereu ceva nou pe gustul tău!

www.chairry.net
Bd. Basarabia, nr. 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mobil: 0742.171.741, E-mail: info@chairry.net

Campionatele mondiale din brazilia

Vin în Belo Horizonte!

Campionatele mondiale de cafea din 
Brazilia se desfăşoară în Belo Horizonte 
în perioada 7-9 noiembrie! 

Peste o sută de concurenți se vor întrece pentru 
prima poziție în Campionatul Mondial de Artă 
Latte, Campionatul Mondial Coffee in Good 
Spirits, World Brewers Cup și World Cup Tasters. 

Spectacolul va avea loc în partea de vest a orașului, 
ușor accesibilă cu autobuzul, cu metroul și cu taxiul.

Biletele pot fi achiziţionate online şi costă $ 
30,00. Organizatorii de la Brasil Internaţional 
Coffee Week oferă o serie de opțiuni de cazare 
aproape de centrul de convenții, cu preţuri 
preferențiale disponibile pentru participanți.



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

Povestea 
brandului 
Eilles TEa

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. 

EillES TEabEuTEl 

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 

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. 

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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IMS CoMpETITIon

200IM fIlTrE duS

58,00 LEI

lIngurITa MoTTa

pEnTru CuppIng SI TaSTIng

12,00 LEI

TaMpEr Cu ModEl bEnzI 

dESEnaTE ETolIa 58 MM

180,00 LEI

MoTTa knoCk box

CuTIE zaT Ø 165 MM

175,00 LEI

SITa nEprESurIzaTa TEflon

dubla 58 MM

69,00 LEI

14
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TErModEnSIMETru  

pEnTru CafEa

165,00 LEI

www.ancora-cherhana.ro
Șoseaua nordului nr. 7-9 bucureȘti 

Cele mai bune preparate din peste si fructe de mare

într-o mare de dragoste, pentru gust! 

, ,

MoTTa Europa pITChEr 

dIvErSE CulorI 350 Ml

109,00 LEI

JoE frEx CanTar dIgITal

InCorporaT In lIngura

61,00 LEI

kfea.ro
Tel: 0774.634.756





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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Benjamin Evar De ce ai ales cafeaua?

Am intrat în lumea profesionistă a cafelei de specialitate în 
2015, când am devenit investitor în La Cabra Coffee, cu sediul 
în Danemarca. Cafeaua prăjită light de înaltă calitate devenise 
o chestiune de explorare repetată pentru mine în acel moment, 
ori de câte ori vizitam cafenele din Europa și din New York. În 
2013 m-am mutat în Aarhus, Danemarca și la La Cabra am 
găsit o echipă pe care am respectat-o pentru dibăcie, o abordare 
metodică a cafelei prăjite de înaltă calitate care era pe gustul meu 
și o dorință de a rafina producția și prepararea continuu. Am 
fost la început un investitor pasiv, ocupat cu alte întreprinderi 
și cercetări, doar mai târziu am început să-i dedic o cantitate 
substanțială de timp pentru aprovizionare, angajări, vânzări, etc.

Care a fost cea mai memorabilă 
experiență cu aromă de cafea?

Cred că trebuie să fie o cafea Kiangoi pe care 
am prăjit-o în 2016. Am preparat-o la V60, a 
fost superbă și m-a lăsat cu zâmbet uriaș.

Cine este persoana care ţi-a 
influențat cariera în cafea?

Esben Piper, pentru că am devenit partener în 2015 la 
afacerea pe care el o înființase cu câțiva ani în urmă.

Why did you choose coffee?

I entered the world of specialty coffee professionally in 2015, 
when I became an investor in La Cabra Coffee, based in 
Denmark. Light roasted, high-quality coffee had become a 
matter of repeated exploration for me at that point, whenever 
I visited cafes across Europe and in New York. Back in 2013 
I moved to Aarhus, Denmark and at La Cabra I found a 
crew that I respected for their craft, a nerdy approach to light 
roasted and high quality specialty that made sense to my 
palate, and a willingness to refine production and brewing 
continuously. I was at first a passive investor, busy with 
other businesses and research, and later began to devote a 
substantial amount of time to sourcing, hiring, sales, etc.

What is your most unforgettable 
experience with coffee?

I think that must be a Kiangoi we roasted back 
in 2016. Prepared as a V60 pourover it was just 
superb and put a huge smile on my face.

Who is the person who influenced 
your coffee carrier?

Likely Esben Piper, as I became a partner in 2015 in 
the business he founded a couple of years earlier.

COFFE BREAK TEAM ?



Ai în minte vreun alt oraș  
pentru planurile tale?

Am dori să fim prezenți în mai multe orașe din întreaga 
lume în cele din urmă. Dar vom face asta pas cu pas.

Ce înseamnă pentru tine sustenabilitatea 
la nivelul micilor ferme?

Pe scurt, pentru mine, sustenabilitatea la ferme mici 
înseamnă a privi impactul asupra mediului, nivelului social 
și economic și modul în care ele sunt interconectate. 

Înseamnă sprijinirea fermelor mici la nivelul 
cooperativelor, exportatorilor și exporturilor ca acestea 
să se îndrepte spre modele mai economice de producție, 
cu un procent ridicat de producție de specialitate 
și un control mai bun al tuturor proceselor. 

Aceasta înseamnă conectarea poveştii cafelei de specialitate 
cu un impact redus și ușor de gestionat asupra mediului 
(utilizarea apei şi a îngrășămintelor, pulverizarea insecticidelor, 
sănătatea solului). Și înseamnă să ne asigurăm că tinerii 
muncitori calificați din comunitatea locală sunt implicați 
în misiunea fermei, astfel încât următoarea generație 
de producători de cafea să aibă o resursă locală de lucru 
calificat disponibilă pentru a sprijini producția de înaltă 
calitate pentru clienții de specialitate din întreaga lume.

Care este părerea ta despre schimbările 
climatice și despre toți hibrizii de cafea, 
crezi că gustul va fi afectat în viitor?

Nu sunt sigur, cred cu siguranță că hibrizii de cafea sunt 
esențiali pentru a asigura lanțul de aprovizionare, acum că 
toate datele indică faptul că schimbările climatice vor afecta 
în mod dramatic oferta de cafea arabica la nivel mondial. 
În același timp, sunt convins că trebuie să continuăm să 
lucrăm cu aromele pe mai multe fronturi (varietăți, controlul 
fermentației și facilități de uscare mai bune), pentru a ne 
asigura că un procent mai mare din volumul total anual 
este comercializat și vândut sub formă de cafea speciality 
și, prin urmare, pentru a solicita un punct de preț ridicat. 
Presupun că orice experimentare cu hibrizi pentru a aborda 
riscurile schimbărilor climatice, va trebui simultan să se joace 
cu impactul hibrizilor asupra aromei. Excluderea acestei 
variabile ar fi cu siguranță dăunătoare pentru asigurarea unui 
acces sporit la piețele de specialitate pentru agricultorii care 
continuă să se ocupe de exploatațiile agricole în zonele expuse 
riscului unor efecte grave din cauza schimbărilor climatice. 

La fel de importante pentru cercetarea noilor hibrizi rezistenți 
la schimbările climatice sunt o mai bună gestionare și protecție 
a solului, utilizarea copacilor, intercalarea culturilor, înlocuirea 
cafelei cu unele culturi rezistente la secetă și alte metode care 
urmăresc abordarea holistică a agriculturii la scară mică. În 
cele din urmă, mă preocupă mai mult asigurarea mijloacelor 
de trăi pentru fermierii mici și tratarea responsabilă a solurilor.

Do you have any other city  
in mind for your plans?

We would like to be present in several cities around 
the world, eventually. But one step at a time. 

What does sustainability 
at the small farms level  
mean for you?

Very briefly, sustainability at small farms to me means 
looking at environmental, social, and economic 
impacts and how each of those are intertwined. 

It means looking at supporting small farms at the coop, 
exporter and exporter levels to move towards more economic 
models of production, with high percentages of specialty 
production and better control of all production processes. 

It means connecting the specialty story with a low 
and manageable environmental impact (water 
use, fertilizer use, pest sprays, soil health). 

And it means ensuring that young skilled laborers from 
the local community are engaged in the farm’s mission, 
so that the next generation of coffee growers has a local 
resource of skilled hands available to support high-
quality production for specialty clients world-wide. 

What is your opinion about climate change 
and all the coffee hybrids, do you think 
that taste will be affected in the future?

I’m not sure, I certainly think that coffee hybrids are essential to 
secure the supply chain, now that all data indicates that climate 
change will impact global arabica coffee supply dramatically.  
 
At the same time, I am convinced that we need to keep working 
with flavor on multiple fronts (varietals, fermentation control 
and better drying facilities), to ensure that a greater percentage 
of total volume annually is marketed and sold as substantially 
different from commodity coffee and therefore demands a high 
price point. I suppose that any experimentation with hybrids 
to address the risks of climate change, will simultaneously 
need to play around with flavor impacts from hybridization. 

The exclusion of this variable would certainly be 
detrimental to securing greater access to specialty 
markets for farmers continuing to farm in areas in 
danger of severe impacts from climate change.

Equally important to research into new climate change 
resistant hybrids, is better soil management and protection, 
use of shade trees, intercropping, substituting coffee 
for more drought resistant crops, and other methods 
that look to address small scale farming holistically. In 
the end, I more concerned about securing livelihoods 
for small farmers and treating soils responsibly.
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Cafeaua este despre gust,  
spune-ne despre cafeaua ta preferată.

Doar o simplă cafea Nyeri sau Yirgacheffe dimineața, de preferat 
cu un croissant proaspăt copt de la patiseria noastră. ½

Coffee is about taste, tell us 
about your favorite coffee.

Just a simple Nyeri or Yirgacheffe aeropress in the morning, 
preferably with a freshly bake croissant from our bakery. ½
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Importator exclusiv 

Contact: 
+40740112959;  
office@caffea.ro 

www.espressodepo.ro

Deschiderea Prăjitoriei Starbucks din Milano este un moment special pentru 
fostul președinte al consiliului director Howard Schultz, care a îndrăznit să 
viseze acest moment acum 35 de ani.

Pe 6 septembrie, vizionarul Howard Schultz şi-a văzut visul său italian devenind realitate. De pe 
scara principală a fostului oficiu poștal din Palazzo delle Poste aflat în Piazza Cordusio din Milano 
a privit sutele de demnitari și susținători la deschiderea Starbucks Reserve Roastery Milan, primul 
Starbucks din Italia și cea de-a treia prăjitorie Starbucks Reserve din lume după Seattle și Shanghai.

„Am venit aici de tânăr, în 1983. Am mers pe jos pe străzile din Milano și m-am îndrăgostit 
de oameni și de oraș”, a declarat Schultz la deschidere. „Cafenelele italiene mi-au capturat 
imaginația: simțul comunității, pasiunea pentru cafea și legătura umană. M-am întors 
în America fără prea mulți bani, fără resurse, cu o minunată soție numită Sheri, care 
voia să mă sprijine să-mi împlinesc visul tineresc, antreprenorial, un vis american”.

Schultz, pe atunci în vârstă de 30 de ani, s-a alăturat Starbucks pe când compania 
avea doar patru cafenele și vindea doar cafea boabe pentru a fi preparată la domiciliu. 
S-a întors la Seattle cu viziunea de a aduce cultura italiană de cafea în Statele Unite. 
După ce a părăsit Starbucks pentru o perioadă scurtă pentru a-și deschide cafenelele II 
Giornale, Schultz a achiziționat șase magazine Starbucks și prăjitorii în 1987 cu ajutorul 
investitorilor locali și avea ca obiectiv să deschidă 100 de cafenele în toată țara.
 

       Sursă: businesswire.com
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Rodolfo RuffattiBatlle
De ce ai ales cafeaua?

Cafeaua m-a ales. Familia mea a cultivat, procesat și exportat 
cafea încă din anii 1800. M-am gândit să fac alte lucruri, 
dar moștenirea m-a tras înapoi. Cum să întorci spatele la 
ceea ce a făcut familia ta de generații? Nu am putut. 

Mai ales atunci când este cafea, o lume atât de minunată, 
să fii în ferme ridicate în munți în pădurile tropicale și apoi 
vizitând cafenele uimitoare de pretutindeni, o astfel de gamă 
largă de experiențe de la producție până la servire. Este un 
moment bun pentru a fi în lumea cafelei de specialitate. 

Care este pentru tine cea memorabilă 
experiență cu cafeaua? 

Cred că cea mai de neuitat experiență ar fi o poveste pe 
care o păstram pentru o noapte de foc de tabără într-o 
fermă unde se spun povestiri despre cafea cu prietenii. În 
ceea ce privește locurile, aș spune să mergeți în Etiopia 
dacă puteți, pentru a vedea locul de naștere al cafelei.

În ceea ce privește cafenelele, îmi place să văd cafeaua 
făcând parte dintr-un meniu mai larg. Astfel, combinând 
mâncarea și vinul cu cafeaua și având un loc care 
evoluează pe tot parcursul zilei, este pentru mine cea 
mai bună experiență cu cafeaua de până acum.

Rețete, ceva ce merită menționat este o băutură pe care am 
băut-o în El Salvador. Faceți o jumătate de porție rece de 
cascara și jumătate de înveliș de Pacamara honey, zahărul 
de mucilagiu din procesul honey care se dizolvă în ceai 
dă o aromă de tamarind băuturii, foarte răcoritoare.

Cine ți-a influențat cariera în cafea?

Tatăl meu, pentru că avea o carieră în cafea și o 
mustață și am și eu o carieră în cafea și mustață.

Cum ţi-ai început proiectul  
și ce alte planuri ai?

Am început prin a-l ajuta pe tatăl meu să-și vândă cafeaua 
bine, ca specialitate. De atunci, a fost vorba despre apropierea 
de consumator prin eliminarea unor intermediari inutili 
care nu adaugă valoare, astfel încât să putem să păstrăm acea 
valoare și să livrăm cafelele noastre direct la marile prăjitorii, 
cafenele, birouri, oricui le va aprecia și ne va plăti un preț 
corect. Am făcut o companie europeană de import pentru 
a putea livra cafeaua noastră direct la prăjitorii, este un 
serviciu pe care îl facem pentru a ajunge la clienții noștri. 
Dar obiectivul meu principal este procesarea, este ceea ce 
îmi place să fac, să produc cafea. În mod specific, mă uit la 
procesul de fermentație și cum poate spori calitatea cafelei.

Why did you choose coffee?

Coffee chose me. My family has been cultivating, processing and 
exporting coffee since the 1800s. I thought of doing other things, 
but the heritage drew me back. How do you turn your back on 
what your family has been doing for generations? I couldn’t. 

Especially when it’s coffee, such a great world, being 
at farms high up in mountains in rainforests and 
then visiting amazing cafes all over, such a broad 
range of experiences from production to service. It’s 
definitely a good time to be in specialty coffee.

Which is your most unforgettable 
experience with coffee?

I think the most unforgettable experience would 
be a story to save for a campfire night out at a 
farm telling coffee stories with friends. 

As for places, I would say go visit Ethiopia if 
you can, to see the birthplace of coffee.

As for cafes, I like to see coffee being part of a broader 
menu, so combining good food and wine with coffee 
and having a place which evolves throughout the day, 
is for me the best coffee experience right now. 

Recipes, something worth mentioning is a drink I had 
in El Salvador. Do a cold brew of half cascara and half 
parchment from a dark honey Pacamara, the mucilage 
sugar from the honey process dissolving into the tea 
gives a tamarind twist to the drink, very refreshing. 

Who influenced your coffee career?

My dad, because he had a coffee career and a mustache, 
and I have a coffee career and a mustache.

How did you start your project and 
what other plans do you have?

I started out by trying to help my dad sell his coffee well, 
as specialty. And ever since, it’s been all about getting closer 
to the consumer by cutting out unnecessary middlemen 
who don’t add value, so we can keep that value and deliver 
our coffees directly to great roasters, cafes, offices, anyone 
who will appreciate them and pay us a fair price. 

I made a European importing company to be able to deliver 
our coffees direct to roasters, it’s a service we perform to 
reach our clients. But my main focus is processing, it’s what 
I like to do, producing coffee. Specifically, I’m looking 
into fermentation and how it can enhance coffee.
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Așadar, viața unui mic producător este despre a face tot felul de 
alte activități pentru a trăi. Deci, sustenabilitatea la fermele mici 
pentru mine înseamnă că fermierul, familia lui și muncitorii 
trăiesc bine. Sustenabilitatea ecologică este un alt subiect lung!

Care este părerea ta despre schimbările 
climatice și despre toți hibrizii de cafea, 
crezi că gustul va fi afectat în viitor?

Clima pământului se schimbă mereu, am accelerat o fază de 
încălzire cu stilul nostru de viață industrializat, iar această 
fază de încălzire a adus o creștere a dăunătorilor cafelei.

Cu toate acestea, abia recent am început să privim 
soiurile din punct de vedere al gustului și sunt sigur că 
prin selectarea semințelor și, destul de înfricoșător, prin 
ingineria genetică vom vedea că vor apărea soiuri rezistente 
și gustoase. Este un joc de du-te-vino cu natura.

Cafeaua este despre gust, așa că  
spune-mi care este cafeaua ta favorită.

Dacă sunt la cafenele, cer un espresso. Acasă, nu 
beau cafea în fiecare zi, iar dacă o fac, fac o cafea 
în stil cupping într-un pahar mare de whisky. 

Îmi place să mă joc cu metode rare de preparare, dar 
preferatul meu, și cred că este cea mai bună metodă de 
preparare, este Karlsbader Kanne, care este un design din 
anii 1700. Am câteva motive pentru care este cel mai bun.

Ca un proiect secundar distractiv, fac o nouă companie în Berlin, 
în colaborare cu un studio de arhitectură; noua companie se 
numește KOL93 și se referă la cafea + design. Este un subiect 
vast, facem proiecte cum ar fi construirea unei noi mori cu 
apă în Columbia sau mobilier de cafea pentru birouri. Este 
vorba despre realizarea proiectelor distractive legate de cafea.

Ce înseamnă sustenabilitate pentru 
tine în cadrul fermelor mici?

Sustenabilitatea la fermele mici este aproape inexistentă în 
viața reală. Cel mult, se poate numi agricultură de subzistență. 
Cu excepția cazului în care sunteți unul dintre cei puțini care 
au un marketing foarte bun și vindeți soiuri scumpe, sunteți 
bine, dar majoritatea producătorilor mici suferă.  
Cafeaua nu valorează suficient cât să trăiți din ea dacă 
aveți o cantitate mică. De aceea spun agricultură de 
subzistență. Creșteți niște porumb, fasole, manioc 
pe o parte pentru a supraviețui, poate creșteți și 
bananieri pentru a le vinde fructele, poate și să culegeți 
la ferme mai mari sau să faceți treburi ciudate.

Cafeaua nu este ca vinul, unde poți avea doar unul sau câteva 
hectare de pământ, să îți creezi propriul vin, să îl vinzi bine 
și să trăiești o viață bună. Producătorii de vin obțin valoare 
adăugată dacă fermentează și se îmbuteliază în propria afacere.

Producătorii de cafea se despart de produsul lor foarte 
devreme în lanț, vânzând cireșe proaspete sau înveliș 
uscat. Nu puteți duce o viață modernă cu costuri moderne 
depinzând de un hectar de cafea sau chiar de cinci.

So, the life of a small producer is about doing all sorts of 
other jobs to live. So, sustainability at small farms for me 
means the farmer, his or her family and workers living 
well. Ecological sustainability is another long topic!

What is your opinion about climate change 
and all the coffee hybrids, do you think 
that taste will be affected in the future?

The climate of the Earth is always changing, we have accelerated 
the warming phase with our industrialized lifestyle, and this 
warming phase has brought an increase in pests preying on coffee. 

However, we have only recently started looking at 
varieties in terms of taste and I’m sure through seed 
selection and, scarily enough, through genetic engineering 
we’ll see resistant, great tasting varieties coming up. 
It’s a game of back and forth with nature. 

Coffee is about taste, so tell us 
about your favorite coffee.

If I am at cafes, I ask for an espresso. At home, 
I don’t drink coffee every day, if I do, I make a 
cupping style coffee in a big whisky tumbler. 

I like playing with rare brew methods, my favorite, 
and I believe it’s the best brew method out there, is 
the Karlsbader Kanne, which is a design from the 
1700s. I have a few reasons why it’s the best.

As a fun side project, I’m starting a new company in 
Berlin, collaborating with an architecture studio; the new 
company is called KOL93 and it’s about coffee + design. 
It’s a broad subject, we’re doing projects such as building 
a new wet mill in Colombia to coffee furniture for offices. 
It’s about doing fun design projects related to coffee.   

What does sustainability at small 
farms level mean to you?

Sustainability at small farms is almost non-existent in 
real life. At most, it can be called subsistence farming. 
Unless you’re one of the rare few who have a super 
great marketing set up and sell expensive varieties, you 
are ok, but most small producers are suffering. 

Coffee isn´t worth enough to live on if you have a 
small amount. That’s why I say subsistence farming. 
You’re growing some maize, beans, cassava on the 
side to survive, maybe grow bananas to sell, maybe 
also picking at larger farms or doing odd jobs. 

Coffee is not like wine, where you can have just one 
or a few hectares of land, make your own wine, sell it 
well and live a good life. Wine producers can capture 
lots of value if they ferment and bottle themselves. 

Coffee producers let go of their product very early in the 
chain, selling fresh cherry or dry parchment. There’s no 
way you can lead a modern life with modern expenses 
depending on one hectare of coffee or even five. 

3332

coffee & the city coffee & the city



În cele din urmă, spune-ne câteva cuvinte 
pentru comunitatea de cafea din România.

M-am simțit minunat în București anul acesta, cred că sunteți 
unii dintre cei mai prietenoși și mai primitori oameni din 
lume pe care i-am întâlnit. Data viitoare vreau să văd alte 
părți ale țării. Și anul acesta am trimis niște cafea la Kira 
și BOB, deci este un început minunat și sperăm să putem 
lucra mai mult cu România, ca să pot vizita mai mult. ½

 In the end, please tell us a few words 
for the Romanian coffee community.

I had a great time in Bucharest this year, I think you 
are some of the friendliest and most welcoming people 
I’ve met in the world. Next time I want to see other 
parts of the country. And this year we sent some coffee 
to Kira and BOB, so it’s a great start and hopefully we 
can work more in Romania, so I can visit more. ½
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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
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



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 & the citycoffee & the city
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Uganda Farmer
Uganda produce cea mai incredibilă cafea care 
întreține calitatea și aroma, calităţi care o fac unică 
și mai accesibilă în rândul profesioniștilor din 
domeniu. 

Cafelele din Uganda au început recent să domine 
printre barista din întreaga lume care concurează 
cu cafeaua din Uganda și încearcă să expună harta 
Ugandei în lumea de specialitate.

În timpul concursului de cafea Taste of Harvest (ToH), care 
a avut loc la Laboratorul de Calitate UCDA din Kampala 
în perioada 16-20 ianuarie 2012, „cineva a avut parte de 
cafeaua mea și a luat o mostră pentru cupping și a fost cel 
mai bun gust din competiția recoltelor în 2012. Acela a 
fost momentul când am auzit despre cafea de specialitate 
și mi-am dat seama că, „făcând-o bine va fi specială”. 

Ca atare, cafeaua de specialitate este pasiunea mea.” Kads Dison

Aș dori să vă împărtășesc o conversație deschisă 
care a fost purtată online cu producătorul de cafea 
de specialitate din Uganda, Dison Kareng. 

Dison și-a concentrat eforturile de a susține, produce 
și dezvolta un sector de cafea de specialitate în cadrul 
comunității sale, la periferia municipiului Kapchorwa, 
în apropiere de Sipi Falls din estul Ugandei.

Înainte de a intra în scena cafelei de specialitate, Dison 
și-a ajutat părinții cu agricultura de porumb și plantația 
de banane. Nu știa despre cafea că era a doua cea mai 
mare comercializată marfă în întreaga lume, având 
o mică fermă de cafea deținută de părinții săi.

Vrei să ne spui mai multe despre ferma ta?

Ferma mea de cafea a fost plantată în aprilie 2012. Fusesem deja 
expus unor practici bune de cafea de la părinții mei, care au pus 
bazele cunoașterii și educației mele despre funcționarea propriei 
ferme de cafea. În timp ce lucram pentru Serviciul Național de 
Consultanță în Agricultură, am reușit să economisesc niște bani 
și să cumpăr un teren într-o zonă pentru cultivarea cafelei. 

Mai târziu, am demisionat să-mi pot urmări 
visul în cafea cu creativitate și pasiune.

Unde este locația fermei tale?

Jumătate de acru situată în jurul casei părinţilor mei din 
partea de est a Ugandei și se află la o altitudine de 1860 
m dNM (metri deasupra nivelului mării). Apoi, cealaltă 
fermă de 4 hectare este situată în Kapenguria, la periferia 
municipiului Kapchorwa, care este principala noastră 
fermă de cafea și se află la o altitudine de 2180 m dNM.

Uganda produces the most incredible coffee 
that stands for quality and flavor that makes it 
unique and more approachable among coffee 
professionals. 

Coffees from Uganda recently started dominating 
among baristas around the world who compete 
with Uganda coffee and try to expose the map of 
Uganda into the world of specialty.

During the Taste of Harvest (ToH) Coffee Competition 
that was held at the UCDA Quality Lab in Kampala 
from 16th – 20th January 2012, “someone got a chance 
of my coffee and took a sample for cupping and it was 
the best in the taste of harvest competition in 2012. 
That was the time I’ve heard about specialty coffee 
and I realized ‘Doing it right will end up Special’. 

So, specialty coffee is my passion.” Kads Dison

I would like to share with you an open conversation that was 
conducted online with specialty coffee producer in Uganda, 
Dison Kareng.  
 
Dison has developed his efforts to sustain, produce 
and develop a specialty coffee sector within his 
community in the outskirt of Kapchorwa municipality 
not far from Sipi Falls in Eastern Uganda.

Before getting into the specialty coffee scene, Dison 
helped his parents with maize farming and banana 
plantation. Little did he little know that coffee was the 
second largest traded commodity in the whole world 
by having small coffee farm owned by his parents.

 Would you please tell us 
more about your farm?

My coffee farm was planted in April 2012.  I was already 
exposed to good coffee practices from my parents which 
laid the background for my knowledge and education about 
running my own coffee farm. While working for National 
Agricultural Advisory Service, I was able to save some money 
and purchase a land in one block area for coffee cultivation.  
 
Later, I resigned to pursue my own dream 
in coffee with creativity and passion.

 Where is the location of your farm?

Half acre located around my parents’ house in the 
eastern part of Uganda and it lies in an altitude of 
1860masl. Then the other 4-acre farm is in Kapenguria, 
outskirts of Kapchorwa municipality which is our main 
coffee farm and lies at an altitude of 2180masl.

MIKHAIL ?
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Varietățile sunt separate prin lot 
sau crescute toate împreună?

Am separat loturile pe varietăți, deși soiul dominant este SL14. 

Cafeaua ta este cultivată la soare sau la umbră? 

Ferma mea de cafea este cultivată la umbră sub 
bananieri și bine spațiată. Am creat, de asemenea, 
garduri vii pentru a controla apa de ploaie care cade.

 notă: Uganda este cel mai mare producător de banane 
după India și al doilea mare producător de cafea din 
Africa. Bananierii oferă umbră, strat vegetal protector, 
nutrienți și umiditate arbuștilor de cafea. Potrivit 
Institutului Internațional de Agricultură Tropicală - IIAT, 
„aceste efecte benefice pot fi deosebit de relevante pentru 
creșterea rezistenței sistemelor de producere a cafelei 
atunci când creșterile de temperatură și precipitațiile 
devin mai neregulate din cauza schimbărilor climatice.”

Când începe sezonul tău de recoltare și câte 
kilograme de cireșe produce fiecare arbore?

Recolta începe în luna august, cu o primă producție 
numită „fly crop” (mai puține boabe de cafea), iar recolta 
principală se preia în perioada octombrie-decembrie. 
Fiecare pom de cafea produce, în medie, 3 kg de cireșe de 
cafea, dar obiectivul meu este de a produce minimum 7 
kg pe arbore, pe baza unor factori de bună conducere.

Cum ai descrie condiția climatică din fermă?

Starea climatică a zonei (de-a lungul pantelor de pe muntele 
Elgon) este foarte favorabilă pentru creșterea cafelei cu solul 
compus mai ales din nisip, nămol și o cantitate mică de 
argilă. Acest sol de lut conține în general mai multe substanțe 
nutritive și umiditatea necesară pentru o producție mai bună 
de cafea în zona noastră. Sezoanele noastre umede sunt din 
martie până în mai și din septembrie până în noiembrie. 
În aceste luni există mai multe precipitații în întreaga 
regiune, ceea ce ar putea dura chiar până în decembrie.

notă: „precipitațiile medii pe termen lung pentru Uganda sunt 
de 1318 mm și pot ajunge până la 2058 mm pe Muntele Elgon”.

Ce fel de varietăți ai plantat?

Sunt în principal SL14 și puțini arbori de 
soiuri tradiționale din Nyasaland.

notă: Soiurile tradiționale despre care Dison a menționat aici au 
fundal genetic Typica. Este considerat cel mai vechi soi de cafea 
introdus în Africa, originar din Jamaica în 1878, care a fost adus 
în Nyasaland (actualmente Malawi). SL14 a fost selectat în 1936 
dintr-un singur arbore etichetat rezistent la secetă și acest lucru a 
fost o caracteristica notabilă. SL14 este înrudit cu grupul genetic 
Typica și este important din punct de vedere economic atât în 
Kenya, cât și în Uganda. SL14 este susceptibil la diferite afecțiuni: 
rugina frunzei de cafea, boala boabei de cafea (Coffee Berry 
Disease), dar are un potențial de randament ridicat și calitate bună 
în ceașca de cafea datorită altitudinii mari la care este plantat.

Are varietals separated by lot 
or grown all together? 

I separate lots by varietals, though the 
dominant variety is SL14.

Is your coffee sun grown or shade grown?

My coffee farm is shade grown under banana 
trees and well-spaced.  I have also created 
hedges to control the running rain water.

note: Uganda is the largest producer of bananas after 
India and the second largest producer of coffee in Africa. 
Banana trees provide shade, mulch, nutrients and moisture 
to young coffee trees. According to International Institute 
of Tropical Agriculture -IITA “these beneficial effects may 
particularly be relevant to increase the resilience of the 
coffee production systems when high temperature and 
rainfall become more erratic due to climate change.”

When does your harvest season 
start and how many kilograms of 
cherries does each tree produce?

My harvest starts in August with the first production called 
fly crop (fewer coffee beans) and then the main harvest picks 
up in October to December. Each coffee tree by average 
produces 3kgs of coffee cherries, but my goal is to produce 
minimum 7kgs per tree based on good management factors.

How would you describe the 
climatic condition on the farm?

The climatic condition of the area (along with the slopes 
of Mt. Elgon) is very favorable for coffee growing with the 
soil composed mostly of sand, silt and a smaller amount of 
clay. This loam soil generally contains more nutrients and 
moisture needed for better coffee production in our area. 
Our wet seasons are from March to May and September 
to November. There is more rainfall throughout the region 
during these months that could last even until December.

note: “the average long-term annual rainfall for Uganda is 
1318 mm and can reach up to 2058 mm in Mt. Elgon”.

What type of varietals have you planted?

It’s mainly SL14 and few trees of 
traditional Nyasaland varietals.

note: The traditional varietal Dison mentioned here has 
Typica-like genetic background.  
It is considered the oldest coffee varieties introduced to 
Africa, originally from Jamaica in 1878 that was brought to 
Nyasaland (nowadays Malawi).   
SL14 was selected in 1936 from a single tree labeled 
Drought Resistant and that was a noted characteristic. It is 
related to the Typica genetic group and it is economically 
important both in Kenya and Uganda. SL14 is susceptible 
to coffee leaf rust and coffee berry disease but has high 
yield potential and good cup quality at high altitude.
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notă: În majoritatea țărilor, cafeaua este recoltată o dată pe an.  
 
Unele țări, cu toate acestea, au un climat propice cultivării 
cafelei aproape pe tot parcursul anului. În aceste țări, există 
o cultură secundară mai mică, numită cultură sezonieră.

Ce îngrășăminte folosești? Sunt organice?

Eu folosesc NPK (Nitrogen Phosphorus Potassium) 
pe care îl aplic la începutul lunilor martie și august. 
În ianuarie (în timpul sezonului secetos), folosesc 
îngrășămintele locale ce reprezintă un compost organic. 

Spray-urile cu pesticide sunt și aici metode comune 
pentru combaterea dăunătorilor, pentru a-i împiedica să 
distrugă boabele de cafea. De asemenea, am pulverizat 
ferma cu substanțe chimice de control al bolilor, cum ar 
fi Nordox, pentru a controla răspândirea bolii boabei de 
cafea. Se poate pierde de la 50 până la 60% din întreaga 
recoltă din cauza CBD dacă nu este bine gestionată.

Câți muncitori ai angajat?

În timpul plivirii, stropirii și a oricăror altor practici 
de gestionare a fermei, angajez 5 lucrători (3 femei și 
2 bărbați). Și în timpul sezonului de recoltare adaug 
încă 10 lucrători pentru a maximiza producția. 

Ei nu sunt muncitori permanenți și se plătesc zilnic în 
funcție de câte kilograme de cireșe de cafea culeg.

note: In most countries, coffee is harvested once per year.  
 
Some countries, however, have climates that are conducive 
to growing coffee nearly all year long. In these countries, 
there is a smaller secondary crop, called the fly crop.

What fertilizers do you use? Are they organic?

I use NPK (Nitrogen Phosphorus Potassium) which I 
apply early in March and August. In January (during our 
dry season), I apply local manure as organic compost. 

Pesticide sprays are common methods here as well to control 
pests, to keep them away from damaging coffee beans. 

I spray the farm also with disease control chemicals like 
Copper Nordox to control the spread of Coffee Berry Disease. 

One can lose from 50 to 60% of the entire 
harvest from CBD if not well managed.

How many workers do you employ?

During weeding, spraying and any other related farm 
management practices, I employ 5 workers (3 women 
and 2 men). And during the harvest season, I add 
another 10 workers to maximize production. 

They are not permanent workers and get paid 
daily based on kilograms of cherries picked.

coffee world
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Pentru procesul său  natural, Dison usucă cireșele sub soare cu 
rotație constantă pentru a asigura uniformitatea. Potrivit lui 
Dison: „recoltarea atentă pentru a exclude cireșele imature este 
un pas esențial pentru un proces de uscare perfectă”. Procesul 
său natural durează între 20 și 28 de zile pentru a fi complet 
finalizat față de procesul cu spălare ce durează între 12 și 18 zile.

Ce se întâmplă după uscarea cafelei?

Le păstrez cu coajă în depozit până când 
este pregătită pentru expediere.

Unde merge mai departe?

Deci, la comanda unui cumpărător, iau cafeaua în coajă şi 
o duc pentru decojire la o fabrică de cafea. Nu am propriul 
meu aparat de măcinat, așa că primesc servicii de la alte fabrici 
existente, dar asta îmi pune cafeaua în pericol de a-și pierde 
trasabilitatea și calitatea, deoarece astfel de fabrici funcționează 
la un volum unde toată cafeaua se amestecă împreună.

Ce te-a motivat să fii lider în scena de 
cafea de specialitate din Uganda?

Ceea ce m-a motivat în scena de cafea de specialitate este iubirea 
de cafea pe care oamenii din acest domeniu o au în susținerea și 
promovarea cafelei de specialitate. Fiecare persoană pasionată de 
cafea dorește să fie asociată cu cea mai bună cafea pe care o poate 
găsi din întreaga lume. Aceasta vă oferă motivație și vă ridică 
spiritul pentru a produce cafeaua de cea mai bună calitate din 
propria fermă. Și mai presus de toate, te face să te simți bine.

Ce metode de procesare folosești? 
Spălare sau procesare naturală?

Eu folosesc ambele metode.

notă: Îndepărtarea pulpei și a mucilagiului urmate de spălare 
pentru obținerea cafelei curate și umede. Dison și echipa lui încep 
să culeagă cafea la ora 8:00 și continuă până la ora 16:00. El i-a 
instruit pe culegătorii săi să recolteze doar cireșele coapte, cu 
convingerea că acest lucru se poate face fără ca el să îi monitorizeze 
în mod constant. După ce recoltarea s-a terminat, Dison își 
petrece timp suplimentar pentru a face o a doua selecție pentru a 
se asigura că unele cireșe necoapte nu au ajuns în coș din greșeală. 
Următorul pas este eliminarea boabelor mai puțin dese (în timp 
ce, în general, este adevărat că boabele coapte în excess reprezintă 
majoritatea, cafeaua în stare de maturare crudă și coaptă se găsește 
adesea în acestea). După ce au fost îndepărtate, următorul pas 
pentru Dison este de-pulping-ul unde învelișul cireșelor de cafea 
este înlăturat și boabele de cafea minunat acoperite cu mucilagiu 
sunt gata pentru fermentarea ce durează de la 24 până la 30 de 
ore, în funcție de vreme. Fermentația în acest stadiu permite 
îndepărtarea mucilagului în care zaharurile sunt transferate de la 
fructul de cafea la semințe.  
Mucilagiul învelişului umed al boabelor este îndepărtat de către 
enzimele biochimice prin fermentarea controlată. Următoarea 
etapă după fermentare este răspândirea boabelor de cafea 
pe paturile africane ridicate pentru uscare lentă și uniformă, 
monitorizată prin rotație frecventă. Aceasta este cea mai 
importantă parte a fazei de uscare, deoarece orice greșeală ar 
putea avea ca rezultat arome mucegăite şi fermentaţie nedorită. 
Nivelul de umezeală pe care Dison îl urmărește este de 12-13% în 
timpul procesului de uscare. Acesta este punctul critic al lui Dison 
pentru dezvoltarea aromei și trebuie să fie vigilent, deoarece în 
această etapă zaharurile sunt conservate folosind bunele practici.

For his natural process, Dison is drying the cherries under 
the sun with constant rotation to ensure the uniformity. 
According to Dison: “careful harvesting to exclude immature 
cherries is an essential step for a perfect drying process.” His 
natural process takes from 20 to 28 days to be fully completed 
where the washed process takes between 12 and 18 days.

What happens after coffee beans are dried?

I store them with parchment in the warehouse 
until they are ready for shipment.

Where does it go next?

So, upon an order from a buyer, I take coffee with the 
parchment for hulling at a coffee factory. I do not have 
my own milling machine, so I get service from other 
existing factories, but this puts my coffee at risk of losing 
traceability and quality because such factories operate 
at a volume where all coffees mixed together.

What motivated you to be the leader in 
Ugandan specialty coffee scene?

What motivated me in the specialty coffee scene is the love coffee 
people have in supporting and promoting specialty coffee.  
 
Every passionate coffee person wants to be associated with 
the best coffee it can find from around the globe. It gives you 
motivation and lifts your spirit to produce the best quality coffee 
from your own farm. And above all, it makes you feel good.

What processing methods do 
you use? Washed, natural?

I use both methods.

note: Removal of pulp and mucilage followed by washing to 
obtain a clean wet parchment. Dison and his team start picking 
coffee at 8 am and continue until 4 pm. He trained his pickers to 
harvest only ripe cherries with confidence that this can be done 
without him monitoring them constantly. After picking is done, 
Dison spends additional time to do post selection to make sure 
some unripe cherries did not end up in the basket by mistake. 

The next step is to remove floaters (while it is generally true that 
overripe coffee constitutes most of the floaters, coffee in unripe 
and ripe maturation states often is found in the floaters). After the 
floaters were removed, the next step for Dison is de-pulping where 
the skin of coffee cherries is removed, and lovely beans covered with 
mucilage are ready for fermentation that lasts from 24 to 30 hours 
depending on the weather. Fermentation in this stage enables the 
removal of the mucilage where sugars are transferred from the coffee 
fruit to the seeds.  
The mucilage of the wet parchment beans is removed 
by the biochemical enzyme through controlled 
fermentation. The next stage after fermentation is to 
spread coffee beans on raised African beds for slow and 
even drying which is monitored by frequent rotation. 

This is the paramount part of the drying phase because 
any mistakes could result in moldy flavors and unnecessary 
fermentation. The moisture level target that Dison concentrates 
on is 12-13% during his drying process. This is Dison’s critical 
point for flavor development, and he must be vigilant as during 
this stage the sugars are preserved using good practices. 

coffee world
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Cum se îndreaptă Uganda spre a fi pe 
același loc pe harta de cafea de specialitate 
împreună cu Kenya, Rwanda și Etiopia?

Uganda s-a angajat să furnizeze răsaduri de cafea gratuite 
către fermieri prin Autoritatea de Dezvoltare a Cafelei din 
Uganda pentru a atinge producția a 20 de milioane de saci 
până în 2020. Dar trebuie să facem o mulțime de cursuri 
pentru fermieri, să furnizăm instrumentele necesare și să 
învățăm să ne concentrăm asupra cafelei de specialitate. 

Cealaltă problemă constă în stabilirea prețurilor ţinând cont 
că munca noastră grea și eforturile în producerea de cafea 
de specialitate ar trebui compensate în mod corespunzător 
și nu ar trebui marginalizate de lanțul valoric al cafelei. 

Sper că ne vom bucura de avantajele prețurilor corecte 
pe parcurs. Dedicarea, sacrificiul și zilele lungi oferite 
pentru a produce calitate nu vor trece neobservate.

Cum gestionezi logistica producției de cafea?

După măcinare și sortare, am angajat un agent de vânzări atât 
pentru transportul intern, cât și pentru transportul maritim. Sunt 
rezonabili și îmi permit să am un container complet, chiar dacă am 
de livrat o cantitate mică (de ex. 20 kg). Dar aștept cu nerăbdare 
să am cumpărători care să comande  cel puțin 300 de saci.

Exporți cafeaua?

Da, am o licență de export în numele 
companiei Bros Coffee U Limited.

How does Uganda move towards being 
on the same spot of specialty coffee map 
along with Kenya, Rwanda and Ethiopia?

Uganda has embarked on supplying free coffee seedlings to 
farmers through Uganda Coffee Development Authority 
to achieve production of 20 million bags by 2020. But 
we still need to do a lot of training for farmers, provide 
necessary tools and education to focus on specialty coffee. 

The other issue is pricing where our hard labor and efforts in 
producing specialty coffee should be properly compensated 
and we should not be left marginalized by coffee value chain. 

I hope we will enjoy the benefits of fair prices along the 
way. Our dedication, sacrifice, and long days given to 
produce quality should not be left unattended.

How do you handle logistics of 
your coffee production?

After milling and grading, I employ a clearing agent for both 
inland and sea freight transportation.  
They are reasonable and allow me to have a full container 
even if I have small volume (like 20kg) to ship. But 
I am looking forward to having buyers who would 
be able to place an order of 300 bags at most.

Do you export your coffee?

Yes, I have an export license in the name 
of Bros Coffee U Limited.
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Te lovești de provocări făcând acest lucru?

Exportul ca agricultor nu are prea multe provocări, dar cea 
mai mare provocare cu care mă confrunt este măcinarea 
prețioasei mele cafele la alți furnizori terți de servicii. 

Acolo există riscul de a pierde trasabilitatea cafelei mele 
când o fabrică ar putea păstra cafeaua mea de înaltă calitate 
sau chiar să facă schimb cu o alta de calitate inferioară.

Care este minimul pe care agricultorul 
din Uganda îl primește pe kg de 
producție de cafea de înaltă calitate?

În jur de 1,78 USD pe kilogram, care este în stadiul de 
înveliş uscat, dar câțiva fermieri vând cireșe imediat după 
recoltare. Acești agricultori nu simt nevoia să ofere mai 
mult în eforturile de procesare corespunzătoare, deoarece 
prețurile cafelei în stadiul intermediar sunt scăzute.

Care este costul mediu pentru 
producerea cafelei de specialitate?

În zilele ploioase se poate ajunge la 4,6 sau 4 USD.  
În medie, 4,3 USD.

Are there any challenges you face by doing so?

Exporting as a farmer has no much challenge but 
the biggest challenge I face is milling my precious 
coffees from other third-party service providers. 

There I risk chances of losing traceability of my coffee 
where a factory could keep my high-quality coffee 
or even exchange it with other, lower quality.

What is the minimum the farmer in 
Uganda gets paid per kg of high-
quality coffee production? 

Around $1.78 per Kg that is in form of dry parchment, but some  
farmers sell cherries immediately after harvesting. 

Those farmers feel no need to go an extra mile in proper 
processing efforts since parchment prices are low.

What is your average cost for 
producing specialty coffee?

On rainy days it can go to 4.6$ or 4$. Average 4.3$



Care crezi că ar fi prețul corect pentru ca tu 
să furnizezi calitate prăjitorilor de cafea de 
specialitate și importatorilor din întreaga lume?

Aş zice un minim de 6 USD pe kilogram de 
cafea verde curată că un preț echitabil cu beneficii 
sociale și responsabilitate față de agricultori.

Cine este principalul tău cumpărător?

Gardelli Specialty Coffees din Italia. A fost primul cumpărător 
internațional care mi-a ales cafeaua pentru import. Dar 
sper că voi face mai mulți prăjitori de cafea de specialitate 
și importatori să-și arate interesul pentru cafeaua mea, 
astfel încât să putem dezvolta o relație reciprocă.

Ce reprezintă specialitatea pentru tine?

Să produci cafea de cea mai bună calitate care să își 
reprezinte aroma, gustul, unicitatea și este recunoscută 
în întreaga lume pentru atributul său distinct.

Ce înseamnă să fii fermier de cafea 
în Uganda în zilele noastre?

Personal sunt mândru. Vreau să văd schimbarea traiului 
agricultorilor. Vreau ca lumea să vadă potențialul în ceea 
ce avem și în ceea ce facem. Vreau să vedem fermierii 
noștri că beneficiază din producția de cafea de calitate în 
același mod în care prăjitorii și importatorii beneficiază în 
momentul în care aleg această cafea pe care au visat-o.

Vezi vreun ajutor sau asistență din 
partea guvernului care să încerce să 
motiveze fermierul de cafea din Uganda, 
financiar sau cu asistență tehnică?

Ajutorul financiar direct din partea guvernului nu există încă, dar 
asistența tehnică în formarea fermierilor și detașarea personalului 
agricol pentru a monitoriza recolta și producția există.

Cum ți-ai descrie cafeaua?

Este unică pentru că am dat 100% din mine pentru a 
produce cea mai bună calitate de care am fost capabil 
cu scopul de a o împărtăși cu restul lumii.

Cafeaua este singura cultură cu care 
lucrezi? Sau ai alte resurse pentru a-ţi 
susţine traiul în afara sezonului?

Este singura cultură cu care lucrez. ½

What would you agree on being a fair price 
for you to deliver quality to specialty coffee 
roasters and importers around the world?

I would look at a minimum of 6$ per kg of green clean coffee 
as a fair price with social benefits and responsibility to farmers.

Who is your major buyer?

Gardelli Speciality Coffees from Italy. It was the first 
international buyer who selected my coffee for import. 

But I hope I would get more specialty coffee roasters 
and importers to show interest in my coffee so 
we could develop a mutual relationship.

What does specialty mean to you?

Specialty means top quality coffee product that stands 
for its flavor, taste, uniqueness and is recognized 
around the world for its distinct attribute.

What does it mean to be a coffee 
farmer in Uganda nowadays?

Personally, I am proud. I want to see the livelihood of farmers 
change. I want the world to see the potential in what we have 
and in what we do. I want to see our farmers benefit from 
producing quality coffee the same way roasters and importers 
benefit in getting hands on great coffees they dreamt about.

Are you aware of any help or assistance 
from the government that tries to 
motivate coffee farmers in Uganda 
financially or with technical assistance?

Direct financial help from the government is not 
there yet but technical assistance in form of training 
farmers and sending agricultural field staff to 
monitor harvest and production is moving.

How would you describe  
your own coffee?

It’s a unique one because I gave 100 % of myself in producing 
the top quality I could to share with the rest of the world.

Is coffee the only cash crop you work 
with? Or do you have other resources to 
make extra for living during off season? 

It is the only cash crop I work with. ½
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Sweets ’n’ Coffee
Winter Fruit CoFFee Cake

IngrEdIEnTE:

•  1/2 ceașcă de stafide aurii

• 1/4 ceașcă de brandy

 

TOPPING:

•  1 ceașcă de zahăr brun

•  1 linguriță de scorțișoară

•  2 linguri de unt topit

•  1/2 ceașcă de nuci pecan mărunţite

PANDIşPAN:

•  1/2 ceașcă de unt topit

•  1 ceașcă de zahăr brun

•  2 ouă mari

•  1 linguriță extract de vanilie

•  2 ceşti de făină

•  3 lingurițe de praf de copt

•  1 linguriță de bicarbonat de sodiu

•  3/4 linguriță de scorțișoară

•  1/4 linguriță nucșoară măcinată

•  1/8 linguriță de cuișoare

•  1/2 linguriţă de sare

•  1 cană de smântână

•  3/4 ceaşcă de mere decojite şi tocate

•  1/2 ceașcă de pere decojite şi tocate

inTruCȚiuni:

Într-un castron mic, înmuiați stafidele în brandy 
timp de 1 oră. În alt castron, amestecaţi zahărul 
brun și scorțișoara. Cu mâinile curate, amestecaţi 
untul cu zahărul până se combină bine. 

Adăugați nucile pecan. Refrigeraţi timp de  
15 minute. Între timp, într-un castron mare, bateţi 
untul și zahărul până obţineţi un amestec pufos. 

Adăugaţi ouăle și vanilia. 

Combinați făina, praful de copt, mirodeniile și sarea 
şi adăugați-le amestecului împreună cu smântâna. 

Adăugaţi merele, perele și stafidele (fără să le scurgeţi).  
Toate se toarnă într-un vas uns în prealabil pentru coacere. 

Ornaţi cu topping după gust şi lăsaţi tava la 
cuptor la 350 ° timp de 28-32 minute. 

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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De ce ai ales cafeaua?

Obișnuiam să lucrez în baruri, dar am vrut ceva care să se 
potrivească mai bine cu stilul meu de viață și cu mai puţine 
nopţi pierdute. Am văzut un anunţ pentru o slujbă ca 
manager de cafenea și m-am axat pe asta. Am fost instruit 
să cunosc diferența dintre cafeaua cultivată în diferite părți 
ale lumii și procesată diferit. De fiecare dată când credeam 
că ştiu totul despre cafea am aflat ceva nou care m-a făcut 
să-mi pun 10 întrebări. Asta se întâmplă deja de 13 ani! 
Îmi place cafeaua - mă gândesc la ea aproape tot timpul.

Care a fost cea mai memorabilă 
experiență cu cafeaua?

Singura amintire la care mă întorc întotdeauna este când am 
gustat pentru prima oară un espresso prăjit light cu adevărat 
de calitate, servit de un mare barista. Am fost la New York 
la Joe the Art of Coffee, iar Matt Banbury, care este acum 
la Counter Culture din Statele Unite, mi-a făcut un shot 
de Colombia Piendamo. Era luminoasă, fructată, acidă și 
dulce și nu semăna cu nimic din ce mai gustasem. Știam că 
este specială pentru că o cântărea pe un mic set de balanțe 
în timp ce o turna și pentru că, în ciuda faptului că arăta 
ca un shot bun, l-a aruncat pe primul! Mi-am cumpărat o 
pungă, am luat-o acasă și le-am dat şi colegilor mei de atunci 
- niciunuia nu i-a plăcut. Acesta a fost momentul în care 
mi-am dat seama că vreau să lucrez cu o cafea de calitate și 
care mi-a schimbat modul în care gândeam despre cafea.

Why did you choose coffee?

I used to work in bars but wanted something which fitted 
in better with my lifestyle and had fewer late nights. I 
saw a job advertised as a coffee shop manager and moved 
into that. I was trained to know the difference between 
coffees grown in different parts of the world and with 
different processes. Every time I thought I had coffee 
figured out, I found out something new which made me 
ask 10 more questions. That’s been going on for 13 years 
now! I love coffee - I rarely stop thinking about it.

What was your most unforgettable 
experience with coffee?

 The one I always go back to is when I first had a really good 
quality light roasted espresso, served by a great barista. I was 
in New York at Joe the Art of Coffee, and Matt Banbury, 
who is now with Counter Culture in the States made me 
a shot of Colombia Piendamo. It was bright, fruity, acidic 
and sweet and like nothing I had ever tasted before. 

I knew it was special because he was weighing it out 
on a little set of scales as it poured and despite looking 
like a good shot, he threw the first one away! I bought 
a bag, took it home and shared it with my colleagues at 
the time - none of them liked it. That was my lightbulb 
moment that I wanted to work with great quality coffee 
and it changed the way I thought about coffee. 

David Jameson

Coffee Break Team ?
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Cine ţi-a influenţat  
cariera în cafea?

Atât de mulți oameni mi-au dăruit atât de mult - Matt 
Banbury din povestea de mai sus m-a îndrumat. Gordon 
Howell din York UK, care a fost campionul UK Coffee 
in Good Spirits în 2013, m-a ajutat foarte mult. 

Adesea îi cer sfatul lui Gwilym Davies și am vorbit mult 
cu Jeremy Challender când eram amândoi la Londra. 
Am învățat foarte mult luptând împotriva marilor 
rivali cum ar fi Dan Fellows și atunci când îl antrenam 
pe Martin Hudak m-am simțit chiar inspirat. 

Privind punctele care au făcut cea mai mare diferență 
în cariera mea, Jeremy Torz și Steven Macatonia de la 
Union Hand-Roasted Coffee au avut un impact foarte 
mare asupra carierei mele - le datorez mulțumiri uriașe.

Care sunt planurile tale acum?

În prezent, lucrez la concursul meu de cocktailuri de cafea,  
în care bariștii și barmanii vor intra uşor şi unde ar trebui  
să se distreze din plin.  
Acum încerc să asigur cafeaua pentru campionatele 
britanice și irlandeze de barista și să lucrez la 
construirea de noi relații la origine pentru a susține 
creșterea planificată în următorii câțiva ani. 

Mai am câţiva aşi în mânecă, dar veţi afla la momentul potrivit!

Cum te-ai simțit în competiţii şi 
cum te-a ajutat asta în carieră?

M-am bucurat să concurez, să jurizez, să antrenez şi să fac 
voluntariat la competiţiile de cafea. Fiecare aspect m-a învățat 
ceva diferit și am deprins ceva nou de fiecare dată. Știu că fără 
aceste competiții cariera mea ar fi fost cu totul altfel. M-au 
ajutat să dovedesc ce pot face și am putut fi observat când 
aveam nevoie de ajutor. Concursul Coffee Mixologists de la 
Amsterdam Coffee Festival a fost un adevărat eveniment - a 
fost minunat să particip la o astfel de competiție relaxată, 
cu o atmosferă atât de liberă - m-a ajutat să gândesc creativ 
și ne-a dat libertatea de a încerca să distrăm oamenii!

Care este sfatul tău pentru noii barista 
care doresc să concureze?

Nu vă fie frică să încercați ceva nou. Ascultaţi tot 
ce se petrece în jurul vostru - puteţi învăța multe 
în camera de pregătire chiar înainte de a vă duce 
pe scenă. Distraţi-vă! Trebuie să vă bucuraţi!

Spune-ne reţeta ta preferată 
cu cafea şi alcool.

M-am îndrăgostit recent de rom, așa că preferatul meu este 
acum un Zombie Espresso! Rom aromat pregătit în casă, rom 
agricol și rom golden împreună cu un pic de gin, falernum, 
cold brew și cafea! Este complex, dar foarte răcoritor.

Who is the person who influenced 
your coffee career and why?

So many people have given me so much - Matt 
Banbury in the story above set me on my way. Gordon 
Howell in York UK, who was the UK Coffee In Good 
Spirits champion in 2013 also helped me a lot. 

I often ask Gwilym Davies for his advice and I spoke 
to Jeremy Challender a lot too when we were both 
in London. I learned a huge amount by competing 
against great rivals like Dan Fellows and when I was 
coaching Martin Hudak I felt really inspired too. 

Looking at the points which made the biggest difference 
in my career though, Jeremy Torz and Steven Macatonia 
from Union Hand-Roasted Coffee have had such a big 
impact on my career - I owe them huge thanks. 

What are your plans now?

I’m currently working on my own coffee cocktail 
competition, which will be easy for baristas and bartenders 
to enter and should be loads of fun. I’m currently trying to 
source coffee for the UK and Irish Barista championships 
and working on building new relationships at origin to 
support the growth planned over the next few years. 

There’s one or two other things I have up my sleeve 
too, but you’ll find out about them in due course!

How did you feel competing and how 
did this help you in your career?

I’ve really enjoyed competing, judging, coaching and volunteering 
in coffee competitions. Each aspect has taught me something 
different and I have learned something new every time. I 
know that without those competitions, my career would have 
been very different. It’s helped me to prove what I can do and 
to help me get noticed when I needed help. Competing in 
Coffee Mixologists at the Amsterdam Coffee Festival was a 
real highlight - it was great to have such a relaxed competition 
with such a freestyle atmosphere - it really helped me think 
creatively and allowed us the freedom to try to entertain people!

What would be your advice for new 
baristas who want to compete?

Don’t be afraid to try something new. Listen to 
everything that’s going on around you - you can 
learn a lot in the practice room right before you go 
on stage. Have fun! It’s meant to be enjoyable!

Tell us your favorite recipe 
with coffee and alcohol.

I’ve recently fallen in love with Rum, so my favorite right now is 
an Espresso Zombie! Homemade spiced rum, agricole rum and 
golden rum together with a little bit of gin, falernum and cold 
brew as well as coffee! It’s super-complex, but really refreshing. 



Cafeaua este despre gust,  
spune-ne despre cafeaua ta preferată.

Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru cafeaua bună 
procesată natural și recent am avut privilegiul să primesc 
niște cafea Honey Black din El Salvador, soiul SL28. Foarte 
dulce, corpolentă și cu note de mure, vanilie și caramel; a 
fost minunat s-o am. Există doar 25 de arbori plantaţi pe 
proprietatea Las Mercedes lângă San Salvador, dar cafeaua 
este uimitoare! Abia aștept ca noile plantații să dea roade 
și să avem suficient pentru a le împărţi cu toată lumea!

Îmi place să folosesc la preparare un Hario V60, iar singurul 
meu ritual real este că trebuie să îmi beau V60-ul dimineața 
când mă duc la lucru! E ceva special în alegerea unei cafele 
și prepararea ei așa cum îți place, îţi dă multă satisfacție!

În cele din urmă, spune-ne câteva cuvinte 
pentru comunitatea românească de cafea.

Vă mulțumesc foarte mult pentru munca, pasiunea, 
dedicarea și angajamentul vostru! Când mă întâlnesc cu 
campionii români în întreaga lume, le admir întotdeauna 
talentul, priceperea, pasiunea și nivelul de expertiză. 
Nu am fost niciodată în România, dar abia aştept să 
o vizitez, să-i văd pe bariştii pe care îi reprezintă. 

Continuați să lucrați din greu pentru a face cafele 
uimitoare şi pregătiţi-vă V60-urile pentru când voi 
ajunge acolo! Vă mulţumesc pentru susţinere! ½

Coffee is about taste, tell us 
about your favorite coffee.

I have always been a sucker for a great naturally processed coffee 
and recently had the privilege to receive some Black Honey 
processed coffee from El Salvador, which was a SL28 varietal. 
Really sweet, really full bodied and with notes of blackberry, 
vanilla and caramel - It’s been amazing to have. There are only 
25 trees planted on the estate, Las Mercedes near San Salvador, 
but the coffee is amazing! I can’t wait for the new plantations 
to come through and to have enough to share with everyone! 

I love to brew with a Hario V60 and my only real ritual 
is that I have to have my V60 in the morning when I get 
to work! There’s something about picking a coffee and 
making it just how you like it that is so rewarding! 

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

Thank you so much for all your hard work, passion, dedication 
and commitment! When I meet the Romanian champions 
around the world I am always in awe of their talent, skill, 
passion and expertise.  
I’ve never been to Romania, but I can’t wait to visit, 
so I can see the baristas that they represent. 

Keep working hard to make amazing coffee and 
make sure to get your V60’s ready for when I 
get there! Thank you for your support! ½
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Precise dosing and fresh on demandESPRESSO GRINDERS 

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

www.espressodepo.ro
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DIY Coffee  
Body Scrub

Există atât de multe motive pentru a iubi cafeaua,  
iar scrub-ul pentru corp pe bază de cafea se 
adaugă pe lista noastră pentru că este:

•  Hrănitor

•  Excelent pentru pielea uscată

•  Exfoliant

•  Poate fi pregătit chiar acasă

Ingrediente:  

zaţ proaspăt de cafea, zahăr brun şi ulei de cocos.

Beneficiile utilizării unei exfoliant de corp

Nu numai că exfolierea face pielea să arate mai vie și întinerită, dar 
îndepărtarea celulelor moarte ale pielii face ca machiajul să arate mai 
bine și permite bronzului să cuprindă pielea în mod uniform. 

Deși rafturile magazinelor nu duc lipsă de produse pentru curățarea 
corpului, puteți face cu ușurință propriul dumneavoastră scrub chiar acasă. 

Zaţul de cafea este ușor abraziv, dar delicat în acelaşi timp - de aceea 
este unul din ingredientele preferate pentru curățarea corpului. 

Zahărul brun este puţin mai abraziv decât cafeaua, dar cu siguranţă 
este mai blând decât scrub-urile pe bază de sare de mare. 

Uleiul de cocos hrăneşte pielea în profunzime şi îi dă strălucire.

Cum se utilizează exfoliantul pe bază de cafea?

Vă recomandăm să folosiți scrub-ul pentru corp în duș, 
înainte de a vă spăla cu săpun. Luați o lingură de exfoliant 
în palme și frecați pielea cu mișcări circulare. 

Se folosesc aproximativ 3-4 linguri de fiecare dată 
pentru întregul corp - cu excepția feței.

Sursă: www.karissasvegankitchen.com
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Acest program este dezvoltat de oamenii de 
ştiinţă din domeniul cafelei și de degustătorii 
de cafea profesioniști şi analizează maşinile de 
preparat cafea destinate utilizării la domiciliu 
pentru a determina dacă îndeplinesc cerințele 
riguroase de calitate a cafelei preparate, aşa cum 
au fost stabilite de SCA.

Aceste cerințe se bazează pe decenii de cunoștințe și 
cercetări ale industriei efectuate de către Centrul de 
Preparare a Cafelei. Toate maşinile deja certificate SCA au 
îndeplinit aceste cerințe, care se bazează pe temperatura 
adecvată a apei, timpul de preparare și capacitatea de 
preparare. Dacă un producător va trece toate încercările 
enumerate de normele SCA, maşina va fi recunoscută și 
se va alătura listei scurte de brevete certificate SCA. 

SCA Certified Home Brewers sunt concepute pentru a oferi 
standardul de cea mai înaltă calitate pentru prepararea cafelei 
de specialitate la domiciliu. Dezvoltat de către oamenii de 
știință din domeniul cafelei și degustătorii profesioniști, 
certificatul SCA Certified Home Brewer este cea mai 
riguroasă certificare disponibilă. Testarea temperaturii 
adecvate a apei, timpul de preparare, uniformitatea extracției 
și alte atribute de calitate se fac la UC Davis, de către 
inginerii din laboratorul lor de cafea respectat și renumit.

Începând cu 2014, SCA și-a reînnoit cooperarea cu European 
Coffee Brewing Center, care deține și un program de testare 
a maşinilor. Acest program, deși deserveşte piețe separate, 
este aliniat atât în ceea ce privește cerințele de testare, cât şi 
în proceduri și rigurozitate. Astăzi, organizațiile fac un efort 
comun la cel mai înalt nivel de transparență și testare pentru 
a promova o mai bună producție de cafea la nivel mondial.

Cum se poate trimite un model de aparat pentru testare:

Pasul 1 Se examinează cerințele de certificare, procedura 
de testare și uniformitatea procedurii de extracție.

Pasul 2 Se completează un formular de 
înscriere și se achita o taxă de testare.

Pasul 3 Se programează testarea şi se 
trimite aparatul la locul de testare.

Se pot testa şi prototipurile și modelele de producție. 
Valoarea programului Certified Home Brewer crește, 
consumatorii fiind mai interesați de cafeaua de specialitate. 
Programul de certificare SCA a aparatelor va funcționa 
pe baza unui program trimestrial de testare.

Mai multe detalii la: https://sca.coffee/certified-home-brewer

Programul 
Home Brewer
acreditat de
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Passion for All Things Coffee

behmor.com

Thank you for sharing our Passion for All Things Coffee™. We’re excited
to share our latest innovation with you – the Connected Behmor Brewer.
Using our award winning technology, we’ve improved the ways you
can connect with your brew from the convenience of your smartphone.
Now you can unlock more intuitive tools for artisanal coffee at home.



12-14 october new York Coffee festival new York, uSa www.newyorkcoffeefestival.com

20-21 october prague Coffee festival prague, Czech republic www.coffeefest.cz

3-4 november Manchester Coffee festival Manchester, uk www.manchestercoffeefest.com

8-11 november Café Show Seoul Seoul, South korea www.cafeshow.com

9-10 november  Wave Coffee Conference 2018 brno, Czech republic www.goout.net

30-2 december The Milan Coffee festival Milan, Italy www.milancoffeefestival.com

Then & now

CoffEE InduSTrY CalEndar
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WI-FI SYSTEM

SANREMO MACHINES ROMANIA
Matei voievod nr.102, sect. 2

Bucharest - ROMANIA

www.sanremomachines.ro

 

A STEP FORWARD

Opera, since its origins, has been conceived 
as a constantly evolving project towards ex-
cellence: because technology keeps renewing 
itself, innovations become reality, creativity al-
ways takes different shapes. Here it is, then, 

-
cations. To be always a step forward.


