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Pentru că suntem la ultima parte din acest an și
prima a noului an, am putea face o recapitulare
a poveștilor cu și despre cafea și o legătură către
poveștile ce vor veni.
În 2004, când am avut prima dată ideea de a edita
această revistă, pentru care am fost blamată de
foarte mulți, am avut așa o viziune, dar nimic din
ceea ce s-a întâmplat, nu mă așteptam să ne aducă
la ceea ce se întâmplă azi în toată piața cafelei la
nivel global.
Nimănui nu i-a trecut prin cap că Starbucks va
deschide vreodată o cafenea în Italia, nici că
omenirea se va educa în privința cafelei, prin barista
și competițiile de profil, despre care cei care le-au
conceput nu s-au gândit că vor ajunge știință și
trendsetters ale unei industrii.
Astfel nimănui nu i-a venit să creadă când o femeie,
a câștigat o competiție mondială de barista, o
competiție, care până nu de mult, era exclusiv a
bărbaților.
Astea, fiind zise, povestea merge mai departe cu
inițiativa profesioniștilor în cafea de a vorbi mai mult
despre cât de corect răsplătim munca oamenilor
care culeg și prelucrează cafeaua, cu programe
educaționale pentru toți lucrătorii din industria
cafelei, din ce în ce mai bine structurate și cu evenimente din ce în ce mai multe dedicate cafelei, ca un
fel de modă, sper doar să nu fie sezonieră.
Bucurați-vă de o cafea bună în fiecare zi și citiți-ne!

Mirela Păduraru
Victor Arsene
Alf Kramer
Ronița Dragomir
Mikail Sebastian
Cosmin Pasnicu
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Consumul de cafea în China
a crescut cu peste 1,000% în ultimii 10 ani
Consumul de cafea în China a crescut cu 1,032%
în ultimii zece ani, de la 300.000 de saci în 2008/09
la 3,8 milioane de saci în 2017/18, potrivit datelor
recente din revista braziliană Negócio Café.

la domiciliu, o cercetare Mintel arată că acest produs pierde
atât interesul consumatorilor, cât și cota de piață. De fapt,
32% dintre consumatorii chinezi au spus că beau cafea
instant în 2016; această cifră a scăzut la 26% în 2017.

Recenzia este publicată de Núcleo de Estudos em
Cafeicultura - NECAF, Universitatea federală din
Lavras - UFLA, Observatorul Consorțiului de
Cercetare pentru Cafea și Embrapa Café.

Între timp, Mintel estimează că valoarea totală a vânzărilor
cu amănuntul a pieței de cafea instant a Chinei a crescut cu
6,2% între 2017 și 2018, ajungând la 9,018 miliarde de yuani
(1,304 miliarde USD). Cu toate acestea, Mintel prognozează
că piața va vedea doar o creștere de 4% între 2022 și 2023.

În timp ce cafeaua instant domină încă piața de cafea a
Chinei, în comparație cu alte sortimente de cafea consumate

4

Sursă foto: pixabay.com
Importator exclusiv
Contact: +40740112959; office@caffea.ro
www.espressodepo.ro
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Arabusta
este cel mai bun din ambele lumi?

Mulți iubitori de cafea din întreaga lume se bazează pe
Coasta de Fildeș pentru boabe delicios de bogate.
Din păcate, cei care produc într-o țară din vestul
Africii nu împărtășesc același entuziasm.
Terenul plat al țării îl face locația perfectă pentru
a crește boabele Robusta și astfel se exportă anual
cantități mari pentru producția de cafea instant.
Deși consumatorii se bucură de conținutul ridicat de
cafeină pe care Robusta îl oferă în cafeaua instant,
localnicii se plâng de gustul aspru și amar.
Apoi s-a născut bobul Arabusta.
În contrast cu boabele Robusta, Arabusta este cultivată
în regiunea muntoasă Man și combină aromele
florale plăcute cu un conținut ridicat de cafeină.
Felix Houphouet-Boigny, primul președinte al
Coastei de Fildeș, a solicitat combinația de cafea
în anii 1960. El a favorizat acest amestec pentru
caracteristicile sale mai dulci și mai blânde, ceea ce a
dus la obținerea titlului de „Cafea Prezidențială”.
Deci, de ce nu este acesta deja un fenomen la nivel
mondial pentru cei care doresc o băutură delicioasă,
bogată în cafeină? Ei bine, iată de ce ...
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Agricultorii sunt reticenți în introducerea acestei varietăți
unice, deoarece noile plante de cafea au nevoie de cel
puțin 2 ani de la plantare pentru a produce boabe.
Poate fi o investiție pe termen lung, dar agricultorii Arabusta
spun că timpul de așteptare merită datorită longevității
plantei, deoarece aceasta poate dura multe generații viitoare.
Acest tip nou și interesant de cafea se vinde de trei sau patru
ori mai scump decât prețul cafelei Robusta, dar acest lucru
se datorează procesului îndelungat pe care boabele de cafea
trebuie să-l îndure, inclusiv măcinarea și uscare manuală.
Andre Braud-Mensah, antreprenor agricol, introduce
tehnologia japoneză în Coasta de Fildeș pentru
a crea o instalație de prăjire de înaltă tehnologie
care accelerează procesul, permițând fermierilor
să producă în cantitate mult mai mare.
La această plantă futuristică, accentul se pune pe prăjirea
unor cantități foarte mici într-un mediu controlat și
experimentarea cu arome precum ghimbir și piper.
Poate că vom începe să vedem că rafturile
supermarketurilor locale vor umple cu pungi de Arabusta.
Ai fi nerăbdător să încerci acest tip nou de cafea?
Sursă: www.adamsandrussell.co.uk

coffee stage

LEGUME

într-un Latte
În Melbourne, urmând tendința de a adăuga prafuri în băuturile latte precum
turmericul sau matcha pentru a îmbunătăți beneficiile pentru sănătate, o
cafenea din Australia a experimentat recent un broccoli latte.
Testul broccoli latte (sau „broccolatte”) probabil a fost mai mult o mişcare de marketing pentru
ingredientul pulbere decât o inițiativă reală de dezvoltare a meniului, iar un client al Melbourne’s
Commonfolks Coffee a declarat pentru Nine News că băutura avea gust de terci verde lăptos.
Un alt client, o altă viziune: „legume suplimentare în cafeaua mea, nu mă pot plânge”.
Pulberea în sine reprezintă o inovație remarcabilă a CSIRO, agenția federală de
cercetare științifică a Australiei, împreună cu organizația non-profit Hort Innovation,
în care bucăţile de broccoli care altfel nu ar fi ajuns pe piață din cauza formei
imperfecte sunt salvate și transformate într-o un fel de super-pulbere alimentară.
Potrivit CSIRO, fiecare două linguri de pulbere reprezintă o porție completă de broccoli din
punct de vedere nutritiv. „Pulberea este o opțiune pentru fermierii care doresc să producă
ingrediente vegetale cu valoare adăugată pentru piețele funcționale de alimente”, a declarat
Mary Ann Augustin, CSIRO, într-un anunț al studiului din cafeneaua din Melbourne.
„Pulberea de broccoli a fost deja utilizată pentru producerea de gustări extrudate cu
conținut ridicat de legume”. În ceea ce privește băutura latte, considerați-o o lecție despre
ceea ce se întâmplă atunci când nu vă mâncați legumele așa cum ar trebui să faceți.
					Sursă: dailycoffeenews; Foto: Instagram@tendailyau

Importator exclusiv

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

coffee stage

dovleac

într-un Latte
Cursa în desfășurare pentru a valorifica
tendințele băuturilor a dat lumii o băutură
latte nitro pe bază de dovleac- o combinație
oarecum ciudată în care tendințele
băuturilor noi și vechi pe bază de cafea se
întâlnesc.
Băutura provine de la cafeneaua Coffee Bean &
Tea Leaf, care a lansat o campanie de promovare a
băuturii. CBTL adăugaseră deja nitro cold brew în
meniul lor din luna iulie, inclusiv cu o versiune latte
și o versiune de vanilie latte. Se știe puțin despre
această băutură „secretă”, în afară de ceea ce implică
numele său și de culoarea ei portocalie. Iată o scurtă
descriere direct de la sursă: Pumpkin Nitro Latte
nu este în meniu, dar e prea bună să fie un secret.
Băutura festivă folosește inovația Nitro Cold Coffee
de la Coffee Bean şi este amestecată cu Pumpkin
Spice. Acum, înlocuiți laptele cu cel de migdale sau
de soia și vă veţi bucura de o băutură delicioasă fără
lactoza și vegană! Gustul unei toamne într-o ceaşcă.

MOBILIER HORECA
SOLUȚII COMPLET PERSONALIZATE

Sursă: dailycoffeenews; Foto: www.halfbakedharvest.com

cesti
personalizate
din
portelan
realizate
manual
+40 740 314334
logocupsro
@gmail.com

specialty
cups
for
specialty
coffee

La noi găsești mereu ceva nou pe gustul tău!
Bd. Basarabia, nr. 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mobil: 0742.171.741, E-mail: info@chairry.net

www.chairry.net
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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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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

coffee lovers

coffee lovers

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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Marius
Daniel
Horbat
De ce ai ales cafeaua?
Nu cred că eu am ales cafeaua, mai degrabă cafeaua m-a ales pe
mine. Am început ca barman în orașul meu natal Pitești, unde
am lucrat în câteva cocktail baruri foarte cool, după care m-am
mutat în Grecia (Santorini) și am lucrat tot cu cocktailuri.
Până în acel moment, cafeaua era pentru mine doar doza
mea de energie și un ingredient în anumite cocktailuri.
Abia în 2013, lucrând în Dublin, Irlanda într-o
cafenea super cool, am descoperit cafeaua adevărată:
cea aromată și pe care o poți bea fără zahăr... Aici am
aflat de origini și că boabele sunt diferite între ele ca
gust şi arome. Din acel moment, am devenit fascinat de
cafea și de complexitatea acestei deosebite băuturi.

Povesteşte-ne despre cea mai interesantă
experienţă cu aromă de cafea.

COFFE BREAK TEAM
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?

Prima dată când am gustat cafeaua am simţit
acel mango flavor. Am rămas fascinant și din acel
moment am devenit băutor de cafea la filtru.

Cine e persoana care te-a
inspirat din lumea cafelei?
Prietenul meu, Elvis Seivijus Matiejunas. Auzisem de el ca
fiind cel mai bun din Irlanda la latte art și că participase
la nenumărate campionate mondiale ajungând mereu în
finală. L-am căutat pe Facebook și YouTube și am văzut
live cum a creat un pirat cu o corabie la campionatul
mondial de latte art din Australia. Dacă nu mă înșel,
acel design a fost cel mai bun ART Bar din acel an.
Mi-am schimbat jobul doar ca să lucrez cu el și să-l cunosc mai
bine. El a fost persoana care m-a îndrumat către competiții.
Dacă nu îl întâlneam, cu siguranță nu eram unde sunt acum.

A fost momentul în care am băut prima
cafea de specialitate la filtru.

Cum s-a schimbat viaţa ta după
rezultatul de la mondiale?

Mai băusem cafea la filtru, dar nu era genul meu...
O catalogam ca slabă, amară și simplă :).

Care din ele?? Glumesc...

Am fost la o cafenea de specialitate cunoscută în Dublin
și am comandat un americano, iar barista din acea locație
mi-a recomandat o cafea la filtru pentru că era mult
mai gustoasă, mai aromată şi pentru că avea un gust
deosebit de mango. Era o ethiopia washed prăjită light.

Am participat deocamdată la 2 campionate mondiale: Shanghai,
China (locul 22) și Belo Horizonte, Brazilia (locul 12).
Nu s-a schimbat absolut nimic în viaţa mea
după aceste concursuri, am rămas același om care
pregăteşte cafele pentru clienții lui dragi.

21

coffee lovers

Importator exclusiv

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

În schimb, multe lucruri s-au schimbat în bine după
Coffee Masters din Londra unde am obținut locul
3, fiind eliminat de Aga (câștigătoarea concursului
și campioană mondială barista 2018).
Acest concurs mi-a adus o oarecare expunere și m-a
ajutat să obțin anumiți sponsori, precum Mocca Master
care mi-a oferit rolul de brand ambasador în Irlanda.

Ce părere ai despre voluntariatul
din lumea cafelei? Ai fost implicat
ca voluntar în vreun proiect?
Fără munca voluntarilor nu s-ar mai organiza nimic.
Este un lucru foarte important și constructiv în aceeași
măsură, care ajută enorm comunitatea din lumea cafelei.
Eu, din păcate, am concurat de câte ori am avut ocazia,
dar am făcut voluntariat antrenând altă persoană pentru
concursurile naționale care s-a clasat pe podium.
Consider că este foarte important să ajuți și să susții
și alte persoane cu aceeași pasiune și aceeași dorință
pe care și noi am avut-o acum câțiva ani.
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Care este cafeaua ta favorită?
Panama geisha, pentru echilibrul dintre acele
fructe tropicale și aciditatea complexă.

Care este metoda ta preferată
de preparat cafea şi de ce?
Mocca Master: pentru că este o mașină de batch brew foarte
bună și pentru că sunt și direct implicat în marketingul acestui
produs. Este ușor de folosit, rapid și gustul cafelei este deosebit.
V60: pentru că extracția cafelei este ușor de controlat şi te
ajută să obții o cafea curată (clean), aromată și gustoasă.

În final, spune-ne câteva cuvinte
pentru comunitatea din România.
Este o comunitate deosebită, cu oameni minunați şi
foarte pasionați de a face lucruri noi și inovative în lumea
cafelei! Chiar dacă sunt stabilit în Irlanda, consider că
și eu fac parte din aceeași comunitate minunată. ½

coffee & the city

coffee & the city

Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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Dorin
Costea
De ce ai ales cafeaua?
Nu aş putea spune că am ales în mod conştient.
A fost o chestie de conjunctură. Începusem un
proiect nou, o cafenea care se voia mai “ALTFEL”
– astfel, am cunoscut cafeaua specialty.
Curios din fire, am început să studiez din ce în ce mai
mult acest subiect şi am constatat că deja devenise
mai mult decât o curiozitate, devenise o pasiune.

Spune-ne despre prima amintire
cu gust de cafea.
La fel ca pentru majoritatea oamenilor, pentru mine cafeaua
era un obicei al dimineţii. Acea băutură neagră şi amară
ce uneori necesită lapte pentru a putea fi înghiţită. Până în
momentul în care am gustat o cafea ce nu era nici neagră,
nici amară şi nici nu avea nevoie de lapte. Acea cafea
chiar avea gust, aromă, corpolenţă şi after-taste subtil.

COFFE BREAK TEAM
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A fost primul moment în care am ştiut că nu
mai vreau să revin la gustul amar şi nepotrivit
de cafea cu care eram obişnuit.

Povestește-ne despre experiența
ta cu prajitul cafelei?
Am început prin a învăţa despre originile cafelei, apoi despre
metode de preparare a cafelei. Am continuat să învăţ despre
echipamente: râşniţe, espressoare. Îmi plăcea să merg la
târguri de profil şi să încerc orice aparat îmi aparea în cale.
Eram curios cum erau construite şi despre diferenţele dintre
ele. Şi..., pentru că nu puteam să mă opresc aici, am vrut
să ştiu mai multe despre metodele de prăjire. Am vizitat
câteva prăjitorii până m-am decis să fac un curs de roasting
şi să încerc pe pielea mea prăjirea cafelei. Nu îmi pare rău
că am făcut-o. Pentru că astfel a devenit o meserie pentru
mine, pe care o fac din pasiune şi DOAR din pasiune.

Povestește-ne despre proiectele cu
cafea pe care le-ai demarat.
Aşa cum spuneam mai devreme, am început
primul proiect de cafea acum 3-4 ani.
Eram responsabil de deschiderea şi administrarea unei
cafenele, pe care am reuşit să o aducem la un nivel de mic
lanţ de cafenele în 2 ani de zile, iar ulterior am decis să încep
un proiect pe cont propriu, alături de doi dintre colegi.
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Am vrut ca pasiunea pentru cafea să nu rămână doar la
stadiul de cafenea, ci am vrut să avem control asupra ei,
începând cu alegerea originilor, până la prăjire, ambalare,
distribuire, etc. Astfel s-a născut Hot Pipes Roastery.
Planul nostru este să testăm, să încercăm şi să explorăm
cât de mult în ceea ce priveşte aromele şi cafeaua. Numai
explorând avem posibilitatea să evoluăm şi să livrăm
aromele perfecte, pe care clienţii noştri le vor adora.

Cum îmbini pasiunea pentru prăjitul
cafelei cu concursurile la care participi
(concursurile de motorsport)?
Am încercat să îmbin cele două pasiuni, conectându-le.
Astfel, am luat părţile bune din motorsport şi
le-am folosit în prăjirea cafelei. De exemplu, focusul şi
concentrarea din concursurile de rally mă ajută enorm
la dezvoltarea stilului de prăjire. La fel şi invers, energia
şi entuziasmul ce mi-o transmite cafeaua mă ajuta în
concursurile de rally. Practic, am ajuns în punctul în
care cele două pasiuni se îmbină perfect între ele.
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Care este metoda ta preferată
de preparat cafea?
Prefer cafeaua la filtru – V60 sau Aeropress- pentru
că mi se pare cea mai bună metodă de a simţi
gusturi, arome şi povestea cafelei în sine.

În cele din urmă, spune-ne câteva
cuvinte pentru comunitatea de cafea.
Ştiu că deocamdată cafeaua specialty are o dezvoltare
destul de lentă, însă sunt încrezător că, pe măsură ce
lumea începe să cunoască şi această parte a cafelei,
n-o să mai revină la obiceiurile anterioare.
Tot ce putem noi face este să ne facem treaba bine,
cu pasiune, pentru ca din ce în ce mai multă lume
să se îndrăgostească de acest gust ce ne-a hipnotizat
deja pe noi, comunitatea specialty. ½
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Karibu Kahawa Camps
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Karibu Kahawa Camps este un proiect pe
care l-ai început în Kenya. Poți să ne spui
despre această tabără și care este scopul ei?

Karibu Kahawa Camps is a project that
you started in Kenya. Can you tell us about
this camp and what is the purpose of it?

Karibu Kahawa Camps vrea să sprijine producătorii
de cafea, prin urmare, prin organizarea taberelor,
Karibu Kahawa Camps lucrează la:

Karibu Kahawa Camps wants to support the coffee
producers, therefore, by organizing the camps,
Karibu Kahawa Camps is working on:

• crearea unui fond pentru construirea și funcționarea centrelor
de formare SCA la ferme pentru micii producători de cafea,

• generating fund to build and run SCA Training Centers
in coffee estates for smallholder coffee producers,

• încurajarea comerțului direct pentru a crea
contacte între consumatorii de cafea, prăjitorii,
cumpărătorii și micii producători de cafea,

• encouraging direct trade to create contact
between coffee consumers, roasters, buyers
and smallholder coffee producers,

• aducerea educației despre cafea unde ar trebui să se
desfășoare în cele mai bune condiții, în fermele de cafea!

• bringing coffee education where it should
be running at its best, in coffee farms!

Cum alegi locațiile pentru a face
tabăra și ce cursuri vei oferi?

How do you choose locations to make the
camp and what trainings do you want to offer?

Karibu Kahawa Camps vor fi găzduite în ferme mici şi
mijlocii de cafea organică de bună calitate sau care lucrează
pentru a o obţine. Acolo Karibu Kahawa Camps va
organiza cursuri SCA, la nivel intermediar și profesional,
și va planifica săptămâni de Excursii la Origine, unde
oaspeții se vor bucura de activități de pregătire a cafelei.

Karibu Kahawa Camps plan to be hosted in small and
medium size organic coffee estates which offer good
quality coffee or working on doing it. There Karibu
Kahawa Camps will run SCA courses, intermediate and
professional level, and organize Summer Origin Trips
weeks where guests will enjoy coffee training activities.

31

coffee world

coffee world

Unde intenționezi să organizezi aceste tabere?

Where do you intend to organize these camps?

Deocamdată, Karibu Kahawa Camps se va desfășura în Kenya.
Cu toate acestea, planul este să ne extindem în toată Africa de Est.

For now, Karibu Kahawa Camps will run in Kenya.
However, the plan is to expand all over East Africa.

Cum crezi că poți ajuta comunitatea de
cafea? Care este scopul acestor tabere
educaționale și cine poate participa?

How do you think that you can help the coffee
community? What is the purpose of these
educational camps and who can attend?

Participarea la aceste tabere va ajuta comunitatea locală
prin crearea unor noi relații între origine și consumatori.
Taberele vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre cafea și
consumul local de cafea, deoarece producătorii locali de cafea
sunt invitați să participe GRATUIT. Taberele sunt deschise
oricui, de la iubitorii de cafea care doresc doar să se bucure
de o săptămână relaxantă de vacanță cu cafea și/sau să se
bucure de activități distractive cu cafea, la profesioniștii de
cafea care ar dori să-și îmbunătățească cunoștințele despre
cafea și să înțeleagă mai bine provocările cafelei și micilor
prăjitori de cafea care au dorința de a crea o relație de
comerț direct cu producătorii de cafea. Locul de dormit va
fi foarte prietenos, deoarece vom dormi toţi în acelaşi loc.

Coming to the camps will help the local community by
creating new relations between origin and the consumers.
The camps aim to improve coffee knowledge and local
coffee consumption, as local coffee producers are invited
to participate for FREE. The camps are open to anyone,
from coffee lovers, who just want to enjoy a relaxing
coffee holiday week or/and enjoy fun coffee activities,
to the coffee professionals who would like to improve
their coffee knowledge and have a better understanding
of coffee challenges, and the small size coffee roasters
who have the desire to create a direct trade relationship
with coffee producers. The sleeping arrangement will
be very friendly as we will all share bedrooms.

Câte tabere intenționezi să organizezi în 2019?

How many camps do you plan to organize in 2019?

Din fericire, Karibu Kahawa Camps va găzdui tabăra lunară
SCA în diferite ferme și câteva săptămâni de Excursii la
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Hopefully, Karibu Kahawa Camps will host monthly
SCA camp in different coffee estates, and several Summer

Origine de la sfârșitul lunii iulie până în august, care vor fi
anunțate la scurt timp după ce vom vorbi cu producătorii
de cafea și vom vedea cum putem lucra împreună.

Origin Trip Camp weeks between July and August, which
will be announced shortly after we talk with the coffee
producers and see how we can all work together.

Dacă un formator dorește să facă parte
din proiect, cum poate să se implice?

If a trainer wants to be part of
the project, how can he
get involved?

Formatorii, AST și toți ceilalți sunt invitați să mă
contacteze la regine@karibukahawacamps.com.

Ai nevoie de sponsorizare? Cum
va fi organizată tabăra?
Sunt necesare sponsorizări pentru tabere.
O fermă de cafea este locul cel mai potrivit pentru a
prezenta echipamentele de cafea și, prin urmare, pentru
a susține producătorii de cafea în misiunea lor de a-și
îmbunătăți experiența pentru o cafea mai gustoasă!

The trainers, ASTs and everybody else are invited to
contact me at regine@karibukahawacamps.com.

Are you looking for sponsorships?
How will the camp be organized?
Sponsorships are needed for the camps.
A coffee farm is the most suitable place to showcase coffee
equipment and therefore support coffee producers in their
quest to improve their experience for a tastier coffee!

Cursurile SCA vor fi dimineața, un examen va fi dupăamiaza, iar gazda noastră, producătorul de cafea Uche
Kaigwa, care va fi și student SCA în timpul taberei,
pregătește câteva activități drăguțe cu cafea.

SCA courses will be in the morning, one exam will
be on the afternoon and our coffee producer host,
Uche Kaigwa, who will also be a SCA student during
the camp, is preparing some nice coffee activities.

Cu toate acestea, oaspeții se pot relaxa și se pot
bucura de plimbări în natură, pot înota în lac sub
cascade și se pot plimba printre arborii de cafea.

However, the guests can just relax and enjoy walking
on the nature trail, swim in the lake under the
waterfalls and stroll among the coffee trees.
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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

Cine sunt elevii acestei tabere?
Cei care doresc să călătorească la origine, elevii SCA,
prăjitorii și proprietarii de cafenele, barista, etc.

Who are the students that
will attend this camp?
Origin trip goers, SCA students, roasters
and coffee shops owners, baristas, etc.

IMPORTATOR EXCLUSIV
CLICKNDRINK.RO
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Interview with Régine Léonie Guion-Firmin
Interviu cu Régine Léonie Guion-Firmin
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De ce ai ales cafeaua?
Cafeaua a fost ceva care m-a pasionat încă de când eram
mic. Când am crescut şi m-am mutat în Italia la şcoala
hotelieră am fost norocos să-l întâlnesc pe profesorul
meu Orazio Saretto care deja în anul 2008 concura
în campionatul Italiei la barista; El mi-a transmis
pasiunea asta şi mi-a dat bazele acestei materii.

Bacaintan Dan Ioan
COFFE BREAK TEAM
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Povesteşte-ne despre cea mai
interesantă experienţă pe care ai
avut-o cu aromă de cafea.

?

A fi barist îţi dă posibilitatea să călătoreşti mult în
jurul lumii, în toate aceste călătorii am avut multe
experienţe plăcute legate de cafea, dar una dintre
experienţele cele mai frumoase a fost când, în 2017, am
reuşit să ajung pe o plantaţie de cafea în Brazilia.

O altă experienţă memorabilă a fost campionatul mondial care s-a
desfăşurat în Brazilia şi eu am avut ocazia să fiu printre participanţi.

Cine e persoana care te-a inspirat
din lumea cafelei?
Sunt multe persoane pe care le admir în lumea cafelei, dar Eddy
Righi este un barista/trainer care m-a inspirat foarte mult cu
profesionalismul lui şi pasiunea pe care o pune în ceea ce face.

Cum s-a schimbat viaţa ta după
rezultatul de la mondiale?
Viaţa mea după mondiale este tot la fel, dar acest rezultat de
care sunt foarte mulţumit mi-a dat posibilitatea în primul
rând, să cunosc multe persoane la fel de pasionate ca mine şi
în al doilea rând, să reuşesc să am noi contracte de muncă.
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cursuri de elită

E

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

Ce părere ai despre voluntariatul
din lumea cafelei? Ai fost implicat
ca voluntar în vreun proiect?
De multe ori nu i se dă multă importanţă muncii grele
pe care voluntarii o depun în lumea cafelei. Eu am avut
posibilitatea să fiu voluntar la mici evenimente pe plan
naţional în Italia la „Io bevo caffé di qualita’’, „Umami
Campus” cu Andrej Godina şi Francesco Sanapo. Cred că
este o experienţă care îţi dă posibilitatea să fii în contact cu
profesionişti de nivel mondial şi te ajută totodată să creşti.

Care este metoda ta preferată
de preparat cafea?
Espresso.
Este metoda cu care am lucrat foarte mult şi niciodată
nu m-am săturat, îţi dă posibilitatea să
experimentezi cu foarte mulţi parametri cum ar
fi: temperatura, presiunea, preinfuzia, etc.

În final, spune-ne câteva cuvinte
pentru comunitatea din România.

Care este cafeaua ta favorită?
Sunt multe cafele care m-au uimit cu complexitatea
lor, dar, când vine vorba de origine, Kenya a fost
pentru mine „dragoste la prima degustare”.
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Pot doar să zic că sunt mândru de lumea cafelei din
România şi de cum a evoluat aceasta în ultimii ani. ½
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Grupul Evoca
Anunță relansarea Gaggia Milano
Sponsorul Campionatului Național
Barista Coreea 2019
Producătorul de aparate de cafea Evoca Group
a anunțat relansarea Gaggia Milano, prezentând
o nouă gamă de mașini la un eveniment care
sărbătorește aniversarea a 80 de ani a mărcii.
Evenimentul a avut loc la Palazzo Bovara din Milano și a reluat
și sărbătorit istoria și rolul Gaggia Milano în industria cafelei.
„Prezentarea noilor mașini a fost un succes remarcabil”,
a spus CEO-ul Evoca, Andrea Zocchi.
„Suntem foarte încântați că am avut ocazia să
împărtășim viziunea Grupului Evoca pentru viitorul
brandului Gaggia Milano. Acest eveniment a
marcat începutul unei noi povești incitante.”

Bariști din toată Coreea de Sud vor concura
folosind Faema E71 pentru Campionatul Național
de Barista din Coreea la Salon du Chocolat 2019
din Seul.
Faema, un brand de lungă durată cu un istoric îndelungat ca
designer, producător și distribuitor de mașini de espresso, va fi
sponsorul oficial al Campionatului Național Barista din Coreea
în 2019, iar în acest an finaliștii vor câștiga premii incredibile.
Concursul se concentrează pe promovarea excelenței în
cafea, promovarea profesiei barista și implicarea unui public
internațional în cadrul unui campionat anual care marchează
punctul culminant al evenimentelor locale și regionale.
În perioada 10 - 13 ianuarie la Salonul du Chocolat
2019, bariști din toată Coreea de Sud vor concura
pentru recunoaștere, premiile industriei și șansa
de a reprezenta Coreea de Sud la Campionatul
Mondial Barista, care va avea loc în Boston.
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Grupul Evoca a obținut licența de marcă
Gaggia Milano în 2016, cu scopul de a-și
consolida poziția în industria alimentară.
„Am lucrat timp de doi ani cu o echipă dedicată pentru
renovarea Gaggia Milano și pentru a crea o nouă gamă de
mașini profesionale, concentrându-ne pe tradiția de cafea
italiană și pe cea mai bună inovație tehnologică a Grupului
Evoca”, spune Zocchi.
Prima mașină a liniei noi, denumită la Reale, va fi disponibilă
din ianuarie 2019. Două alte modele, automata la Radiosa și
tradiționala la Giusta, vor fi lansate în a doua parte a anului.
Pentru mai multe informații, vizitați:
www.evocagroup.com

Faema va fi sponsorul campionatului cu noul Faema E71.
Faema E71 permite bariștilor sa stabilească o temperatură
diferită pentru fiecare cap de grup. În plus, noul circuit
hidraulic Faema cu sistemul său de control GTi al infuziei
garantează întotdeauna stabilitatea termică. Noul sistem
termic Faema GTi garantează atât o infuzie de înaltă
precizie, cât și o reglare perfectă a timpului de preparare a
cafelei. Fierbătoarele sale independente permit bariștilor să
folosească aparatul pentru o gamă largă de amestecuri diferite
și băuturi specializate, ceea ce se traduce într-un meniu
de cafea mai extins. Cu E71, întregul proces de preparare
a cafelei este plasat în mâinile capabile ale unui barista.
Pentru prima dată, cei care se vor clasa pe locurile 1,2 și 3
vor primi o săptămână completă de cursuri de preparare
a cafelei și analiză senzorială la Academia MUMAC din
Milano, Italia, cu zboruri și cazare oferite de Faema.
Sursă: www.comunicaffe.com.
Foto: www.espresso.com

41

coffee world

European Coffee Awards numește
Lavazza cel mai etic brand

ESPRESSO GRINDERS

Precise dosing and fresh on demand

DK-50
DK-60

DKS-65

DK-30
DK-30F
Lavazza a câștigat categoria Cel mai etic brand - Europa
la European Coffee Awards din 2018, care a avut loc în
cadrul European Coffee Symposium pe 29 noiembrie.

Bakke, directorul de marketing Chris Salierno și directorul
general al Regatului Unit și Irlandei Paul Kelly l-au acceptat
în numele angajaților și partenerilor globali La Marzocco.

Union Hand-Roasted s-a plasat pe locul al doilea, iar
Starbucks a încheiat competiția pe locul al treilea.

Cel mai bun furnizor de alimente - Europa a mers
la brutăria Cakesmiths din Marea Britanie, iar Cel
mai bun furnizor non-cafea - Europa a fost acordat
furnizorului de produse pe bază de plante Alpro.

Joe & Juice a fost încoronat Cel mai bun lanț de
cafea în categoriile europene și nordice. Starbucks a
obținut locul al doilea pentru Cel mai bun lanț de
cafea din Europa, iar Costa Coffee a fost al treilea.
Starbucks a fost numit Cel mai bun lanț de cafea din Europa
de Vest și Europa Centrală / de Est, în timp ce Coffee Island
a obținut acest titlu pentru regiunea Europei de Sud, iar
Department of Coffee și Social Affairs a câștigat Cel mai
bun lanț de cafea din Regatul Unit, respectiv Irlanda.
Illy a fost numit Cel mai bun prăjitor de cafea din Europa,
în timp ce Union Hand-Roasted a fost încoronat în Cea
mai bună prăjitorie de cafea de specialitate din Europa.
La Marzocco a luat premiul pentru Cel mai bun furnizor de
echipamente de cafea - Europa, un premiu pe care CEO-ul La
Marzocco, Guido Bernardinelli, președintele consiliului Kent
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DK-200

The Barn din Berlin, Germania, a fost premiat cu Cel
mai bun coffee shop independent - Europa. Cafezal s-a
plasat al doilea, iar Tim Wendelboe al treilea.
Nando Ottavi de la Simonelli Group a fost recunoscut
pentru contribuția sa la industria europeană de
cafea cu un premiu pentru întreaga carieră.
European Coffee Awards recunoaște realizările individuale
și ale companiilor din industria europeană de cafea.
Pentru mai multe informații, vizitați
www.worldcoffeeportal.com
Sursă: www.gcrmag.com

HEAD OFFICE:
287 Theodor Pallady Bldv. 032258, Bucharest Romania
Phone: +40213451106 • Fax: +40213451107
www.dipgrinders.ro • office@dipgrinders.ro

DK-40
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Vladimir Nenashev din Rusia

A câștigat campionatul mondial de prăjit cafea
Campionatul mondial de prăjire a cafelei din 2018 a fost un
concurs intens de patru zile, în care Vladimir Nenashev de
la Mosaic Coffee a reprezentat Federația Rusă şi a triumfat,
câştigând titlul de campion mondial la roasting în 2018.
Campionul japonez Yoshiyuki Nakamura de la
Mamepolepole s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce al
treilea loc i-a revenit lui Veda Viraswami din Le Café Alain
Ducasse, Franța. Douăzeci și trei de campioni naționali
ai WCRC au concurat la competiţia din acest an, care a
avut loc odată cu evenimentul Sigep din Rimini, Italia.

Cum poate cafeaua
să protejeze sănătatea creierului?
Cafeaua a primit o atenție considerabilă pentru
o listă tot mai mare de beneficii pentru sănătate,
sănătatea creierului fiind în top printre ele. Deşi
nu e lipsit de dezavantaje, studiile au arătat efecte
uimitoare ale consumului moderat de cafea,
adesea legate de conţinutul ridicat de cofeină.
Dar un nou studiu de laborator sugerează că
atunci când vine vorba de sănătatea creierului,
cafeaua oferă mai mult decât efectele stimulative
ale viciului nostru preferat - de fapt, decaf-ul ar
putea fi la fel de eficient.

inhibarea formării aglomerărilor acestor proteine perturbate
găsite în creierul pacienților cu Alzheimer. Cercetătorii au
ajuns să-şi concentreze atenţia treptat pe un set special de
compuşi cunoscuţi sub numele de fenilidenii care se formează
în timpul procesului de prăjire și care dau cafelei gustul amar
plăcut. Mai mult decât orice alt compus din cei examinați
în acest studiu, echipa de cercetare a constatat că fenilidenii
inhibă atât amiloid beta cât și tau în condiții de laborator.

„Studiul a început cu o întrebare: de ce cercetările anterioare
nu au descoperit cum consumul de cafea se corelează cu un
risc mai scăzut de a dezvolta boli neurodegenerative precum
Alzheimer și Parkinson? Am vrut să investigăm de ce se
întâmplă asta - care compuşi (din cafea) sunt implicaţi şi
modul în care aceştia pot influenţa bolile legate de declinul
cognitiv”, a spus autorul studiului de Dr. Donald Weaver,
codirector al Institutului Krembil Brain din Toronto.

Cercetătorii au adăugat că este probabil combinaţia de
compuşi care oferă cele mai mari beneficii din consumul de
cafea, dar rezultatele indică faptul că fenilidenii – prezenţi
atât în cafeaua cu cofeină, cât şi în cea fără (puţin mai mult
în cazul prăjirii dark) - ar putea fi esenţiali pentru efectele
lor neuroprotectoare. Deoarece acesta a fost un studiu de
laborator care a examinat interacțiunea compușilor de cafea
cu proteine toxice în afara corpului, următorul pas este să
aflăm dacă aceleași rezultate apar la subiecții umani odată ce
aceşti compuşi sunt ingerați. În timp ce rezultatele nu sunt
încă foarte concludente, cercetarea este un punct de plecare
important pentru a investiga modul în care aceşti compuşi
interacţionează cu proteinele responsabile pentru bolile care
distrug creierul şi care afectează mai mulţi oameni în fiecare an.
Studiul a fost publicat în jurnalul Frontiers in Neuroscience.

Pentru a investiga de ce, echipa de cercetare a evaluat mai
mulți compuși (inclusiv cofeina) eliberați în timpul procesului
de prăjire în trei tipuri de boabe de cafea: cafea foarte prăjită,
cafea prăjită light și cafea decofeinizată prăjită dark.
Analiza s-a axat pe modul în care compușii interacționează
cu amiloid beta și tau, proteine toxice legate de dezvoltarea
bolii Alzheimer. Conform rezultatelor studiilor anterioare,
compușii de cafea ar putea oferi un efect neuroprotector prin
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„Astfel, fenilidenii sunt un inhibitor dublu... nu ne
așteptam la acest lucru “, a spus dr. Weaver.

Sursă: www.forbes.com
Foto: consumerreports.org

Concursul mondial din acest an a fost compus din trei
etape, printre care s-au numărat evaluarea pre-prăjirii
și a cafelei verzi, etapa de prăjire concepută pentru
a urmări planul de prăjire al fiecărui concurent și o
etapă de evaluare senzorială în care un grup de arbitrii
a efectuat o dublă degustare a cafelei pe nevăzute.
Sursă: www.comunicaffe.com
Foto: Instagram Image by Vladimir Nenashev
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Schaerer a creat o mașină automată de
espresso a viitorului, inspirându-se din trecut.

Schaerer Barista
46

Producătorul de aparate de cafea elvețiene Schaerer a
combinat principiile unui portafiltru și abilitățile unui
barista ce manevrează cu ușurință o mașină de cafea
complet automatizată pentru a crea Schaerer Barista.
„Portafiltrul tradițional este sinonim cu rafinatul
espresso italian și băuturile pe bază de espresso.
Mulți restauratori decid în favoarea acestui concept de
mașină, din acest motiv”, spune Monika Oeggerli, formator
la Centrul de Competențe pentru Cafea Schaerer.
„În același timp, ei critică fluctuațiile de calitate și nivelul
ridicat de efort care rezultă din etapele pregătirii manuale.
Obiectivul nostru a fost de a oferi clienților o soluție
care combină metoda tradițională de preparare a unui
portafiltru cu o fiabilitate ridicată a proceselor, pentru a
le oferi cel mai bun suport pentru vânzările de cafea.”

Atunci când Schaerer Barista este instalat la locație, toți parametrii
legați de calitate și diferitele profiluri de gust sunt setate și definite
individual în software, inclusiv măcinarea, dozarea și umplerea.
Datorită celor două râșnițe integrate, bariștii pot folosi două
tipuri diferite de boabe la un moment dat și pot adăuga alte
boabe de cafea de la râșnițe externe pentru rețete suplimentare.
La atingerea unui buton de pe ecran, vaporizatorul
Supersteam poate realiza automat spumă de lapte în
maximum trei consistențe și temperaturi predefinite.
Acestea includ consistența cremoasă pentru cafeaua tradițională
cu lapte și latte art, fermă pentru prepararea băuturilor precum
latte macchiato și foarte fermă, care contribuie la crearea de
băuturi cu munți de spumă, cum ar fi „Cappuccino Fujiyama”.
„Aburul este de aproximativ 120 ° C și, prin urmare,
este temperatura ideală pentru aducerea laptelui la
temperatura perfectă”, spune Oeggerli. „Aceasta înseamnă
că ibricul cu lapte poate fi sterilizat în același timp.”
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Parametrii legați de calitate ai Schaerer Barista sunt
monitorizați continuu și afișați pe ecran. Senzorii reacționează
imediat dacă există abateri de la domeniul definit.

Procesul de pregătire automată asigură faptul că specialitățile
de cafea pe bază de espresso sunt preparate cu o calitate înaltă
și aromă consistentă, indiferent de cine operează mașina.

În timp ce mașina pregătește băutura, personalul de
serviciu poate pregăti alte elemente din meniu, cum ar fi
prăjituri, produse de patiserie, deserturi sau băuturi reci.

Costa Coffee din Marea Britanie este un exemplu de
lanț de cafenele care folosește Schaerer Barista.

Acest lucru nu înseamnă că mașina șterge rolul
baristului. În schimb, îi îmbunătățește productivitatea
și simplifică formarea și funcționalitatea.

Pentru că râșnița este integrată în mașina de espresso,
Schaerer Barista ocupă mai puțin spațiu decât aparatele
tradiționale. Cantitatea prestabilită de cafea și râșnița
încorporată reduc volumul de cafea consumată și vă
ajută să mențineți ordine la locul de muncă.

Costa Coffee și-a echipat magazinele cu aceste aparate de espresso,
datorită calității consistente a băuturilor și faptului că nu sunt
necesari bariști instruiți pentru a obține cele mai bune rezultate.
„Este practic mai presus de toate pentru personalul
fără expertiză barista atunci când toate aceste procese
sunt efectuate automat”, spune Oeggerli.
„Este din ce în ce mai greu să găsești membri calificați sau
bariști instruiți, și chiar și atunci, implică creșterea costurilor
pentru personal. În același timp, oaspeții devin din ce în ce
mai exigenți în ceea ce privește gustul și calitatea băuturilor.”
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„Dacă software-ul Schaerer Barista are activată funcția
ce permite unui barista să-și instaleze mașina singur,
sunt necesare cunoștințe complete pentru a stabili
profilul optim al gustului”, spune Oeggerli.
Este totuși important ca operatorii să verifice senzorii
mașinii, volumul apei și caimacul băuturilor.
În afara de minimizarea formării și maximizarea
consistenței, Schaerer Barista oferă o serie de avantaje
practice față de alte mașini de espresso.

Schaerer Barista este ușor de curățat. Pur și simplu
puneți o tabletă de curățare în portafiltrul cu coșul
de spălare din spate, introduceți-o în mașină și
porniți programul de curățare automată.
Gama de produse Schaerer a evoluat de-a lungul anilor.
Acesta a lansat primul său sistem de cappuccino complet
automatizat în 1997. Înainte de aceasta, a lansat în 1957 o
mașină automată cu pistoane și o mașină de cafea complet

automată cu dozator și râșniță integrată în 1970.
Schaerer intenționează să integreze în continuare digitalizare
în aparatele sale pentru a spori funcționalitatea produselor.
„Grație creșterii experienței consumatorilor, sunt necesare
soluții care acoperă întregul spectru de funcționalitate - de
la plăți fără numerar prin plată online până la configurarea
unor rețete individuale preferate care sunt trimise la
mașina de cafea și pregătite”, spune Oeggerli.
„Schaerer a combinat întotdeauna tehnologia mașinilor de cafea
și mulți ani de expertiză în cafea cu talentul unui barista.
Acest lucru ne-a stabilit de-a lungul deceniilor ca
fiind unul dintre cei mai importanți furnizori de
mașini de cafea complet automatizate”.
Sursă: Global Coffee Report
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Sweets ’n’ Coffee
Coffee Muffins

Ingrediente:

Mod de preparare:
Ouăle se mixează bine cu un praf de sare
până îşi dublează volumul. Se adaugă zahărul
şi se mixează până devin ca o cremă.
Ciocolata se topeşte la microunde, se amestecă
împreună cu uleiul, apoi se incorporează în crema
de ouă. La amestecul obţinut se toarnă şi laptele
puţin câte puţin, esenţa de rom şi nessul.

•

4 ouă

•

100 g zahăr

•

125 ml ulei

•

125 ml lapte

•

100 g ciocolată amăruie

•

200 g făină

•

1 praf de copt

•

esenţă de rom

•

1 linguriţă de ness

Compoziţia se toarnă în forme şi se introduce la cuptor la foc
mediu pentru aproximativ 30-35 de minute. Pentru a vedea
dacă brioşele sunt gata ele se pot înţepa cu scobitoarea.
După ce s-au răcit, brioşeşe se servesc simple,
pudrate cu zahăr sau glazurate cu ciocolată, după
preferinţă. Şi neapărat lângă o cafea cu lapte.

Enjoy your sweet coffee break!
Sursă: www.dulciurifeldefel.ro

La sfârşit, se adaugă făina amestecată cu praful de copt.
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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

?

De ce ai ales cafeaua și când ai început?
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Anita Nagy Bertok

Why have you chosen coffee
and when did you start?

Am intrat în această frumoasă lume de cafea când m-am
mutat în Irlanda în 2000. A fost un pic din întâmplare,
când mi-am luat primul job ca barista în inima orașului
Dublin. M-am îndrăgostit imediat de toată atmosfera.
Nu băusem cafea înainte, așa că pentru mine această
experiență a fost extraordinară și importantă.

I got into this beautiful coffee world when I moved to Ireland
back in 2000. It was a bit of an accident as I got my first job
as a Barista in the heart of Dublin. I just fell in love with the
whole vibe straight away. I didn’t really drink coffee before
that so for me that was a huge and important experience.

Descrie-ne cea mai interesantă
experiență cu cafeaua de până acum.

Describe us the most interesting
coffee experience until now.

Este foarte greu de ales care a fost cea mai interesantă
experiență cu cafeaua, pentru că au existat multe de-a lungul
anilor. Cred că pot să subliniez cea în care am concurat
în competiția Irish Barista din 2007, care a fost o curbă
enormă de învățare pentru mine. Și un altul foarte important
când am vizitat prima dată o țară de origine. A fost un
impact imens să văd și să învăț de unde începe totul.

Most interesting coffee experience is very hard to
recall as there were many over the years. I think I can
highlight the one when I competed in the Irish Barista
Competition in 2007 which was an enormous learning
curve for me. And, another very important one when I
visited an origin country for the first time. It was a huge
impact also to see and learn where everything starts.

Spune-ne despre o persoană care a
influențat cariera ta de cafea.

Tell us about a person that
influenced your coffee career.

Sunt atât de mulți oameni, așadar, este foarte greu să
alegi unul. Îmi place comunitatea noastră de cafea așa
cum este, cu toți acei oameni minunați din ea.

There are so many people, so it is very hard to
pick one. I just love our coffee community as
it is with all those lovely people in it.
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Ce părere ai despre concursuri? Reprezintă
acestea o posibilitate de a evolua piața?

What do you think about competitions?
Do they contribute to the market evolution?

Da, cu siguranță.
Competițiile sunt o provocare uimitoare pentru
bariști, pentru a stabili standardele și pentru a-i
face din ce în ce mai buni în fiecare an.

Yes, most definitely.
Competitions are an amazing drive for baristas,
to set the standards and to get them
better and better every year.

Ce metoda de preparare a cafelei
îți place cel mai mult?

What coffee brewing method
do you like the most?

Eu chiar nu am una favorită. Îmi plac foarte mult cafelele
la filtru, dar și espresso sau băuturi pe bază de espresso.
Îmi place să încerc ceva nou și, când călătoresc, îmi place
să văd și să încerc ceea ce cultura țării are de oferit.

I really don’t have a favorite one. I enjoy filter coffees a
lot but also espresso or espresso-based beverages as well.
I love to try anything new and when I travel, I also love
to see and try what the country’s culture can offer.

Care sunt cele mai semnificative trei
calități pe care un barista trebuie să
le aibă pentru a fi un campion?

What would be the most significant
three qualities a barista must
have to be a champion?

În opinia mea, în afară de îndemânare și pasiune,
este important să fii un model și o sursă de inspirație
pentru comunitatea barista și să împărtășești
experiența și cunoștințele cu ceilalți bariști.

In my opinion, besides the skills and passion, it is
important to be a role model and an inspiration for
the barista community and to share the experience
and knowledge towards the other baristas.
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După mulți ani în Irlanda, te-ai mutat în
Ungaria. Care este impresia ta despre
piața de cafea? Care sunt diferențele
dintre aceste două piețe?

After many years in Ireland, you moved
to Hungary. What is your impression
about the coffee market? What are the
differences between these two markets?

Am decis să ne întoarcem acasă pentru a fi mai aproape de familia
noastră și să înființăm propria prăjtorie de cafea și centru de
instruire (Warda Coffee Roasters) www.wardacoffee.com. Piața
de cafea este în plină expansiune în Ungaria, așa cum este și în
Irlanda. Nu văd foarte multe diferențe între cele două țări în ceea
ce privește piața. În principal, diferențele culturale sunt cele pe care
le văd cel mai mult. De asemenea, este uimitor să vedem că există
din ce în ce mai mulți bariști calificați în Ungaria. Prin urmare,
există o cerere mai mare pentru educația din lumea cafelei.

We decided to move back home to be closer to our family
and to set up our own coffee roastery and training center (
Warda Coffee Roasters) www.wardacoffee.com . The coffee
market is booming in Hungary, so it is in Ireland. I don’t
really see a lot of differences between the two countries in
terms of the market. Mainly it is the cultural differences
which I can see mostly. It is also amazing to see that
there are more and more skilled baristas here in Hungary.
Therefore, there is higher demand for coffee education.

În cele din urmă, spune-ne câteva cuvinte
pentru comunitatea barista din România!

In the end, tell us a few words for the
Romanian barista community!

Deși nu am fost niciodată în România (este păcat, întradevăr), dar sper că acest lucru se va schimba în viitor :),
urmăresc pe rețelele de socializare tot ce se întâmplă acolo.
Există deja câțiva campioni mondiali, ceea ce este foarte
impresionant. De asemenea, văd că există o mulțime de
evenimente legate de cafea care îi aduc pe oameni împreună.
Deci, tot ce trebuie să spun este: „Țineți-o tot așa!”.

Although I have never been to Romania (it is a shame, really)
but I hope this will change in the future :), I follow on social
media what is happening there. There are already a good
few World Champions, which is very impressive. Also, I
see that there are a lot of coffee related events which bring
people together. So, I just have to say, "Keep it going!".
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Criza de cafea
Semințe supradimensionate. Fără cofeină. Comparativ
cu boabele care furnizează băutura noastră zilnică, rudele
sălbatice ale plantelor de cafea pot părea chiar bizare. Dar
ele poartă caracteristici genetice care ar putea ajuta plantele
de cafea de fermă să supraviețuiască amenințărilor, cum
ar fi seceta și bolile - și pot să creeze băuturi noi și plăcute
în acest proces. Acum, o nouă serie de studii spune că
până la 60% din aceste specii de cafea sălbatică ar putea
să dispară, unele în următorii 10-20 de ani, din cauza
despăduririlor, așezărilor umane și schimbărilor climatice.
Există 124 de specii cunoscute din familia Coffea, dar
majoritatea dintre noi folosesc doar două variante domesticite:
gustoasa C. arabica, ce reprezintă două treimi din piața
mondială, și apriga C. canephora, cunoscută mai bine
ca robusta, care cuprinde restul. Dar arabica este în mod
special susceptibilă la boli, cum ar fi ciuperca devastatoare
numită rugina frunzei de cafea. Hibrizii arabica-robusta
care odinioară erau rezistenți, încep și ei să cedeze.
Pentru a întocmi harta locațiilor și sănătatea speciilor de
cafea sălbatică, Aaron Davis, șeful cercetării de cafea la Royal
Botanical Gardens, Kew din Regatul Unit și colegii săi au
efectuat cea mai cuprinzătoare evaluare globală de până
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acum. Au început cu mai mult de 5000 de înregistrări de
specii sălbatice prelucrate de alți cercetători și exploratori și
au strâns date suplimentare în timpul a zeci de expediții în
zone-cheie din Africa, Madagascar și insulele oceanului Indian.
După maparea locației fiecărei specii, aceștia au determinat
- pe baza populației vegetale și a habitatului - care erau în
pericol. Șaizeci de procente sunt amenințate cu dispariția,
iar unele ar putea fi deja dispărute, au declarat săptămâna
aceasta în Science Advances. „Știam că va fi crescut, dar nu am
crezut că va fi atât de mare”, spune Davis. Pentru comparație,
22% din toate speciile de plante din lume sunt amenințate.
Într-un studiu separat, Davis a colaborat cu alți cercetători
de la Kew și forumul pentru Mediu, Schimbări Climatice și
Păduri de Cafea din Addis Abeba pentru o analiză aprofundată
la arabica sălbatică, cea care avea un risc scăzut în analiza
globală. Noul lor studiu, spre deosebire de cel vechi, a luat în
considerare schimbările climatice, utilizând date de teledetecție
și simulări pe calculator.
S-a dovedit a fi crucial: ei au descoperit că schimbările
climatice ar putea reduce populația de arabica sălbatică
la jumătate până în 2080, raportează cercetătorii
luna aceasta în Global Change Biology.

Photo: Alan Schaller

60% din speciile sălbatice sunt pe cale
de dispariție, unele în câteva decenii
„Constatarea sugerează că alte specii de cafea
sălbatică aparent cu risc scăzut ar putea fi, de
fapt, la un risc și mai mare”, spune Davis.
Noile lucrări „întăresc ceea ce știm” cu privire la vulnerabilitatea
speciilor de cafea sălbatică, spune Sarada Krishnan, directorul
inițiativelor globale la Grădinile Botanice din Denver și
proprietara unei plantații de cafea din Jamaica. Acum doi ani,
Krishnan și alți cercetători au investigat o modalitate de a
menține în viață speciile de cafea sălbatică: prin băncile genetice.
Aceste depozite conțin materiale genetice care pot fi cultivate
înapoi, dacă verii lor sălbatici vor fi șterși de pe fața pământului.
Cel mai renumit depozit este seiful „sfârșitului lumii” al
semințelor din Spitsbergen, Norvegia. Dar semințele de
cafea nu vor germina după ce au fost înghețate. În schimb,
plantele au fost conservate aleator în 52 de colecții de teren
din țările cultivatoare de cafea. Aceasta realizare a costat
foarte mult, iar la aceasta s-a adăugat o forță de muncă
intensă, în zone cu resurse limitate, ceea ce face ca existența
continuă a boabelor să fie precară, spun Krishnan și alții.
Deoarece nu pot salva toată cafeaua, Krishnan și echipa
sa internațională de oameni de știință în cafea s-au

concentrat pe patru bănci genetice (trei în Africa și una
în Costa Rica) în misiunea lor de a salva cafeaua sălbatică.
Printre nevoile imediate: modernizarea condițiilor pentru
plantele existente, refacerea stocului cu speciile sălbatice
lipsă și permiterea partajării datelor și a materialului
genetic - și găsirea a 25 milioane de dolari din industrie
în următorii 25 de ani pentru a le finanța pe toate.
Speciile sălbatice vor fi folosite pentru a dezvolta soiuri noi
și mai rezistente de către crescătorii de cafea precum Simon
Martin Mvuyekure, care caută culturi rezistente la boli și
secetă pentru a le planta în Africa de Est. Un alt vis pentru
unii: de a crea un hibrid cu o aromă divină ca legendarul bob
care a salvat industria de cafea din Panama în urmă cu 10 ani.
Producătorii se confruntau cu prețuri foarte scăzute și au
vândut terenuri neprofitabile dezvoltatorilor, până când o
fermă a experimentat cu o tulpină sălbatică etiopiană ale
cărei semințe proveneau din banca genetică din Costa Rica.
Cunoscută sub denumirea de Geisha, aroma sa distinctivă de
flori s-a clasat pe o poziție înaltă printre degustători și a depășit
toate așteptările la licitații. Acum este cea mai scumpă cafea de
din lume.
				Sursă: www.sciencemag.org
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beauty in a cup

Photo: nutritiouslife.com

beauty in a cup

îţi

Sursă: clickpentrufemei.ro

cafeaua

păstrează frumuseţea

Oricât de ocupată ai fi, parcă nu poţi să nu îţi
începi ziua cu o cafea bună, care să te energizeze
pe deplin. Dar ştiai că această licoare care îţi
place atât de mult are efecte benefice şi asupra
pielii? Află care sunt acestea şi cum le poţi
introduce în ritualul tău zilnic de frumuseţe!

pe săptămână. Ai nevoie de 1 lingură de zahăr şi 1 lingură
de cafea, pe care să le amesteci într-un bol împreună cu
2 linguri de ulei de cocos. Aplică exfoliantul pe faţă şi
masează bine, câteva minute. Clăteşte cu apă călduţă. Vei
observa că pielea va fi mai fină şi mai strălucitoare.

Mască facială
Curăţă tenul
Pentru o faţă luminoasă, curăţarea este primul pas şi poate
cel mai important dintre toate. Dacă vrei să îndepărtezi
celulele moarte, excesul de sebum şi murdăria de pe ten,
foloseşte pudră de cafea în combinaţie cu gel pe bază de
aloe vera. Mixează câte 1 lingură din fiecare ingredient
şi aplică amestecul pe faţă, masând uşor, cu mişcări
circulare. După câteva minute, spală faţa cu apă călduţă.

Exfoliant natural
După ce pielea e curată urmează exfolierea, o altă etapă
la fel de importantă, recomandată de maximum două ori
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Şi pentru că nu poţi încheia un ritual de frumuseţe fără o
mască de faţă, îţi propunem mai multe variante cu cafea, care
să îţi hidrateze pielea şi să o întinerească. Prima dintre ele este
o combinaţie între cafea şi miere. Amestecă 1 linguriţă din
fiecare şi aplică crema pe faţă. Las-o să acţioneze 15 minute,
apoi îndepărteaz-o cu apă. Vei observa că pielea ta va fi moale
şi catifelată, datorită acestei combinaţii. A doua mască are la
bază zeamă de lămâie şi cafea. Poţi pune 2 linguri de cafea şi
zeama de la 1 lămâie. Aplică amestecul rezultat pe faţă şi lasă
să acţioneze 30 de minute. Îndepărtează apoi. De asemenea,
mai poţi încerca şi o mască din amestecul unei linguriţe
de cafea cu 1 linguriţă de lapte. Aplică masca pentru 20 de
minute şi îndepărteaz-o apoi. Laptele va ajuta la regenerarea
celulelor şi îţi va lăsa pielea mai catifelată şi mai luminoasă.
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Sursă: www.deteched.com

maşini de cafea
de înaltă tehnologie
pentru a începe
dimineața perfectă chiar acasă

KitchenAid Pour Over Coffee Maker - $ 120 pe Amazon.com
Metoda pour over este diferită. Un singur flux de apă menține
întregul proces de preparare simplificat față de metoda clasică folosită
de majoritatea maşinilor de cafea. Pour over creează un mediu mai
fierbinte, care are ca rezultat o ceașcă de cafea mai gustoasă.
Sistemul de cafea Ninja Single-Serve - 88 USD pe Amazon.com
Aparatul de cafea Ninja Serve foloseşte aceleași principii ca și
producătorii capsulelor de cafea, dar, în loc să folosească unele
reale, folosește boabe de cafea pentru o ceaşcă perfectă.
Breville Barista Maker - 546 dolari pe Amazon.com
Aparatul are o râşniţă conică încorporată pentru a vă bucura de
boabe proaspete de fiecare dată. De asemenea, are dozare precisă,
controale ale temperaturii și toate accesoriile de care aveți nevoie
pentru a crea un espresso perfect fără a merge la o cafenea.
Technivorm Moccamaster - 329 dolari pe Amazon.com
Moccamaster are un preț ridicat, dar este proiectat să facă o ceașcă de cafea cu
aromă perfectă, cu elementul său unic de încălzire din cupru, care păstrează
o temperatură consistentă la preparare de la început până la sfârșit.
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coffee gear

coffee gear

Passion for All Things Coffee
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.

behmor.com
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
30 Nov-1 Dec	BlackFest Ukrainian Coffee Show	Kiev, Ukraine

Milan, Italy

www. blackfest.show

30 Nov-2 Dec

Milan Coffee Fest

15 December

Coffee Festival Krakow	Krakow, Poland	Facebook: Festiwal-Kawy-Polska

11 January		Baku Coffee & Tea Festival 2019	Baku, Azerbaijan

www.milancoffeefestival.com

www.sca.coffee.ro

11-13 January

Vienna Coffee Festival	Vienna, Austria	Facebook: Vienna Coffee Fest

26 January		

The Barista League 	Helsingborg, Sweden

www.thebaristaleague.com

A STEP FORWARD
Opera, since its origins, has been conceived
as a constantly evolving project towards excellence: because technology keeps renewing
itself, innovations become reality, creativity always takes different shapes. Here it is, then,
cations. To be always a step forward.

-

NEW
WI-FI SYSTEM

SANREMO MACHINES ROMANIA

Matei voievod nr.102, sect. 2
Bucharest - ROMANIA
www.sanremomachines.ro

