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Planurile se fac primăvara cu o cafea în mână iar explozia 

evenimentelor dedicate cafelei a luat pe toată lumea prin 

surprindere.

Seria de festivaluri, care mai de care mai departe de 

Europa, cum ar fi Bogota, Tokyo sau următoarele campio-

natele de barista care se vor muta în Melbourne, excursiile 

dedicate învățăturii despre cafea în țările de origine ne fac 

să ne gândim cum ne planificăm timpul când lucrăm, vă 

spun din proprie experință.

Bucurați-vă de noutățile pe care vi le aducem și de intervi-

urile cu campionii României, mai noi sau mai vechi, oameni 

care muncesc în fiecare zi să schimbe această piață, care 

a devenit atât de pretențioasă și încă este atât de mică, a 

cafelei de specialitate.

Educația în consumul cafelei de calitate (produse și pre-

parate), din punctul meu de vedere ar trebui să se facă la 

nivel macro consum, nu micro consum și să nu fie încă 

o chestie dezirabilă, la fel cum ne dorim cea mai scumpă 

mașină sau cea mai scumpă rochie și nu întotdeauna le 

putem obține.

Așa cum ar trebui să ne educăm să reciclăm, să curățăm, 

să respectăm oamenii care muncesc în barul de cafea și nu 

numai, aşa ar trebui şi să ne respectăm vecinii, habitatul, să 

respectăm tot ceea ce ne înconjoară.

Vine primăvară, bucurați-vă de ea cu o cafea bună,  

așa cum vă place!
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Campionatul Mondial Barista 2020 și  
World Brewers Cup vor avea loc anul acesta în 
Melbourne, Australia, în perioada 4-7 mai, la 
Expoziția Internațională de Cafea Melbourne (MICE). 

La aceste două campionate mondiale de cafea sunt 
aşteptaţi 85 de campioni naționali din întreaga lume 
care vor concura pentru titlurile de campioni mondiali. 
Campionatele mondiale de cafea din Melbourne se vor 
desfăşura pe parcursul a 4 zile la Centrul de Expoziții, găzduit 
de festivalul MICE şi vor fi împărţite în două etape. 

Campionatul Mondial Barista (WBC) este cel mai 
important concurs internațional de cafea produs anual de 
World Coffee Events (WCE). Concursul se concentrează 
pe promovarea excelenței în cafea, promovarea profesiei 
barista și implicarea unui public internațional în cadrul 
unui campionat anual care servește drept punctul culminant 
al evenimentelor locale și regionale din întreaga lume. 

World Brewers Cup (WBrC) aduce în atenţia 
publicului măiestria preparării cafelei şi promovează 
prepararea manuală și excelența în servicii.

Anul trecut, 12 000 de iubitori de cafea și 
profesioniști din industrie din SUA și din 
străinătate au participat la al treilea Festival de 
Cafea din New York. Festivalul se va întoarce în 
perioada 11-13 octombrie 2019 și promite să fie 
un eveniment de neratat pentru iubitorii de cafea 
și pentru cei care lucrează în lumea cafelei. 

Festivalul din acest an va cuprinde spectacole live de la 
cei peste 85 de furnizori de cafea, produse alimentare și 
echipamente care vor fi prezenţi la eveniment. Vizitatorii se 
vor bucura de degustări gratuite de cafea, ateliere interactive, 
demonstrații de la barista de clasă mondială, mâncăruri 
delicioase, cocktailuri de cafea, muzică live, artă și multe 
altele. Bazându-se pe programele extrem de reușite din 

Londra și Amsterdam, acest eveniment cu cafeină este 
un spectacol de neuitat pentru toți iubitorii cafelei.

Festivalul de cafea de la New York este, de asemenea, 
evenimentul lansării oficiale a Coffee Week NYC ™, care 
promovează industria de cafea, în timp ce strânge bani 
pentru proiecte caritabile ce îşi doresc să asigure apă curată și 
canalizare în comunitățile producătoare de cafea. 100% din 
toate profiturile obţinute vor fi donate proiectului Waterfall.

Pentru mai multe informații despre proiectele lor recente, 
accesați www.charitywater.org. Festivalul va avea loc la 
Pavilionul Metropolitan, 6th Avenue, West Street 18th Street.

                Sursă: www.comunicaffe.com

coffee stage

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

www.espressodepo.ro

Campionatul mondial Barista 2020 
și World BreWers Cup  la melBourne

Festivalul de CaFea din neW York  
se întoarCe în oCtomBrie 2019
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nestlé anunță lansarea gloBală a 
unei game noi de produse starBuCks
Nestlé a anunțat lansarea unei 
game noi de produse de cafea 
sub marca Starbucks, care va fi 
disponibilă la nivel global. Noua 
gamă cuprinde 24 de produse, 
inclusiv cafea boabe sau râşnită, 
precum și primele capsule 
Starbucks dezvoltate pentru 
maşinile de cafea Nespresso și 
Nescafé Dolce Gusto.

Aceasta este prima lansare de produse 
de când cele două companii și-au unit 
forțele în august, anul trecut și au 
creat o alianță mondială de cafea. În 
perioada următoare, Nestlé va lansa 

aceste produse pe mai multe piețe din 
Asia, Europa, America Latină, Orientul 
Mijlociu și Statele Unite ale Americii. 
Noua gamă de produse de cafea include 
o varietate de amestecuri Starbucks 
și cafea de origine unică, precum și o 
selecție de băuturi clasice, cum ar fi 
Caramel Macchiato și Cappuccino. 

Clienții din întreaga lume vor putea să se 
bucure de cafeaua lor preferată Starbucks 
acasă. 
Toate aceste produse sunt 100% 
fabricate din cafea arabica de înaltă 
calitate, obținută de la fermierii din 
regiunile cele mai importante din lume.

primele Cireșe de CaFea din  
proieCtul imlvt au Fost reColtate  
în HueHuetenango, guatemala

Când a fost creată World Research Cafe (WCR)  
în 2012, una dintre primele inițiative pe care  
le-a lansat organizația a fost Internaţional 
Multilocation Variety Trial (IMLVT). 

IMLVT este cel mai mare program de testare a evoluţiei 
semințelor: 31 de varietăți de cafea Arabica au fost duse în 23 de 
țări din întreaga lume pentru testare și evaluare riguroasă spre a 
observa cum performează diferitele soiuri în medii diverse.  
 
Partenerii locali ai WCR din fiecare țară ţin soiurile 
sub observaţie și raportează datele obţinute.

Fiecare țară participantă a plantat aceleași 31 de soiuri 
în IMLVT; cele mai multe au fost plantate în 2015 și 
2016, iar acum acestea încep să producă primele lor 
recolte. La începutul acestei luni, la aproximativ trei ani 
după ce au fost plantate, cireșele au fost recoltate de pe 
un sit IMLVT din Huehuetenango, Guatemala.

Un soi hibrid F1, cunoscut ca EC15, este unul dintre cele 31 de 
soiuri testate în rețeaua IMLVT. EC 15 a fost cea mai productivă 
varietate din acest loc de studiu - 30 de arbori au produs circa 
65 kg de cireșe de cafea. La fiecare locație, soiurile sunt plantate 
în trei blocuri randomizate (fiecare bloc conține un rând de 10 
arbori), permițând cercetătorilor să efectueze analize statistice 
privind creșterea plantelor, recoltarea și calitatea acestora.

IMLVT se numără printre cele mai ambițioase studii de 
cercetare realizate vreodată în domeniul cafelei, reunind 
parteneri din 23 de țări diferite, cu aderarea de noi țări în fiecare 
an. Niciun program în industria cafelei nu a atins acest nivel de 
coordonare între țările producătoare; fiecare țară participantă 
la IMLVT execută procesul în colaborare cu WCR, alocând 
cercetători care să instaleze, să monitorizeze și să întrețină 
parcelele de cercetare. Procesele sunt gestionate în colaborare 
cu parteneri de cercetare - de obicei institutele naționale de 
cercetare a cafelelor, dar şi partenerii din sectorul privat. 
             Sursă: www.comunicaffe.com

Sursă: www.comunicaffe.com



coffee stage

lavazza lansează un nou amesteC  
de CaFea exClusiv la gulFood 2019
Pentru al patrulea an consecutiv, Lavazza va fi prezentă în 
cadrul târgului internațional din Dubai cu gama de produse 
deja cunoscute şi cu expoziții dedicate diverselor sale produse 
pentru sectoarele Café, Restaurant și Hotel.

În ediţia 2019, Lavazza lansează la Gulfood cele mai recente produse 
ale sale: ¡Tierra! Colombia espresso și amestecuri 100% Arabica washed 
pentru filtru, acestea reprezentând interpretarea Lavazza a teritoriului 
columbian și a gustului său. ¡Tierra! Columbia reunește profilurile de gust 
tipice diferitelor regiuni columbiene: aciditatea cafelei din sud, notele 
aromatice și fructate din Cordillera din vest și corpul regiunii Meta.

¡Tierra! Columbia Espresso se caracterizează printr-o armonie a unui 
gust fin, îmbogățit de note dulci și de un corp bogat. Notele de fructe 
tropicale sunt însoțite de mirosuri de coajă de lămâie și iasomie, cu un gust 
ușor de lichior. ¡Tierra! Columbia este, de asemenea, disponibilă pentru 
prepararea la filtru: un amestec diferit și o metodă diferită de prăjire, 
calibrată special pentru a obține cel mai bun profil în cană. Această cafea 
se caracterizează printr-o aromă fructată, un corp echilibrat și dulceața 
puternică tipică a cafelei columbiene Arabica. Notele ei sunt de grapefruit, 
fructe de pădure, bergamotă și miere. Vizitatorii Gulfood 2019 sunt 
bineveniți să guste amestecul unic în timpul evenimentului de cinci zile.  Sursă: www.comunicaffe.com

Importator exclusiv 
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N E W  P R O D U C T  P O R T F O L I ON E W S
T W O  E 6 5 S
R E P L A C I N G  T H E  K 3 0  T W I N

The new MAHLKÖNIG E65S take over the market. Following the release last summer, we received great positive feedback from our 
international markets, celebrating the E65S as the next generation of premium espresso grinding, as it does not only keep up with 
the today’s demands of baristas and shop owners – it even surpasses them. Our internal comparison proofed, that two E65S beat the 
K30 TWIN in performance and thus become the perfect space-saving choice for everyone who sets up two grinder for their espresso 
varieties.

The E65S results in cool, even grinding with a higher performance compared to the K30 TWIN – it also produces the most

Last but not least: Two E65S are the winner in terms of costs.

Therefore, the K30 TWIN will leave the product portfolio this summer.

 

Last order date for the K30 TWIN: 

30th June 2019  

Spare parts for the K30 TWIN will remain available.

Relying on the voice of the market, we are convinced that
the E65S provides a better grinding result in terms of speed, 
taste, accuracy, consistency as well as innovative functional 

Reprezentat prin Partener Co�ee Service

https://www.espressodepo.ro/magazine-the-co�ee-shop.html
https://www.ca�ea.ro



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
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coffee time

TErModEnSIMETru  

pEnTru CafEa

165,00 lEi

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

www.sanremomachines.ro

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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Sebastian Ioan Farcas

Cum ai intrat în lumea cafelei?

În traseul meu profesional în domeniul HoReCa am 
reuşit să am o ascensiune destul de naturală. 

La un moment dat, am zis că trebuie să fac ceva ce nu este 
în vogă, dar care va fi cândva, am început să am contact cu 
persoane implicate în cafea şi care au reuşit să îmi deschidă 
puţin orizontul şi de acolo restul este deja istorie.

Care este amintirea ta preferată 
cu aromă de cafea?

Cu siguranţă aş putea să povestesc mai multe momente, dar 
unul dintre ele este acela în care, la un târg internaţional şi 
după multe încercări de a bea cafea de la mai multe standuri 
care s-au dovedit a fi Italian Flavor, puţin obosit şi uşor 
dezamăgit, am ajuns la standul unui prieten; acesta lucra la 
calibrarea unei cafele şi ne-a întrebat pe mine şi pe Andrei 
Oprişan care era alături de mine dacă mai bem o cafea. 

Am zis da şi nu am regretat, a fost cred că unul 
dintre cele mai bune espresso pe care eu l-am băut, 
eugenoides 100%, era super mega florală şi foarte 
dulce, de parcă ar fi pus cineva zahăr în cafea. 

A fost o experienţă unică şi de neuitat.

COFFE BREAK TEAM ?

,



Cine ţi-a influenţat cariera în cafea?

Am avut câteva persoane pe care le admiram şi îmi 
doream ca într-o zi să ajung ca ele, dar pe măsură 
ce ajungeam să le cunosc mai bine, entuziasmul 
scădea şi am rămas uşor dezamăgit. 

Ulterior, mi-am dat seama că trebuie să învăţ de la fiecare 
persoană pe care o întâlnesc şi că, la un moment dat, va 
trebui să dau şi eu mai departe informaţiile acumulate.

Care este opinia ta despre 
voluntariat? Este aceasta o activitate 
importantă în industria cafelei?

Voluntariatul este foarte important, fără ajutorul 
voluntarilor competiţiile de barista nu ar fi posibile. 

Toate persoanele implicate, de la barişti sau viitori bariști 
până la juraţi, toată lumea face muncă voluntară, vin 
din timpul lor liber sau îşi fac timp pentru a ajuta. 

Este o diferenţă faţă de 2016 când alergam ca 
disperatul din stânga în dreapta şi făceam treabă de 
stage manager, MC, time keeper, dj şi altele. 

În 2019 am avut un şoc enorm să văd că oamenii 
sunt mai implicaţi şi vor să ajute, am avut chiar un 
număr mai mare de voluntari decât aveam nevoie. 

În 2018 prieteni mei au renunţat la treburile lor şi au 
ajutat la organizarea competiţiilor în aşa manieră încât 
eu să pot concura liniştit la Latte art. Vă mulţumesc!

Care este cafeaua ta preferată?

Cafea preferată?  
Ca şi origine Etiopia,  
dar ca mod de preparare este clever dripper pe care  
îl prepar fără cântar, folosesc un fierbător uzual de casă  
(un kettle fără temperatură controlabilă), o râşniţă mică, 
mică pentru brew şi nu stau să mă gândesc dacă  
am pus un gram sau două în plus, doar 
mă bucur de acea cafea şi atât.

Care sunt cele mai importante 
calităţi ale unui barista?

Bunul simţ, disciplina (în cazul meu un 
haos organizat) şi modestia.

23
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coffee & the city

Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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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
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proieCtul  
de CaFea  
roYal BotaniC  
gardens 
a Câștigat     

Un proiect condus de Royal Botanic Gardens, 
Kew, în parteneriat cu Union Hand-Roasted 
Coffee, a fost distins cu un prestigios Premiu 
de Sustenabilitate de către Asociația Cafelei 
Specialty (SCA). Premiul recunoaște munca 
remarcabilă în domeniul durabilității în 
industria cafelei.

„Integrarea conservării biodiversității și a rezistenței 
climatice în rezervația biosferei Yayu” este un proiect 
finanțat de către Darwin Initiative care vizează creșterea 
veniturilor producătorilor de cafea, menținând în 
același timp biodiversitatea rezervaţiei Yayu din Etiopia. 
Rezervația biosferei Yayu nu este doar o zonă în care 
se cultivă cafea, ci și un adăpost pentru un număr 
mare de specii de animale, plante și ciuperci și un 
refugiu important pentru cafeaua sălbatică Arabica.

Dr. Aaron Davis, lider de cercetare senior, a 
afirmat că „proiectul demonstrează în mod clar 
beneficiile unei abordări holistice a durabilității 
și importanța unei relații transparente și reciproc 
avantajoase între fermier și prăjitor”. Pascale Schuit 
de la Union Hand-Roasted Coffee va fi cel care va 
primi premiul la simpozionul anual al SCA.
 

Sursă: www.comunicaffe.com 

Foto: SCA News

masterClass de roasting:  
morten münCHoW la Bloom CoFFee sCHool

Bloom Coffee School, școala de cafea a 
companiei Imperator cu sediul în Trieste, 
găzduiește cu mândrie un Masterclass de 
Roasting în perioada 13-15 februarie 2019 cu 
Morten Münchow, creatorul sistemului de 
certificare SCA pentru prăjirea cafelei,  
precum și fondatorul CoffeeMind.

Se anunţă trei zile dedicate în exclusivitate prăjitorilor 
și profesioniștilor de cafea care caută o cunoaștere 
aprofundată și amănunțită a cafelei prăjite.

Cursul începe pe 13 februarie, cu o zi dedicată 
științei și chimiei cafelei, unde compușii 
aromatici prezenți în cafea vor fi analizați.

A doua zi va aborda aspectele importante ale prăjirii, 
inclusiv transformările chimice și fizice ale cafelei 
prăjite, profilurile de prăjire și controlul calității.

Ziua finală are în program analiza senzorială, cu sesiuni de 
degustare utilizând metoda cupping-ului brazilian în care 
cafeaua prăjită cu o zi înainte este analizată și degustată 
pentru a crea o imagine completă a produsului final.

Masterclass-ul este o oportunitate excelentă de formare 
pentru cei care doresc să dezvolte o abordare mai științifică 
în ceea ce privește abilitățile de preparare a cafelei.

În prezent, înscrierile sunt deschise 
pentru maxim zece participanți.

Pentru mai multe informații,  
vizitați site-ul web bloom Coffee School: 
 
www.bloom.coffee  
sau trimiteți un e-mail la adresa hello@bloomcoffeeschool.it

                   Sursă: www.comunicaffe.com
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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 city
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DMCC La data de 18 februarie, Centrul de Comerț Multicultural din Dubai (DMCC) a inaugurat Centrul de cafea 
DMCC, o unitate cu temperatură controlată de 7500 de metri pătrați și primul din acest gen în Orientul 
Mijlociu.

„Ziua aceasta reprezintă o piatră de hotar semnificativă și una care plasează Dubai în centrul comerțului 
internațional cu cafea. Mai întâi conceptualizată în 2016, este promiţător că viziunea noastră de a servi 
piața într-un mod complet diferit devine acum o realitate”, spune Ahmed Bin Sulayem, președintele 
executiv al DMCC.”

Centrul de cafea DMCC va conecta comercianții internaționali de cafea cu o logistică sofisticată și 
o serie de servicii cu valoare adăugată, oferind excelență operațională pentru a răspunde cererii în 
creştere la nivel mondial. „Până în prezent, regiunea pur și simplu nu avea capacitatea, echipamentul 
sau expertiza pentru a facilita comerțul internațional de cafea la această scară și așteptăm cu nerăbdare 
să vedem impactul centrului nostru asupra industriei în viitor”.



32

coffee world

De la recoltă la ceașcă, DMCC spune că Centrul de cafea oferă 
un suport logistic eficient din punct de vedere al costurilor 
și serviciilor care leagă producătorii de cumpărători. Printre 
serviciile de bază se numără depozitarea, curățarea cafelei 
verzi, prăjirea și ambalarea prin contract, precum și ofertele 
mai specializate pentru reambalarea cafelei verzi, evaluarea 
probelor și instruirea. Centrul de cafea DMCC găzduiește un 
laborator de testare a calității, laboratoare de cupping și un 
campus de formare SCA Premier Training. Proiectat pentru 
a gestiona până la 20.000 de tone de boabe verzi de cafea 
anual - cu o valoare comercială anuală estimată de aproximativ 
367 milioane AED ($100 milioane) - DMCC declară că 
centrul este destinat atragerii de noi fluxuri comerciale către 
Dubai și stimulării economiei naționale. Delegaţi seniori, 
inclusiv H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem, președinte de 
grup și CEO al DP World; EL. Hamad Buamim, președinte 

și CEO al Camerei de Comerț și Industrie din Dubai; EL. 
Ahmed Mahboob Musabih, directorul vamal al Dubaiului; 
EL. Salem Rashid Al Owais, ambasador al Emiratelor Arabe 
Unite în Columbia; EL. Eduardo Fonseca, ambasador al 
Panama în Emiratele Arabe Unite; şi EL. Ridwan Hassan, 
consul general al Indoneziei în Emiratele Arabe Unite, au 
participat la lansarea oficială la Dubai și s-au alăturat unui 
tur al instalației situate în apropierea centrului DMCC. 

DMCC declară că industria globală a cafelei este în 
valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari, iar 
industria din Orientul Mijlociu se așteaptă să urce la 4,4 
miliarde de dolari până în 2021, potrivit Euromonitor.
 

Sursă: Global Coffee Report 

Foto: dailycoffeenews.com
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Starbucks a sărbătorit deschiderea Starbucks Reserve 
Roastery Tokyo, un tribut într-o clădire de 4 etaje 
a calității premium a cafelei, inovării și a legăturii 
umane. Aceasta va fi cea de-a cincea prăjitorie la nivel 
global, deschisă publicului din 28 februarie, reafirmând 
angajamentul de 23 de ani al companiei față de Japonia.

Prăjitoria aduce un omagiu rolului important jucat de 
Starbucks Japonia în modelarea creșterii internaționale a 
companiei. În această locaţie, clienții se vor bucura de mai 
mult de 100 de băuturi și produse de cafea și ceai unice. De 
asemenea, prăjitoria sărbătorește cultura japoneză a conexiunii 

și a meseriei prin intermediul primului AMU Inspiration 
Lounge - de la japonezul „amu”, adică „lucru împreună”- 
pentru a găzdui evenimente de adunare a comunității și este 
planificat să devină prima locație de training Starbucks.

„Ca prima piață internațională din afara Americii de Nord, 
Starbucks Japonia a contribuit cu 23 de ani de inovare 
pentru companie la nivel global”, a declarat Kevin Johnson, 
CEO, Starbucks Coffee Company. „Deschiderea prăjitoriei 
de la Tokyo va amplifica ceea ce a făcut Starbucks Japonia 
în toate magazinele de pe piață pentru mai mult de două 
decenii - inovând și oferind cea mai bună calitate”.

Situată în cartierul vibrant și creativ Nakameguro din 
Tokyo, designul încântător al clădirii este inspirat de 
faimoșii arbori de cireș care înconjoară râul Meguro. 
Zidurile de sticlă ale clădirii și pardoselile terasei se 
îmbină perfect cu mediul, aducând vizitatorilor la 
nivelul ochilor florile de cireșe și imaginea râului 
în cele 4 anotimpuri, pentru a reflecta frumusețea 
naturală și sentimentul de armonie găsite în Japonia.

Cu peste 37.000 de parteneri care poartă cu mândrie șorțul 
verde din 47 de locaţii din Japonia și 250 chiar la prăjitorie, 
Starbucks Japonia va inova prin prăjirea proaspătă a 
loturilor mici de cafea din toată lumea în fiecare zi și prin 
introducerea unor noi băuturi pentru toate cele 1.400 
de magazine din Japonia. Această iniţiativă va începe cu 
cafeaua Tokio Roast, o cafea exclusivă Starbucks Japonia, 
disponibilă în toate magazinele în ziua deschiderii.

Sursă: www.comunicaffe.com 
Foto: www.starbucks.co.jp
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De ce ai ales cafeaua?

Cafeaua a fost un accident pur pentru 
mine. Înainte nu beam cafea zilnic.

În timpul studiilor universitare, în vara din 2004, am 
căutat un loc de muncă sezonier. Cineva la universitate 
mi-a spus să-mi duc CV-ul la o cafenea care căuta personal 
pentru sezonul de vară. Am făcut-o și m-am angajat. 
Mai târziu, am aflat că în acel moment aceea era singura 
cafenea din orașul meu natal și din țara mea (Estonia) 
care oferea o selecție de boabe single origin și cele mai 
bune băuturi de cafea. După sezonul de vară am rămas 
acolo pentru tot anul ca barista cu jumătate de normă.

Proprietarul cafenelei era Vello Raoul Leitham, un inginer 
canadian estonian care a călătorit și a văzut multe în lume. 
Venea din când în când la mine atunci când lucram în 
spatele barului și îmi împărtășea câteva lucruri interesante 
despre espresso și preparare. Odată, a luat o mică lingură 
de espresso și a trecut-o prin crema unui espresso proaspăt 
preparat și apoi a explicat: „Crema trebuie să fie pe lingură 
groasă și să curgă încet ca mierea.” Nu am vrut să mă implic 
în cafea pe termen lung, dar după un an ca barista în care 
mi-am arătat în mod neintenţionat interesul față de cafea, 
același om mi-a oferit să încep să prăjesc cafea pentru 
cafenea. Atunci m-a prins cafeaua. Am rămas în companie 
timp de aproape trei ani ca prăjitor și barista trainer.

Why did you choose coffee?

The coffee was pure accident for me. Before 
I didn’t really drink coffee daily. 

During my university times in the summer of 2004 I 
looked for seasonal job. Someone at the university told 
me to take my CV to a coffee shop that was looking for 
staff for the summer season. So, I did and got the job. It 
later appeared that it was only cafe in my home town and 
country (Estonia) at the time that offered selection of single 
origin beans and best coffee beverages. After summer season 
I stayed there for the whole year as a part-time Barista.

The owner of the cafe was Vello Raoul Leitham a Canadian-
Estonian, an engineer who had traveled and seen a lot in 
the world. While after while he came to me, when I was 
working behind the bar, and shared some interesting facts 
about espresso and brewing. Once he took a small espresso 
spoon and shoveled its back through crema of a freshly 
brewed espresso and then he explained, “the crema should 
be on the spoon thick and drop off it slowly as honey.  I did 
not plan then to become involved in the coffee in long term 
but after being one year as a barista and showing freely my 
interest in coffee with no intention I got offered from the 
same man to start roasting coffee for the cafe. That’s when 
I got really hooked by coffee. I stayed in the company for 
almost 3 years as a Coffee Roaster and a Barista trainer.

Raimond Feil

COFFEE BREAK TEAM ?
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Mai târziu, în 2007 am fost invitat să încep un nou proiect 
de prăjire de la zero. Am petrecut acolo în jur de 5 ani, 
având mâini pe deplin libere pe partea de producție și 
pregătire a cafelei companiei. Practic, am avut toate numele 
fantastice, cum ar fi Master Roaster, Product Developer, QC, 
Manager de producție, Barista Educating and Training.

În 2012, m-am implicat într-o altă schimbare, când am fost 
invitat să pornesc o altă prăjitorie din Letonia. Am avut planuri 
mari, un Loring de 35 kg, 550 mp spaţiu pentru prăjitorie 
şi cafenea, etc. Am construit totul şi s-a terminat pentru 
mine la începutul lui 2016 când am plecat din companie. 

Acum, câțiva ani mai târziu, am reușit să termin cartea 
despre prăjire și să lucrez doar la publicarea cărții în lume.

De ce ai decis să scrii  
cartea despre prăjire?

Când am părăsit Rocket Bean Roastery în 2016, mi 
s-a părut că viața mea era pe punctul de a se întoarce la 
180 de grade departe de cafea și de prăjire. Acesta a fost 
momentul când mi-am dat seama că trebuie să-mi scriu 
toate cunoștințele și să le împărtășesc cu cineva care ar 
putea beneficia de experiența mea de 12 ani. Și nu doar să 
le distrug așa cum se întâmplă cu atât de mulți profesioniști 
cu experiență atunci când îşi părăsesc industria.

Care a fost cea mai memorabilă 
experiență cu cafeaua?

Renard Coffee Shop - a fost un proiect de câțiva ani care 
s-a încheiat din nefericire cu câțiva ani în urmă. Acesta 
era situat în apropiere de locul în care Fika se află astăzi în 
Tallinn. Îşi luau cafeaua de la cei mai buni prăjitori, de la 
Nordics, iar în meniu au avut întotdeauna o varietate de 
cafea de la cel puțin 3 prăjitorii. Ei îşi făceau prăjiturile și 
erau delicioase. Vibrația locului era minimalistă - nordică. 
Oamenii care lucrau acolo erau ca o familie. Era un loc de 
unde nu voiai să pleci. Asta a fost cafeaua mea preferată.

Cine a influențat cariera ta de cafea?

Cred că primul pe listă ar fi proprietarul cafenelelor 
Kehrwieder din Tallinn, Vello Raoul Leitham. Deoarece el 
mi-a fost prima inspirație și m-a împins spre cafea și, cel mai 
important, m-a invitat în această industrie, permițându-mi 
să încep să prăjesc și să ţin cursuri de barista pentru cele 
5 cafenele ale noastre de la acel moment. De asemenea, 
mi-a prezentat evenimentele de cafea SCAE, programele 
de formare și comunitatea. Mi-a dat multă libertate pentru 
a face lucrurile așa cum am crezut cel mai bine. A doua 
persoană de pe listă ar fi James Hoffmann. În 2006, când am 
participat la campionatul estonian de barista, între semifinale 
și finale a fost un timp de pregătire de 2 săptămâni.

Later in 2007 I was invited to start another roasting 
project from the scratch. I spent there around 5 years 
having fully free hands on production and coffee training 
side of the company. Basically, had all the fancy names 
like Master Roaster, Product Developer, QC, Production 
Management, Barista Educating and Training.

In 2012, I got involved in another change when I was invited 
to start yet another Roastery in Latvia. We planned and 
started big, 35 kg Loring, 550 m2 space for the roastery 
and coffeeshop, etc. We built up the whole thing and it 
all ended for me in early 2016 when I left the company.

Now, few years later I managed to get done with the book on 
roasting and just working on getting the book out into the world.

Why did you decide to write the 
book about roasting?

When I left the Rocket Bean Roastery in 2016 it seemed 
my life was about to turn 180 degrees away from coffee and 
roasting.  
This was the push when I realized I should write all 
my knowledge down and share with anyone who 
might benefit from my 12 years of experience. And not 
just trash it as it happens with so many professionals 
experience when they leave their industry.

Which was the most unforgettable 
experience with coffee?

Renard Coffee Shop - it was a few years project that sadly 
ended some years ago. It was located near where the Fika 
is located today in Tallinn. They sourced their coffees from 
best roasters from Nordics and in the menu, they always 
had a choice of coffees from at least 3 roasters. They made 
their cakes themselves and these were also delicious. The 
vibe of the place was minimalistic - nordic. People working 
there were like a family. It was a place you didn’t want 
to leave from. That was my favorite coffee shop ever.

Who influenced your coffee career?

I think the first on the list would be the owner of Kehrwieder 
coffee shops in Tallinn, Vello Raoul Leitham. As he gave me 
first inspirations and pushed me towards coffee and most 
importantly invited me into this industry by letting me start 
roasting and developing barista trainings for our 5 coffee shops 
at the time. He also introduced me to SCAE coffee events, 
training programs and the community. He gave me lot of free 
hands to do stuff the way I find best.The second person on the 
list would be James Hoffmann. 
In 2006, when I participated in Estonian Barista 
Championship, between the semifinals and finals 
there was a 2-week preparation time. 
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Care este părerea ta despre schimbările 
climatice și despre toți hibrizii de cafea, 
crezi că gustul va fi afectat în viitor?

Această întrebare îmi amintește de un eveniment 
istoric. În 1886, în Indonezia, rugina cafelei a 
distrus toate fermele de cafea de acolo. 

Odată cu începutul anilor 1900 a ajuns în Africa și 
în anii 1970 a atins America Centrală și de Sud. În 
acel moment, cred că industria cafelei a fost sufocată 
de evenimente care au condus la dezvoltarea de 
tot felul de noi soiuri de cafea mai rezistente.

Privind în viitor, cred că vor exista mai multe soiuri 
ca SL 28 și SL 34 care ar putea să ne uimească. 

Cred că evenimente precum rugina frunzei din urmă cu  
100 de ani sau schimbările climatice de astăzi vor produce noi 
hibrizi și soiuri care probabil că nu vor avea acelaşi gust bun, 
dar prin această căutare am putea obține ceva remarcabil ca 
tehnologie și înțelegere a cafelei și a modului ei de dezvoltare.

În cele din urmă, lumea și viața sunt despre o schimbare 
constantă. Când natura se oprește, ea moare. Uneori, 
schimbarea este mai lentă și uneori mai bruscă. 

Da, schimbările climatice afectează industria, în special 
cultivatorii, dar, de asemenea, ne oferă noi oportunități  
pe care de obicei nu le vedem din interior.  
Prin schimbare, reevaluăm lucrurile din jurul 
nostru și ne adaptăm după nevoi.

 Astfel, Vello s-a organizat și m-a trimis la Londra pentru o 
zi de instruire la London Coffee School, la sediul Mercanta 
Coffee Hunters. James a fost tipul care mi-a predat.

Ceea ce James m-a învăţat a fost să despic procesul într-
adevăr în cele mai mici variabile, să le analizez și să le 
pun înapoi într-un mod îmbunătățit. Mi-a prezentat 
abordarea științifică a dezvoltării și perfecţionării rețetelor 
de preparare a cafelei cu fiecare variabilă pe rând. Apoi 
am aplicat același raționament la prăjirea și dezvoltarea 
profilului meu mai târziu în cariera mea de cafea.

Ce părere ai despre  
sustenabilitatea cafelei?

Sunt de acord, industria ar trebui să fie cât mai 
durabilă. De fapt, cred că mai multe industrii ar trebui 
să devină sustenabile, nu doar cea de cafea. Întrucât 
toate industriile se afectează direct sau indirect, pentru 
că împărtășim cu toții același mediu de trai.

Când ceva este durabil, maratonul nu se termină niciodată. Nu 
asta ne dorim? Cafeaua minunată să nu se termine, creşterea să 
nu se oprească, îmbunătățirea să nu contenească fără a se pune 
capăt ciclurilor de viață pe pământ? Lipsa durabilității este 
contrariul.  
Atunci când nu există o sustenabilitate, suntem în sprint spre 
epuizarea resurselor. Nu contează de la ce industrie provine 
epuizarea.  
Atunci când o industrie devine super-durabilă, dar toate 
celelalte încă îi duc lipsa, suntem în acelaşi impas.

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

This question reminds me of one historical event. 
In 1886 in Indonesia the Coffee Leaf Rust broke 
out and destroyed all the coffee farms there. 

Sometime beginning of 1900’s it reached Africa and 
in 1970’s it reached Central and South America. 
At that time, I believe the coffee industry got 
chocked by the events and which led to developing 
all kinds of new more resistant coffee varietals.

Looking into the future I guess there will be more like SL 28 
and SL 34 varietals and breeds that might blow our minds. 

I think events like Leaf Rust spread 100 years ago or Climate 
Change today will produce new hybrids and breeds that 
probably won’t taste that good but also through that search 
we might get something outstanding out of it as technology 
and understanding of coffee and its breeding grows.

In the end, world and life is all about constant change. 
When nature stops changing it dies. At times the 
change is slower and at times its more abrupt. 

Yes, the climate change is hitting the industry, especially the 
growers, but also it gives us new opportunities we usually don’t 
see from within.  
Through change we re-evaluate things around 
us and adapt according to need.

So Vello organized and sent me to London for a long one-day 
training at the London Coffee School at Mercanta Coffee 
Hunters premises. James was the guy who trained me.

What James taught me was really breaking the process’s 
down into tiniest variables, analyzing them and then 
putting them back together in an improved way. He 
introduced me the scientific approach to developing 
and improving my brewing recipes one variable at the 
time. I then applied the same reasoning to my roasting 
and profile development later in my coffee career.

What is your opinion  
on coffee sustainability?

I think, yes, the industry should get as sustainable as 
possible. In fact, I think that as many industries should 
go sustainable as possible and not just coffee. As all 
the industries affect each other directly or indirectly 
as we all share the same environment we live.

When something is sustainable it is marathon that basically 
never ends. Isn’t it that what we want? Never ending great 
coffee, never ending growth, never ending improvement, 
never ending life cycles on earth? Lack of sustainability is the 
opposite.  
When there is no sustainability we are in the sprint 
towards the exhaustion of resources. Doesn’t matter from 
which industry the exhaustion comes from. When one 
industry gets super sustainable, but all the others will 
lack that we are still in the sprint towards exhaustion.
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Care este părerea ta despre 
robusta de specialitate?

Ultima dată când am gustat specialitatea Robusta a fost acum 
mai bine de 10 ani. Din cauza asta nu am nicio opinie. Îmi 
amintesc că boabele erau curate și netede în comparație cu 
Robusta comercială, dar totuși robuste în gustul și natura 
lor. Cred că este vorba mai degrabă de preferința gustului 
individual. Mie mi se pare că oamenii, în general, se bucură 
mai mult de Arabica, dar apoi, înainte de cafeaua de specialitate 
oamenii obişnuiau să bea tot felul de amestecuri de Robusta 
prăjită dark, unele regiuni încă mai fac asta şi nu regretă.

What is your opinion about  
specialty Robusta?

Last time I tasted the Specialty Robusta was more than 
10 years ago. Because of that I don’t have any opinion on 
it. I remember they were clean and smooth compared to 
commercial Robusta, but still robust in their taste and 
nature. I think it’s more of a matter of individual taste 
preference. To me it seems that people in general enjoy 
Arabica more, but then again before Specialty Coffee people 
were drinking all kind of dark roasted Robusta blends, 
some regions still do, and they were/are fine with that.

coffee world
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De ce ai ales cafeaua?

Am intrat în lumea cafelei în 1991 ca manager de 
vânzări - propunere de oportunitate de angajare de către 
un prăjitor de cafea local, MIKO Koffie, din Belgia.

La acel moment, cafeaua era în principal un 
produs de bază - „primul val” de administrat.

Mergând mai departe în diferite niveluri de cafea și 
echipament de cafea, în 2003 Everpure mi-a propus 
să închid cercul și să-i gestionez partea de apă. 

În 2008 a fost campionatul de cafea din Antwerp unde am 
intrat în contact cu echipa de concurenți belgieni barista și 
pasiunea de a avea de-a face mai mult cu cafeaua a început.

Mai târziu în acel an, am devenit prima dată campion belgian la 
Coffee in Good Spirits și de atunci am continuat să concurez...

Care este reţeta ta  
preferată de cafea?

Îmi place să prepar cafeaua de origine simplu la 
un V60 și să o las să se răcească, bucurându-mă de 
frumusețea cafelei de la fierbere până la cold brew.

Why did you choose coffee?

I entered the coffee world in 1991 as a  sales 
manager - job opportunity proposal by a local 
coffee roaster MIKO Koffie in Belgium.

At that time, coffee was mainly a commodity 
product – “first wave” to manage.

Moving further in different levels of coffee and coffee 
equipment, in 2003 Everpure proposed me to close 
the circle and manage the water part of it.

In 2008, there was the coffee championship in Antwerp 
where I got in touch with the Belgian barista competitors’ 
team and the passion do to more with coffee started.

Later that year, I became first time Belgian champion in 
Coffee in Good Spirits and kept on competing since…

What is your  
favorite coffee recipe?

I like to make a basic V60 filter pour over with origin 
coffee and have it cool down, enjoying the beauty of 
the coffee all the way from hot down to cold brew.

coffee world
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Spune-ne despre cercetarea apei și 
cafelei pe care compania pentru care 
lucrezi o desfășoară în ultimii ani.

Ca un tip pasionat de tehnică şi știință, îmi place să 
știu mai multe despre ceea ce ofer pieţei și îmi place 
să îndrum clienții spre cele mai bune soluții.

Combinarea pasiunilor mele principale și concentrarea 
asupra activităților mele zilnice împing studiile dincolo 
de orice standarde. De aceea am „laboratorul personal de 
cafea acasă”, aș putea să-mi deschid o cafenea imediat.

În mod avantajos pentru ambele părţi, îmi împărtășesc 
experiențele cu comunitatea de afaceri și comunitatea de 
cafea pentru a ajuta la dezvoltarea echipamentului optim, 
dar și pentru a ajuta iubitorii de cafea să înţeleagă mai 
multe despre complexitatea apei și modul în care aceasta 
afectează băuturile și activitățile zilnice de afaceri.

Cine este persoana care ţi-a influenţat cariera?

Sunt influențat de toți iubitorii de cafea pasionați, de modul 
în care tratează și gestionează produsul și se bucură de această 
băutură. Desigur, uneori aceasta aduce unele conflicte în 
legătură cu subiectul apei, dar acest lucru contribuie, de 
asemenea, la îmbunătățirea dezvoltării competențelor comune. 
Fără acești iubitori de cafea n-aș fi devenit ceea ce sunt astăzi.

Tell us about water and coffee and 
the research the company you work 
with has done during last years?

As a passionate technical – science guy I like to know 
more about what I offer to the market and I like to 
guide customers towards the best solutions.

Combining my championships passions and focus with my 
daily activities is pushing the studies beyond any standards.

Therefore, I have my personal “home coffee lab”, 
I could right away start my coffee shop.

In a win-win I share my experiences with the business 
and the coffee community to help developing optimal 
equipment but also to help coffee lovers understand 
more about the complexity of water and how this 
impacts their drinks and daily business activities.

Tell us who influenced you in your career?

I am influenced by all passionate coffee lovers, the way 
they treat and manage the product and enjoy drinking 
it.Of course, some times this brings some conflicts 
on water matter, but that also helps improving the 
shared expertise development. Without these coffee 
lovers I would not have become what I am today.
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Ce crezi despre concursurile de cafea?

Respect pe deplin concurenții pe scenă care reușesc să-şi 
controleze presiunea și nervii în timp ce prepară băuturi 
extraordinare.  
Îi sfătuiesc pe toți să se alăture competiției, deoarece 
declanșează învățarea mai asiduă și implicarea în această 
comunitate de cafea unică. Chiar dacă nu câștigi bătălia pe 
scenă, la sfârșitul zilei vei fi învățat foarte mult și îţi vei face 
destul de mulți prieteni pe viață. Eu deja concurez de 10 ani 
și continui să învăț, să împărtășesc și să îmi fac noi prieteni.

Care este experienţa ta  
de neuitat cu cafeaua?

WBC Melbourne unde am primit un cappuccino... 
care se deschidea cu amărăciunea cremei, fineţea 
laptelui și apoi... un buchet de flori sălbatice.

WBC Rimini unde mi-am luat un cappuccino... 
care se deschidea cu amărăciunea cremei, fineţea 
laptelui și apoi... doar ceaiul de iasomie.

De fiecare dată când cineva vorbește despre cappuccino... 
Acestea vin în mintea mea, nu doar o băutură cu 
lapte, ci o descoperire întipărită în mintea mea.

What do you think about coffee competitions?

Full respect for the competitors on stage, managing to control 
the pressure & nerves while brewing extraordinary drinks.  
 
I advise everyone to join competition as it also triggers to 
learn more and get on board of this unique coffee community. 
Even if you do not win the battle on stage, at the end of 
the day you will have learned a lot and made quite some 
friends for life. I am already competing for 10 years and I 
always keep on learning, sharing and making new friends.

Which is your most unforgettable 
experience with coffee? 

WBC Melbourne where I got a cappuccino….. 
opening with the bitterness of the crema, smoothness 
of the milk and then… a bouquet of wild flowers.

WBC Rimini where I got a cappuccino… opening 
with the bitterness of the crema, smoothness of the 
milk and then… just Jasmin tea in the mouth

Every time someone talks about cappuccino…. 
These come on my mind, not just a milk drink 
but a discovery printed in my mind.



În final, te rog să ne spui câteva cuvinte 
pentru comunitatea de cafea din România!

Vă rog să îndrăzniți să experimentați și să vă  
îndepărtați de la „afacerea ca standard”, stimulați și 
învățați-vă clienții cu privire la specialitățile de cafea.

Cu toate acestea, dacă dețineți o cafenea, respectați cultura locală de 
cafea, deoarece aceștia vor fi în continuare principalii dvs. clienți.

Împărtăşiţi-vă pasiunea şi experienţele ca o mare familie, 
veţi învăţa unul de la celălalt şi veţi deveni mai buni.

Și dacă vă puteți controla nervii ... Participați la concursuri 
- acesta este un pas rapid spre perfecțiune și expertiză.

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

Please dare to experiment and move away from “business as 
standard”, trigger and teach your customers on coffee specials.

However, if you run a coffee shop do also respect the local 
coffee culture as these will still be your main customers.

Share your passion and experiences as a big family, you will 
learn from each other and as such become better all the way.

And if you can control the nerves…. Take part to 
competitions – this is the fast track to perfection and expertise.
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Sweets ’n’ Coffee
CheC fin Cu sos de nuCi şi Cafea

IngrEdIEnTE

Pentru 4 porţii aveţi nevoie de:

• 75 gr unt;

• 75 gr zahăr cu granulaţie fină;

• 50 gr ciocolată menaj topită;

• 50 gr făină cu cu agent de dospire;

• 25 gr ciocolată instant (de băut);

• 1 ou;

• 1 lingură zahăr pudră pentru ornat 

• frişcă pentru garnitură;

Pentru sos:

• 1 lingură cacao;

• 40 gr nuci pecan tocate grosier;

• 75 gr zahăr cu granulaţie fină;

• 300 ml cafea fierbinte tare.

inTruCȚiuni:

Porniţi cuptorul cu 10 minute înainte de a vă apuca de gătit. 
Ungeţi cu puţin ulei un vas termorezistent de circa 1 l.

Frecaţi untul cu zahărul până obţineţi o spumă 
uşoară, adăugaţi ciocolata topită, făina, ciocolata 
instant preparată şi oul; amestecaţi bine.

Puneţi această compoziţie în vasul 
termorezistent şi nivelaţi suprafaţa.

Amestecaţi 50 grame de zahăr cu nuci şi cacao şi presăraţi 
amestecul peste compoziţia din vasul termorezistent.

Dizolvaţi zahărul rămas în cafea; turnaţi cafeaua peste chec.

Coaceţi circa 50-60 minute în cuptorul preîncălzit. 
Sub chec se va forma un sos consistent.

Scoateţi checul din cuptor, pudraţi cu zahăr şi nucă 
de cocos, apoi serviţi cu frişcă din belşug.

Enjoy your sweet coffee break!
Importator EDEN GEOCOM SRL. 

Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

Sursă: www.tuffli.ro
Foto: platingpixels.com



53

coffee world

52

coffee world

De ce ai ales cafeaua?

Nu știu dacă eu am ales cafeaua sau ea pe mine. Sunt o 
persoană curioasă din fire și îmi place să învăț lucruri noi zi 
de zi, iar cafeaua asta face, îmi arată lucruri noi în fiecare zi. 

Deși am o experiență de 3 ani în cafea, încă 
învăț lucruri noi în fiecare zi despre ea.

Care a fost cea mai interesantă 
experiență legată de cafea?

Sunt două. Prima este competiția, a doua este 
cursul de analiză senzorială pe care l-am făcut. 

Este multă muncă în spate pentru o competite, dar asta 
te motivează în fiecare zi să dai ce e mai bun din tine. 

Iar la curs mi s-a părut incredibil cât de multe arome poți 
găsi într-o singură cafea și cât de complexă poate fi această. 

Cine este persoană care te-a inspirat 
cel mai mult din lumea cafelei?

Persoanele care m-au inspirat și m-au făcut să 
mă ambiționez cel mai mult din lumea cafelei 
sunt Silvia Constantin și Sebastian Farcaș. 

Ei mi-au arătat că prin muncă  
poți ajunge acolo unde îți dorești.

Cristalenia
     Sofan,

Coffee Break Team ?
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Cât de important este voluntariatul 
și de ce este cheia pentru a construi 
o comunitate în cafea?

Este destul de important voluntariatul, pentru că 
așa ajungi să cunoști cât mai mulți oameni din 
domeniu, dar înveți și multe lucruri profesionale.

Care este cafeaua ta preferată?

Ca și mod de preparare cel mai mult îmi place cafeaua 
la filtru, iar ca origini Ethiopia și Rwanda. 

P. S. Totuși, îmi beau cafeaua după stare. Câteodată beau 
un espresso dublu, câteodată beau o cafea la filtru sau, 
de ce nu,  ceva mai smooth, cu lapte, un cappuccino. 

Care sunt cele mai importante trei 
calități pentru a fi campion?

Ambiție, pasiune și încredere.



Aurelia, prima mașină bazată pe studii 
ergonomice precise proiectate și produse de 
Nuova Simonelli, împlineşte 15 ani. Această 
mașină deosebit de inovatoare a fost lansată 
pe piață în 2004, pe când Nuova Simonelli îşi 
stabilise obiectivele de a garanta o mai mare 
protecție a sănătății unui barista, precum și 
de a optimiza timpul pentru servicii extrem de 
eficiente în spații cu productivitate ridicată. 

Prin designul general, componentele individuale și ușurința 
de utilizare, aceasta s-a dovedit a fi cel mai bun prieten al unui 
barista pe durata activităților de zi cu zi. De asemenea, numele 
Aurelia - ca vechiul drum roman, încă prezentat pe hărțile 
rutiere astăzi ca „S.S.1" (drumul de stat nr.1) - nu a fost ales 
întâmplător. Aurelia a fost mașina de espresso profesională 
ergonomică numărul 1. Pe baza sfaturilor profesioniștilor din 
domeniul psihologiei profesionale și a experților în ergonomie, 
Aurelia a fost concepută să desăvârşească munca baristului, 
pentru a evita eforturi excesive în timpul activității lui zilnice. 

Ergonomia, totuși, nu este totul într-o mașină de cafea. 
Pentru a fi economică și a facilita munca unui barista, 
tehnologia trebuie, de asemenea, să fie în serviciul 
operatorului. Și Aurelia nu era doar ergonomică sau 
doar inovatoare din punct de vedere tehnic. 

Ambele aspecte s-au dezvoltat de atunci, rămânând 
întotdeauna „numărul unu", inclusiv pentru inovarea în 
acest sector. Nu este întâmplător faptul că, timp de șase ani 
consecutivi, din 2009 până în 2014, Aurelia, în diferitele 
sale evoluții, a fost mașina oficială a Campionatului Mondial 
Barista. Îmbunătățirea continuă a acesteia a fost studiată 
pentru efectul său asupra oamenilor care o folosesc zilnic. 
Aurelia II a fost, de asemenea, prima mașină care încorporează 
tehnologia inovatoare și exclusivă T3 de la Nuova Simonelli.

Această tehnologie a revoluționat lumea espressoului, 
aducând noi repere pentru precizie, fiabilitate și 
flexibilitate în performanță. Din 2004 până la cel 
mai recent membru din familia Aurelia, aspectele 
ergonomice și tehnologice au înregistrat îmbunătățiri 
semnificative până la nivelul actual al gamei de top, 
Aurelia Wave, o mașină ergonomică par excellence.

Aurelia Wave face din ergonomie să-i devină un element 
caracteristic. Mai mult decât modelele anterioare, 
permite dialogul vizual între barista și client. Este fină 
și curbată, cu forme curate, o mașină cu suporturi 
vizibile, un corp special și un panou de control distinctiv 
care încarcă linia de ansamblu a maşinii, dar care 
facilitează accesul baristului la toate funcțiile sale.
 

             Sursă: www.comunicaffe.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

15 ani de la prima maşină de CaFea 
Complet ergonomiCă
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Zaţul de cafea : 
întrebuinţări practice

Există atât de multe motive pentru a iubi cafeaua,  
iar zațul de cafea se adaugă pe lista noastră  
pentru toate întrebuinţările lui:

1. Ţine la distanţă insectele! Împrăştie zaţul de cafea 
în locurile în care bănuieşti că ar permite pătrunderea 
insectelor în casa ta, precum şi în curte şi în grădină. 

2. „Îngrăşământ” pentru legume! Fermierii au descoperit 
această întrebuinţare care le-a asigurat cele mai frumoase 
produse agricole: roşii, morcovi, pepeni. Zaţul de cafea 
adăugă vitamine, minerale şi nitrogen solului, îmbunătăţind 
calitatea legumelor şi protejându-le de „invazia” insectelor. 

3. Împrospătează-ţi garderoba! Dacă hainele tale de 
toamnă sunt în culori maronii te poţi folosi de cafea 
şi zaţ la spălare. Vei întreţine mai bine materialul 
dacă adaugi la fiecare spălare cafea şi zaţ. 

4. Brunetele îşi pot clăti părul cu cafea! De asemenea, acest 
procedeu foloseşte şi pentru persoanele cu părul roşcat 
în nuanţe închise, reîmprospătând culoarea părului. 

5. Pe post de exfoliant! Foloseşte zaţul de cafea în ritualul 
tău zilnic de îngrijire a pielii. Deoarece îndepărtează celulele 
moarte şi stimulează producţia de noi celule, zaţul de cafea 
tonifică pielea. Amestecă ulei de măsline, vitamina E uleioasă 
sau ulei de jojoba cu zaţul de cafea şi masează pielea. 

6. Împrospătează bronzul obţinut în timpul verii! Se 
fierbe zaţul de cafea în apă (o cană) şi după ce s-a răcit 
aplică pe piele. lasă-ţi pielea să absoarbă cafeaua timp 
de 20 de minute şi apoi îndepărtează cu apă rece. 

7. Odorizantul perfect pentru frigider! Este foarte simplu, 
trebuie doar să pui zaţul de cafea într-un recipient şi să-l 
depozitezi în frigider. Va elimina mirosurile deranjante!

8. Reţetă pentru body scrub! Amestecă 1/2 cană de zahăr 
brun, 1 lingură de extract de vanilie, 1 linguriţă de scorţişoară, 
1/8 cană ulei de aloe vera cu zaţ de cafea proaspăt. 
Masează corpul şi faţa, apoi îndepărtează cu apă călduţă.

9. Scrumiera ta va fi foarte curată! Dacă te deranjează 
mirosul scrumierei şi nu poţi să scapi nicicum de el, 
împrăştie puţin zaţ şi foloseşte un prosop pentru a curăţa 
scrumul de ţigară. Apoi, se spală cu apă fierbinte.

Sursă: www.frunza-verde.ro
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Bonavita 1900TS

numărul 1 conform topului 
De ce am ales Bonavita 1900TS: Singura mașină de 
cafea cu picurare pe care nu veţi mai vrea să o schimbaţi, 
Bonavita 1900TS își propune să revoluționeze experiența 
de cafea la domiciliu. Modelul 1900TS ocupă foarte puţin 
spaţiu din bucătăria dvs., cu designul său incredibil de 
compact. Dincolo de estetică, acest model Bonavita este un 
instrument serios, care poate produce cea mai bună cană de 
cafea pe care o veţi gusta vreodată acasă. Ea reuşeşte această 
performanţă prin utilizarea procesului de pre-infuzie, care 
umezeşte cafeaua cu câteva minute înainte de preparare. Pre-
infuzarea permite o extracţie uniformă a cafelei, producând 
o băutură mai consistentă și o ceașcă de cafea bună. 

Mr. Coffee Optimal Brew

Cel mai bun aparat de cafea pentru  
a păstra cafeaua fierbinte 
De ce am ales maşina de cafea Mr. Coffee Optimal Brew: 
Consistența și eficiența merg mână în mână pentru a face acest 
aparat de cafea să iasă în evidență din mulțime. Înzestrată 
cu o carafă termică din oțel inoxidabil, Mr. Coffee Optimal 
Brew vă menține băutura mai fierbinte decât aparatul de 
cafea mediocru. În plus, carafa izolată în vid păstrează 
fiecare tură de cafea fierbinte, indiferent dacă este așezată 
în mașină sau în mod convenabil pe blatul de bucătărie. 

Cuisinart DCC-3200

Cea mai bună opțiune la cerere 
De ce am ales Cuisinart DCC-3200: Aparatul a fost se 
îmbunătățit față de predecesorul său în multe feluri, 
iar prețul său rezonabil este greu de crezut. Filtrul de 
apă inclus și filtrul permanent vă asigură că veți avea 
întotdeauna o cafea curată și chiar vă permite să întrerupeți 
procesul de preparare oricând pentru a vă turna o 
ceașcă rapid, în cazul în care nu aveți timp suficient.

Bunn Single Cup My Cafe MCU

Cea mai bună opțiune de preparare rapidă 
De ce am ales Bunn Single Cup My Cafe MCU: Putem 
spune cu ușurință că această maşină de cafea este produsul 
cel mai versatil din topul nostru. MCU’s My Cafe de la 
Bunn oferă iubitorilor de cafea o mulțime de opțiuni 
atunci când prepară cafeaua. Dispozitivul se poate 
utiliza cu cafeaua obișnuită, capsule, diverse ceaiuri, 
oferindu-i avantajul de a avea o flexibilitate superioară.

4Maşini 
de cafea ale  
anului 2019



63

coffee gear

62

coffee gear

Passion for All Things Coffee

KIRUNA MEDIA • Str. Matei voievod nr.102, sect. 2, București, e-mail: silvia@kiruna.ro

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.



7-9 Feb Melbourne Coffee Fest Melbourne, Australia www.internationalcoffeeexpo.com

12-15 Feb African Fine Coffee Conference & Exhibition  Kampala, Uganda www.afca.coffee/conference

1-3 Mar Amsterdam Coffee Festival Amsterdam, Holland www.amsterdamcoffeefestival.com

3-5 Mar Coffee Fest New York New York, USA www.coffeefest.com

23-24 Mar Coffee & Tea Festival NYC  New York, USA www.coffeeandteafestival.com

28-31 Mar London Coffee Festival London, UK www.londoncoffeefestival.com

Then & now

COFFEE INDUSTRY CALENDAR



NEW

 
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.


