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Povestea acestui număr de revistă se învârte în 

jurul lui Stefanos Domatiotis, multiplu campion 

medaliat la numeroase campionate în Grecia şi 

încoronat campion mondial la Brewers Cup în 

2014, care revine în atenţia noastră cu un nou 

produs de preparare a cafelei: GEM Series, un 

driper şi un server în formă de diamant.

De asemenea găsim în numărul asta interviuri cu 

doi români, care lucrează în industria de cafea 

din România, oameni care au fost pionieri în 

„specialty coffee” din  România. Ne bucurăm să le 

avem poveştile în revistă. 

Mai găsiţi povestea unor cafenele din România 

şi nu numai, câteva evenimente dedicate cafelei, 

unde vă puteţi plimba, dacă vă doriţi experienţe 

cu cafea în oraşe prin Europa. 

Un număr cu poveşti interesante, istorii cu şi 

despre cafea, pe care vă invităm să le savuraţi cu 

o cafea în ceaşcă. 

Vine vara, bucuraţi-vă de ea cu o cafea bună,  

aşa cum vă place!
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Vine vara...
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Un nou studiu de cercetare evidențiază ceea ce 
mulți sportivi știau de ani de zile. Luarea cafeinei 
înainte de antrenament îți poate îmbunătăți 
performanța. În revizuirea cercetărilor anterioare, 
autorii unui raport din British Journal of Sports 
Medicine scriu despre cafeină că ar putea ajuta la 
viteză, forță și anduranță.

„Suplimentarea cu cafeină este foarte răspândită în 
rândul sportivilor, un studiu din 2011 a indicat faptul 
că în jur de 75% din probele de urină de la sportivi care 
concurează în Jocurile Olimpice conțin niveluri masive 
de cafeină”, a spus autorul principal Jozo Grgic de la 
Universitatea Victoria din Melbourne, Australia.

Cafeina a fost scoasă de pe lista substanțelor interzise 
în timpul competițiilor din 2004 în cadrul Agenției 
Mondiale Anti-Doping și „de atunci, consumul de 
cafeină în rândul sportivilor a crescut fără a da semne de 
încetinire”, a declarat Grgic pentru Reuters Health.

 Grgic și colegii săi s-au uitat la rezultatele unor recenzii 
anterioare care analizaseră mai multe studii legate de cafeină 
și performanța exercițiilor. Ei au descoperit că aceasta ajuta la 
rezistența musculară, performanța săriturilor, viteza îndeplinirii 
exercițiilor, forța anaerobă și anduranța aerobă.  
 
Doza „optimă” nu este cunoscută, a spus Grgic, în parte 
deoarece cantitatea de cafeină variază în funcție de tipul 
boabelor, metoda de preparare, dimensiunea cănii și alți factori.

„Ca regulă generală, două cești de cafea, consumate 
cu aproximativ 60 de minute înainte de antrenament, 
ar trebui să exercite un efect de ergogeneză în cazul 
majorității  persoanelor”, a spus Grgic. “Răspunsul la 
ingestia de cafeină variază de la persoană la persoană.”
 

Studiul amănunțit aici: bit.do/studiupdf 

Sursă: bit.do/caffeineboost 

Foto: unsplash.com
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CAFEINA AR PUTEA AJUTA  
LA CREȘTEREA PERFORMANȚEI ATLETICE
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DOMINANȚA STARBUCKS  
SE ADÂNCEȘTE ÎN COREEA

Starbucks își consolidează poziția de lider în 
industria cafelei din Coreea, analiștii de piață au 
declarat recent în Korea Times.

Noile rapoarte de audit arată cum Starbucks Coffee 
Korea s-a bucurat de o creștere de 20,5% a vânzărilor în 
2018, spre deosebire de anul precedent, cu vânzări de 1,3 
miliarde de dolari, profitul său operațional crescând cu 
29,9%. Liderul internațional de cafea retail se concentrează 
pe băuturi reci, deoarece consumatorii coreeni tind să 
prefere băuturile cu gheață în locul băuturilor fierbinți. 

Lanțul a introdus, de asemenea, noi concepte, inclusiv 
magazinul high-end Reserve și Teavana. Starbucks 
a deschis 121 de magazine noi în 2018 și deține la 
momentul actual peste 1.280 de magazine în Coreea.

Competitorii - A Twosome Place, The Coffee Bean & Tea Leaf, 
Ediya Coffee și alți rivali mai mici - au înregistrat, de asemenea, 
o creștere a vânzărilor în 2018. Cu toate acestea, numerele acelea 
nu au putut ține pasul cu Starbucks. Un magazin Twosome 
Place, fostă filială a CJ Foodville, a înregistrat vânzări de 
249 milioane de dolari și 25,5 milioane de dolari în profitul 
operațional în primul său an. 
Ediya, cu 2.500 de magazine în Coreea, a înregistrat o 
creștere de 8,9% a vânzărilor la 175 milioane de dolari, 
însă profitul operațional a scăzut cu 12,4% din cauza 
cheltuielilor legate de construirea fabricii Ediya Coffee 
Dream. Între timp, vânzările celor de la Coffee Bean & 
Tea Leaf au crescut cu 5,6% la 145 milioane dolari.

Sursă: bit.do/starbuckskorea 

Foto: unsplash.com
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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
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Istoria ceaiului
Se spune că în fiecare ceașcă de ceai există 
o călătorie imaginară, un drum ce duce în 
îndepărtata Asie care îți face mintea să străbată 
munți și văi găsindu-și liniștea pe o colină 
colorată într-un verde crud al plantațiilor de ceai, 
Camellia Sinensis. 

Cultura ceaiului este vastă și complexă cu o vechime de 
aproape cinci mii de ani. Istoria ceaiului este extrem de 
bogată și controversată, de-a lungul căreia descoperim 
intrigi politice, diviziuni sociale, ritualuri religioase, 
filosofii, tradiții culturale și o doză de mister. 

Având un trecut atât de îndepărtat originea ceaiului este 
puțin mistică și te poartă într-un parfum îmbietor în China 
împăratului Shennong, inventatorul agriculturii și medicinei 
chineze.  
Legenda spune că într-una din călătoriile sale împăratul ia 
o pauză, timp în care i se pregătește obișnuita apa fierbinte 
pe care o consuma. Aflându-se la umbra unui copac, o 
adiere de vânt face ca în bolul cu apă sa se așeze câteva 
frunze care vor colora apa și ii vor da un gust aparte. 

Împăratul ia o înghițitură și rămâne plăcut surprins de 
aroma și proprietățile sale reconfortante. Fiind părintele 
medicinei merge mai departe și cercetează proprietățile 
plantei de ceai descoperind că aceasta reacționează ca 
un antidot chiar și în cazul unor plante otrăvitoare.

China - locul nașterii ceaiului 

În secolul al VIII-lea, împăratul dinastiei chineze T’ang  
cere pentru prima oară tribut care consta în ceai. El le 
impune fermierilor de lângă Shanghai să cultive ceai în 
locul orezului. În urma acestei decizii familiile din zona 
respectiva au suferit de foame. Alte dinastii au continuat, 
în condiții și mai dure, practicarea “tributului ceaiului”. 

Drumul ceaiului în lume

În anul 805, semințele de ceai au ajuns pentru 
prima oară în ținutul Nipon prin intermediul unui 
călugăr budist care fusese în China pentru studii. În 
Coreea ceaiul urmează același registru, tot un călugăr 
budist răspândește semințele arborelui de ceai. 

În timpul dinastiei Sung (960-1279), China a 
început sa folosească ceaiul ca instrument în relațiile 
comerciale și de control. Așa ia naștere legendarul 
Drum al Ceaiului, atunci “când ceaiul era mai scump 
decât mătasea, iar cărăușii străbăteau lent meandrele 
drumului spre trecătoarea tibetană Zar Gama la 4.600 
m altitudine pe Drumul ceaiului și al Cailor”.

Cam în aceeași perioadă se remarcă începuturile dezvoltării 
Ceremoniei Ceaiului în Japonia, cunoscută sub numele  de 
Chanoyu ce aveau ca bază ceaiul verde mărunțit matcha.

În perioada 1368-1644 (dinastia chineză Ming), ceaiul 
ajunge în zone cunoscute astăzi drept Vietnam, Java 
și Sumatra, Sri Lanka și coasta de est a Africii.

Ceaiul către bătrânul continent

Deși ceaiul a fost descoperit în urmă cu secole în Asia, 
pe bătrânul continent s-a vorbit despre el abia în secolul 
al XIII-lea, primele însemnări aparținându-i lui Marco 
Polo. Răspândirea ceaiului în Europa se datorează 
olandezilor care îl aduc pentru prima oară în secolul 
al XIII-lea. Din porturile Olandei ceaiul își urmează 
cursul către Italia, Franța, Germania și Portugalia.

Datorită negustorului Thomas Garray, Londra devine 
un tărâm al ceaiului și caselor de ceai. Consumul de 
ceai la Curtea regală a Angliei crește odată cu mariajul 
prințesei Ecaterina de Braganza cu Charles al II-lea.

Ceaiul în Statele Unite

La începutul anilor 1700 ceaiul ajunge și în Statele Unite 
datorită imigranților europeni. Consumul de ceai ia amploare, 
astfel că în 1760, ceaiul era al treilea produs ca importuri, după 
textile și bunuri manufacturate. Data de 16 decembrie 1773 
marchează binecunoscuta Boston Tea Party, atunci când un 
grup de coloniști americani, îmbrăcați în indieni, urcă la bordul 
navelor din port care transportau ceai și aruncă în Boston 
340 de cufere cu ceai în semn de protest fată de taxele mari. 

În România consumul de ceai încă își clădește drum 
către ritualurile zilnice, însă de câțiva ani asistăm la 
o creștere a consumului. De aproximativ trei decenii 
producătorul autohton de ceaiuri Kalpo, care are 
în portofoliu brandurile Vedda și Evolet încearcă 
să schimbe mentalități, să educe publicul venind în 
întâmpinarea lui cu o gamă diversă de ceaiuri.



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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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
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Printre nori morocănoşi şi puțin 
agitaţi, soarele încearcă să îşi facă 

simţită prezenţa. Pietonala care dă 
înspre Piaţa Unirii încă e adormită.  

E dimineaţă! Ajung la thepipe. 
Dincolo de tejghea, un chip plăcut îmi 

zâmbeşte. E Ionuţ. Noi îi spunem John. În 
timp ce îmi prepară cafeaua preferată, orange  

cappuccino, un design jucăuş pe perete îmi 
atrage imediat atenţia. Încet-încet, pietonala 

prinde viaţă. Ne aşezăm la masă.
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Ce înseamnă thepipe pentru tine?

Pentru mine, thepipe înseamnă pasiune şi devotament 
faţă de un business pe care am ajuns să îl iubesc 
de-a lungul timpului. thepipe înseamnă implicare şi 
dorinţa de a oferi oamenilor cafea de calitate.

De unde atât de multă dragoste pentru cafea?

Sunt un veşnic îndrăgostit de cafea. Îmi place să o savurez 
şi să mă delectez cu aroma și cu mirosul ei. Când eram 
mic îmi doream să devin doctor. Destinul m-a dus pe un 
alt drum și am ajuns să absolv prima școală de barista din 
România, Barista School. ( www.baristaschool.ro). Am simțit 
că asta trebuie să fac și că acest domeniu mă reprezintă. 

No șezi blând și be’ o cafă!

Localizată în inima orașului, thepipe oferă clienților 
săi: cafea de specialitate (Hot Pipes), rețete proprii de 
cafea (Orange Cappuccino, Anise Coffee), apă tonică 
artizanală (Kofi Ti), ceaiuri de specialitate (Kofi Ti), sucuri 
proaspete,  gin & tonic 100% românesc, sandwich-uri și 
deserturi simple. Pe lângă mult apreciata ospitalitate, John 
pune foarte mult accent pe detalii. Mottoo-ul cafenelei, 
în esență ardelenesc, te invită să iei loc și să uiți de toate 
grijile, cel puțin câteva minute cât îți bei cafeaua. 

Orange Cappuccino este produsul tău,  
îți apartine! Cum s-a „născut” acestă rețetă?

-Era iarnă, undeva înainte de  Crăciun. Această sărbătoare 
are miros de portocală. Iarna e sezonul vinului fiert cu 
scorțișoară. Am făcut o combinație cu cele două arome 
și a rezultat Orange Cappuccino. Au fost multe încercări 
până am reușit să ajung la varianta pe care mi-am dorit-o 
și sunt foarte mândru că e atât de apreciată. Niciodată, 
munca pe care o depui cu drag nu e în zadar.

 Ce îți dorești în viitor pentru thepipe?

Îmi doresc să crească și să se dezvolte precum un copil: 
armonios. Vreau să menținem calitatea produselor 
și a serviciilor, să oferim un loc de relaxare clienților 
și să surprindem mereu cu ceva nou și delicios!

E plăcut să întâlnești tineri cărora nu le este frică 
de necunoscut și care riscă, tineri care reușesc prin 
ambiție și dăruire să obțină ceea ce își doresc. 

Dacă ajungeți în Oradea,  
vă recomand cu drag,  
thepipe:  
Vasile Alecsandri, nr.15, Oradea, Bihor,  
Tel. 0770/ 221 051 
                                                             Celia Balaj ?



— 1 FOURTH WAVE  
Probably no one knows yet exactly what is going to happen 
to coffee within the global market, but that of which we are 
certain of is that the commodity in question has been included 
conventionally within 3 historical and sociological waves that 
mark a watershed in the time axis.  
More and more we hear of a “4th wave”; there are already 
some forecasts on the dynamics that characterize it, such 
as the concept of “global community” that will see, as 
the main focus, the relationship between people sharing 
knowledge and experiences. Also interesting to consider 
how the bartender, main figure of the “Third Wave”, should 
rethink or even reinvent his or her role in this New Wave. 
Will future coffee be served by a drone in a “hyper reality” 
setting? Will new trends bring the consumer to order green 
coffee via smartphone, directly from the manufacturer and 
then roast it in turn by means of new accessible technologies? 
Will we ride the wave or get swallowed up by it?

— 2 DEGUSTO ERGO SUM 
Here are several reports concerning the Black Elixir: from its 
birth in Ethiopia, to its world invasion in the course of the 
centuries, to its different forms of consumption… However, 
one sure piece of fascinating news is that of its evolution in 
taste thanks to the scientific research of different operators 
who,through the use of technology, brought the drink to 
“explode” on a sensory level. Operations carried out directly 

in plantation, accurate laboratory selection in regards to the 
best beans,have been giving us for a few decades,exotic and 
meditative tastings. Based on the assumption that this nervine 
drink in question never stops surprising us, thanks to the 
passion of some professional tasters, varied possibilities of 
sensory matching between different agri-food products.  
What new emotions will coffee offer us in the future?

— 3 AGGREGATION CONTAMINATION  
 AND SUSTAINABILITY  
One of the most exciting and hopeful of words of our time 
is “contamination”; with this term what must be understood, 
in this case, is our commitment to share information and 
experiences deriving from more professional fields with the 
aim of expanding the Italian “know how” be it intended in the 
art of roasting quality coffee, or be it in the technical care and 
aesthetics in building masterpieces of modern architecture, 
like our coffee machines and coffee grinders; but surely in this 
context, one of the more interesting and proactive aspects is 
represented by the approach of the consumer countries with 
the producing countries of coffee, with the intent to meet 
and share their knowledge for the greater good of the coffee 
chain. The Italian coffee sector has been also permeated by 
ruthless competition, but things lately seem to have changed 
for the better and all of this is thanks to us, the coffee-men 
of the new millennium, who have sensed the importance of 
a gathering in order to increase each other’s know-how.

“Coming together is the beginning.
Keeping together is progress,
but working together is a success“.
(Henry Ford)

Coffee Destiny - this is the title  
of the edition that will be held on 
Saturday the 21st of September 
2019 of the Trieste Coffee Experts.
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De ce cu noi?

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

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

www.clickndrink.ro

1

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

calitatea face diferenta

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

3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MARCO

Cu o experiență vastă în domeniul 
echipamentelor de cafea și cafelei de specialitate, 
la Artisan Coffee am adunat unele din cele mai 
performante echipamente din lume, ingrediente 
și produse de cea mai bună calitate, pentru 
a putea sprijini performanțele Artizanilor și a 
proteja investiția partenerilor.

Marco este una dintre mărcile de 
succes pe care le comercializăm.

Marco este o mică companie irlandeză specializată în 
proiectarea, fabricarea și vânzarea de sisteme de băuturi 
cu apă caldă, în special pentru prepararea infuziei de 
cafea și ceai. Se concentrează, în mod constant, pe 
cercetare și dezvoltare și este implicată în programul 
SCA și Gold Cup (http://bit.do/marcotech).

Marco Über Boiler & Marco Mix PB3 sunt două dintre 
produsele cap de listă ale companiei irlandeze.

1) Ce este Über Boiler?

Parte din proiectul Über din cadrul Marco, acest tip 
de boiler a apărut dintr-o colaborare între Marco și 
campionii WBC James Hoffman și Stephen Morrissey. 

Pentru o cafenea, Über Boiler este o platformă de 
servicii care oferă oportunitatea interacțiunii dintre 
barista și clienți; pentru un laborator de cupping, Über 
Boiler reprezintă tot ceea ce poate fi mai performant 
în domeniul sistemelor de cupping brewing.

Über Boiler este un sistem de livrare a apei calde destinat 
să furnizeze volume precise de apă la temperaturi cât 
mai exacte pentru a satisface nevoile specifice fiecărei 
cești de ceai și cafea. Se știe că pentru a prepara cafeaua 
în mod corect, barista trebuie să aleagă raportul corect 
între apă și cafea și temperatura corectă de preparare. 
Über Boiler oferă baristei controlul la acești parametri 
importanți prin intermediul unui joy-stick. 

Cum funcționează Über Boiler?

Are patru componente principale: font overcounter 
încălzit, cântar și loc pentru scurgerea apei, interfață 
utilizator / programare și un cazan de 6 litri, de 2800 W.

- Setați temperatura dorită a apei.  
- Așezați recipientul de brewing pe scală și cântăriți-l. 

- Apăsați butonul “boost”. 
- Aplicați discul montat lateral pentru debite variabile. 
Utilizați mânerul duzei pentru a direcționa jetul de apă. 

În timpul utilizării, cântarul automat urmărește cantitatea de 
apă distribuită în grame. Opriți când obțineți porția dorită.

- Odată ce cafeaua este preparată, orice apă 
reziduală poate fi turnată prin scurgere. Apăsați 
butonul “prime” pentru a opri modul boost și lăsați 
boiler-ul să se reumple și să reîncălzească apa.

Oferind o incredibilă stabilitate a temperaturii apei 
(0.1grade Celsius), Über Boiler este înzestrat cu un 
design desăvârșit, elegant, având tot ceea ce este necesar 
pentru obținerea unei cești de cafea de neuitat!

Ce este Marco Mix PB3?

Marco Mix PB3 este un boiler elegant și de înaltă calitate, 
proiectat să răspundă cererii exigente a clientului rafinat.

Caracteristici:

Cu o interactivitate deosebită, boilerul pentru apă PB3 
vă permite să selectați temperatura apei datorită unui 
rezervor de apă cu trei temperaturi, situat în interiorul 
cadrului solid și atractiv. Utilizatorii pot accesa o 
multitudine de funcții prin butoanele digitale cu atingere 
simplă, care oferă apă caldă cu fiecare apăsare. 

Perfect pentru a fi amplasat în partea superioară sau în 
partea inferioară a mesei, tava integrată asigură faptul că nu 
este cauzată nicio scurgere, chiar dacă ceștile sunt plasate 
în mod incorect sub robinetul fierbinte și fac din aceasta 
o opțiune perfectă pentru utilizarea cu autoservire. 

Capabil de o ieșire de 28 de litri pe oră (aproximativ 
156 de cești), cu o retragere imediată de 3 litri, acest 
boiler de utilizare medie este perfect pentru a asigura 
un flux continuu într-o cafenea, și nu numai. 

Aceste beneficii au determinat alegerea echipamentului 
Marco Mix PB3 pentru a fi utilizat în cadrul 
Campionatului Național de Barista din Martie 2019!

 
Pentru mai multe detalii despre echipamentele Marco, dar 

nu numai, vă invităm să ne vizitați la showroom-ul din Sector 

1, București, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea 123 sau 

virtual, la: https://artisancoffee.ro/continut/4-despre-noi
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Ronița Dragomir ?
Photo: fabricacoffeeroasters.com

Fábrica has long been a name that stands out both in the Portuguese 

specialty coffee scene, as well as abroad. It was therefore mandatory 

I pay them a visit while visiting Lisbon. Theirs is a story of success  

and dedication, having started nearly four years ago and currently 

managing 1 van and 3 cafés (2 in Lisbon, 1 in Porto), alongside  

roasting and supplying a lot of places in Ericeira, Porto and Portugal’s 

capital.

The café I visited on R. das Portas de Santo Antão, 136, 
had a homey atmosphere and amazing interior design. 
Quite cosy, I could easily picture myself enjoying my 
morning coffee (or afternoon Cascara tea) there away 
from the hustle and bustle of the city. Located not 
even 1km away from Lisbon’s main shopping street, 
this place is a perfect haven for weary travellers. 

Not surprisingly considering both owner Stanislav 
and manager Ana come from Russia and have decided 
to make a life for themselves in sunny Portugal. It 
seems to be going pretty well considering Fábrica is 
now one of the most visited coffee houses around.

Speaking of coffee - they have a number of coffee beans 
varieties ranging from El Salvador (Pirineus), Brasil 
(Minas Gerais), Rwanda (Simbi Huye) and their very 
sought-after espresso blend (70% Brasil, 30% Ethiopia 

Sidamo). Filter lovers who are looking for some goodies 
to take home will also not leave disappointed as you can 
choose from at least three different Ethiopian coffees: 
Sidamo, Aricha and Rocko Mountain. Everything is 
roasted on a Probatone 5 and you don’t need to worry 
about their prices either, they are more than reasonable.

The two espresso grinders, a Victoria Arduino 
Mythos1 and a Nuova Simonelli, pair up nicely 
with the two-group La Marzocco La Strada, while 
for their pour over options they decided to stick to 
the one and only Mahlköning EK43 grinder.

For those of you who aren’t really coffee-heads, but would 
still like to pay them a visit, feel free to do so - they have 
a great selection of local pastries and homemade cakes 
which you can enjoy with a nice cup of tea or any of their 
organic fizzy drinks. So what are you still waiting for?!

Best beans. Great coffee.
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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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Consumul de cafea poate că ne-ar ține treji noaptea, 
însă un nou studiu ne-a dat un motiv să dormim liniștiți 
știind că această băutură populară nu este atât de rea 
pentru arterele noastre cum sugerau unele studii de până 
acum. Cercetătorii de la Universitatea Queen Mary din 
Londra au arătat cum consumul de cafea, inclusiv la cei 
care beau până la 25 de cești pe zi, nu este asociat cu 
existența unor artere rigide. Studiul, condus de profesorul 
Steffen Petersen, a fost prezentat la Conferința British 
Cardiovascular Society (BCS) din Manchester și finanțat 
parțial de către British Heart Foundation (BHF). 

Arterele transportă sânge care conține oxigen și substanțe 
nutritive dinspre inima ta spre restul corpului tău. Dacă 
acestea devin rigide, volumul de muncă al inimii se va mări, 
astfel crescând șansele unui atac de cord sau un accident 
vascular cerebral. Studiul efectuat pe mai mult de 8 000 de 
persoane din Marea Britanie contrazice cercetări anterioare 
ce susțineau că a bea cafea implică o creștere în rigiditatea 
arterială. Aluziile precedente ce legau direct consumul de 
cafea de apariția rigidității arterelor au fost considerate 
inconsistente și ar putea fi limitate de numerele mici de 
participanți, conform echipei din spatele acestei noi cercetări.

Consumul de cafea a fost împărțit în trei grupe diferite 
pentru acest studiu. Cei care consumă mai puțin de o ceașcă 
pe zi, cei care beau între una și trei cești pe zi, precum și 
cei care beau mai mult de trei. Persoanele care au consumat 
mai mult de 25 de cești pe zi au fost excluse, însă nu s-a 
observat nicio rigidizare crescută a arterelor în cazul acestora, 
comparativ cu cei care au băut mai puțin de o ceașcă pe 
zi. Asocierile dintre consumul de cafea și măsurătorile 
rigidității arteriale au fost corectate luând în considerare 
și alți factori ce ar putea contribui la aceasta: vârsta, sexul, 

etnia, statutul de fumător, înălțimea, greutatea, cantitatea 
de alcool ingerată, tipul de alimentație și hipertensiunea. 
Dintre cei 8.412 de participanți cărora li s-au făcut RMN-uri 
și pulsații cu unde infraroșu, cercetările au arătat că băutorii 
de cafea de tip moderat și înalt au fost, de cele mai multe 
ori, bărbați ce fumau și consumau în mod regulat alcool.

Dr. Kenneth Fung, cel care a supravegheat analiza 
tuturor datelor studiului de la Universitatea 
Queen Mary din Londra, a declarat:

“În ciuda popularității uriașe a cafelei la nivel mondial, 
rapoarte diferite ar putea influența felul în care oamenii 
se bucură de ea. Deși nu putem demonstra o legătură 
de cauzalitate în acest studiu, cercetările noastre arată 
că această băutură nu este atât de rea pentru artere, așa 
cum a fost sugerat anterior. Deși studiul nostru a inclus 
persoane care beau până la 25 de căni pe zi, consumul 
mediu de cafea per grup a fost de 5 cești pe zi”.

Profesorul Metin Avkiran, de la British 
Heart Foundation, a declarat:

„Înțelegerea impactului pe care cafeaua îl are asupra inimii și 
a sistemului nostru circulator este ceva la care cercetătorii și 
mass-media lucrează de ceva vreme. Există numeroase studii 
contradictorii care spun lucruri diferite despre cafea și poate 
fi destul de dificil de filtrat ceea ce ar trebui să credem și ce 
nu. Sperăm că acest studiu va ajuta în clarificarea câtorva 
rapoarte mass-media, deoarece exclude unul dintre potențialele 
efecte dăunătoare ale cafelei asupra arterelor noastre“.
 

Sursă: eurekalert.org

Foto: unsplash.com

coffee world

Cafeaua nu este așa dăunătoare
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Au fost realizate numeroase studii privind 
impactul probabil al schimbărilor climatice 
asupra cafelei gourmet și asupra milioanelor de 
proprietari ce o produc.

Dar un studiu publicat este puțin diferit (bit.do/studiucoffee). 
Pe lângă prezicerea impactului asupra cafelei arabica din 
Nicaragua, se analizează și cum va fi afectat singurul lucru 
care contează cel mai mult atât pentru cumpărători cât 
și consumatori: aroma. Arabica - singura cafea pe care 
pasionații o ridică în dreptul buzelor - este apreciată pentru 
gustul, aciditatea și amestecul complex de arome. 

Acestea denotă calitatea superioară și sunt un 
rezultat direct al modului în care sensibila plantă 
arabica interacționează cu mediul înconjurător, 
incluzând, bineînțeles, climatul predominant.

Există totuși un dezavantaj: atunci când situația devine critică, 
arabica poate fi un prea slăbuță. Chiar și fluctuațiile mici 
în temperatură și precipitații pot afecta producția grav. În 
Nicaragua - un producător major de Arabica - schimbările 
climatice implică mari doze din ambele. Până acum însă, 
oamenii de știință nu au fost siguri de ce se va întâmpla 
cu aroma acelor tipuri de cafea prețioase, pe măsură ce 
schimbările climatice se mențin. Din acest motiv, cercetările 
publicate astăzi de către Centrul Internațional pentru 
Agricultura Tropicală (CIAT) și Programul de Cercetare 
CGIAR privind Schimbările Climatice, Agricultura și 
Securitatea Alimentară (CCAFS) vor trimite, mai mult 
ca sigur, un frison prin comunitatea de cafea gourmet.

“Degustătorii de cafea au fost de comun acord că, pe măsură 
ce caracterul de mediu se va modifica, Arabica din Nicaragua 
își va pierde multe dintre aromele sale distincte și delicate”.

Peter Laderach - Expert în cafea și schimbări climatice, 
Centrul Internațional pentru Agricultura Tropicală (CIAT)

Oamenii de știință au analizat departamentele producătoare 
de cafea din Esteri, Madriz și Nueva Segovia din Nicaragua. 

De aici provine marea majoritate a cafelei Arabica a țării. 
Condițiile de creștere a acesteia variază de la optim, la 
adecvat, până la marginal în aceste zone. Apoi au recoltat 
cireșe de cafea coapte de la fermele din fiecare zonă și, în 
conformitate cu standardele internaționale, au pregătit o 
serie de preparate pentru degustători de cafea profesioniști 
- cunoscuți drept cuppers - pentru a efectua un proces 
senzorial. Aceasta le-a permis să stabilească corelația dintre 
diferitele condiții de mediu și aroma și aciditatea cafelei. 
În cele din urmă, au combinat rezultatele cu previziuni 
referitoare la modul în care schimbările climatice vor 
afecta condițiile de creștere a cafelei în întreaga țară.

Rezultatul este o primă întrezărire a cum ar putea să fie 
viitorul gust Arabica, dacă schimbările climatice continuă 
la fel ca până acum. Din nefericire, este o veste groaznică 
pentru agricultori, cumpărători și consumatori deopotrivă: 
multe dintre cele mai bune cafele din Nicaragua vor avea 
un gust din ce în ce mai rău. Mai exact, au descoperit că, pe 
măsură ce condițiile adecvate se reduc, aciditatea va scădea 
și ea. Alte caracteristici cheie, precum parfumul, aroma, 
gustul, corpul și dulceața, vor avea de suferit de asemenea.

“Degustătorii de cafea au fost de comun acord că, pe măsură 
ce caracterul de mediu se va modifica, Arabica din Nicaragua 
își va pierde multe dintre aromele sale distincte și delicate”, 
a declarat Peter Laderach - Expert în cafea și schimbări 
climatice, Centrul Internațional pentru Agricultura 
Tropicală (CIAT), cercetător principal al studiului. “Până 
acum, nu am reușit decât să facem presupuneri rezonabile 
că schimbările climatice vor afecta aroma cafelei Arabica, 
din cauza strânselor sale corelații cu acestea. Acum știm 
cu exactitate cum este posibil să fie afectată. “ Și ca și când 
acest lucru nu ar fi fost destul de rău, oamenii de știință se 
așteaptă ca Arabicasă scadă cu până la 90% în Nicaragua.

Asta înseamnă că cele 44.500 de familii agricole care produc 
acest tip de cafea al țării se pot aștepta să producă mai 
puține boabe de calitate superioară ca urmare a schimbărilor 
climatice. Și nu este nevoie de un expert pentru a ne explica 
exact ce înseamnă acest lucru când vine vorba de profit.

Încă nu am terminat.

Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, oamenii de știință sugerează că 
asemenea probleme ar putea afecta producătorii cafelei Arabica 
din întreaga lume. Acesta este un gând înfricoșător, nu numai 
pentru cele 25 de milioane de mici fermieri care o produc, ci și 
pentru săracii hipsteri care plătesc extra pentru a o consuma.

Din fericire, nu este totul pierdut. Oamenii de știință 
spun că încă se pot face multe pentru a adapta producția 
la provocările viitoare. Dar subliniază faptul că fermierii, 
lanțurile de aprovizionare și cei care sunt în măsură 
să formuleze noi politici trebuie să se miște rapid. 

Răsadurile noi de cafea au nevoie de trei ani înainte 
de a începe să producă cireșe, atingând o producție 
optimă după aproximativ cinci, șase ani și continuând 
timp de încă 20-30 de ani. Pe scurt, deciziile de 
plantare luate astăzi vor determina producția de cafea, 
calitatea și veniturile pentru deceniile viitoare.

Se evidențiază patru scenarii (a se vedea mai jos) - determinate 
în mare măsură de către altitudinea fermelor de cafea - 
care vor avea loc în Nicaragua în perioada cuprinsă între 
momentul actual și 2050, și posibilele acțiuni în vederea 
protejării mijloacelor de existență ale fermierilor. 

Concluzia este că, fără o acțiune decisivă, schimbările 
climatice pot lăsa un gust amar în gurile cumpărătorilor, 
fermierilor și a consumatorilor de Arabica.

Opțiuni pentru adaptare

În primul rând, și cu predominanță la altitudini 
mai mici, aceștia identifică zonele în care 
cafeaua Arabica va dispărea pur și simplu. 

Aici oamenii de știintă sugerează “adaptarea 
transformativă” va fi necesară - o reprofilare în 
culturi mai potrivite sau activități economice.

În al doilea rând (altitudini medii) acolo unde cafeaua 
se presupune a fi sever afectată- dar nu în mod definitiv 
- aceștia sugerează introducerea unor varietăți mai 
rezistente de Arabica; altoirea acestui soi de cafea pe 
un rizom Robusta; diversificarea în cafea Robusta; și 
concentrarea pe cacao sau alte culturi de arbori.

În al treilea rând (altitudini medii) în acele zone în care 
se așteaptă apariția unor schimbări negative minime, se 
sugerează introducerea culturilor umbroase pentru a ține 
sub control temperaturile înalte; sisteme de irigare mai 
bune pentru a compensa ploile imprevizibile; și o gestionare 
mai bună a controlului paraziților, bolilor și solului.

În cele din urmă, zonele în care, în prezent, este prea rece 
pentru creșterea cafelei (mai ales datorită altitudinilor 
mari), schimbările climatice ar putea permite ïn viitor 
o creștere a numeroase tipuri de cafea Arabica. 

Însă autorii subliniază faptul că acest lucru ar trebui să se 
întâmple numai dacă este “fezabil din punct de vedere al 
mediului” - multe dintre aceste zone sunt împădurite sau 
protejate, furnizând importante servicii ecosistemului, inclusiv 
reglementarea carbonului și a apei, controlul eroziunii, 
biodiversitate și furnizarea de apă pentru zonele urbane.

1. Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina 
impactul adițional probabil al paraziților și bolilor, 
precum și interacțiunea acestora cu adaptabilitatea și 
calitatea cafelei ca urmare a schimbărilor climatice.

2. Pentru o planificare puternică de adaptare și 
de atenuare, țările au nevoie de evaluări precise și 
localizate privind impactul schimbărilor climatice 
care să includă toate sectoarele  economice.

3. Sunt necesare modele de afaceri viabile care să ajute la 
integrarea practicilor de producere a cafelei inteligente 
din punct de vedere climatic în lanțul de aprovizionare. 

Sursă: blog.ciat.cgiar.org
Foto: unsplash.com 

Viitorul gust al cafelei
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Why coffee? When did you start and what 
was the reason you chose coffee?

My favourite starting question! I started with coffee when I 
was 14, not exactly because I liked it but because I had to earn 
some money as my father died and had to take care of my 
family. I started as an assistant and straight after one month, I 
realized that it is not that difficult to be a waiter, plus you can 
earn some more money. So I did it. It was by that time, that 
I was curious about espresso taste, aroma, flavor, preparation 
and asked my barista colleagues to show me how I can make 
one. The next 2 months, I got promoted as a barista and 
remembered that I was so fascinated by the fact that everyone 
was asking so many things about coffee and I was the one who 
was explaining everything. I was searching everything about 
coffee, so I could be able to serve and educate my customers 
about it. People were coming to the shop and were asking 
for me to prepare them a coffee. I could only feel happy and 
proud, as I was the one who they were choosing to prepare 
for them one of the most important beverage of their day. 

I couldn’t understand the big success that was under way, but 
I was able to sense the fact that people were talking about 
me and wanted to learn from me. One day, I met the owner 
of a very small coffee company in Greece who asked me to 
start doing coffee product demos and presentations, so I 
participated for my first time in a food and beverage exhibition 
in 1996 in Athens as the main barista and trainer of the booth. 

I met so many people, and learnt so many things about 
coffee – what is Robusta, what do we mean by variety, what 
is a blend etc. Everyday was a learning experience for me.

I visited Treviso in 1997 and a famous coffee shop. I had 
a quick stop in a coffee factory and had my first seminars 
from the gurus of the coffee, the Italians. That was it.

This is when the big love story began! I came back and started 
experimenting and researching coffee on a day-to-day basis. I 
tried blending different things, as that was the only way that 
I could learn- experimenting is the vehicle to knowledge. I 
became the brand ambassador of the Hausbrand company 
and I was the first one who brought gourmet espresso blend 
I Athens. It was not easy to convince the customers to buy 
the blend for their shops because it was a totally different 
espresso- we had to change their mindset. And we did it!

I knew that this was the start of something big!

In 2003, people were asking me to compete in the 
National Barista Championship. I ranked 6th or 7th, I 
can’t remember really. I had a chat with the champion 
who explained to me what I should do better next time, 
where to focus and how to improve my mistakes. 

I remember the next day a new chapter in my life started -   
I stayed late after my shift, practicing and experimenting.

Stefanos Domatiotis

COFFEE BREAK TEAM ?
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I covered most of my expenses and whatever I used by 
myself and, in 2004, after many many hours of work, 
and chemistry tricks, I came first during the national 
competition. I was the Greek Barista Champion of 2004.

How many times you compete and what 
you think about coffee competitions?

I believe that I will not be able to stop if I start counting. 
I will try to cover as many participations as possible. You can 
participate with dual roles in the coffee championships.  
 
As a barista and/or as a trainer. I have done both with a 
great success. I had ranked among the top baristas out 
there, but I had trained also some of the most talented, 
phenomenal coffee lovers, helping them reaching the top.

In detail: 
Competing as a Barista: 
 
•  Greek Barista Champion  
 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 
•  4th in the first World Latte Art Championship 2005 
•  Greek Latte Art Champion 2007 
•  Greek Coffee& Good in Spirit Champion 2007 
•  Greek Cupping Champion- representing Greece for the   
 first time in Cupping 2008 

Coffee competitions are something more than a game- are 
a learning path, a unique experience that has the magic 
to bring closer all the coffee lovers from the big coffee 
community. It is a coffee celebration where people can 
inspire and get inspired- a true source of knowledge!

Which is for you the most  
unforgettable experience with coffee? 

Oh that’s a tough one! I am carrying so many 
unique memories with me and will not be easy 
to exclude some of them, but I will try. J

The most emotional one was hearing my place in the final 
of WBC in London, 2010! That was the best position that 
Greece has ever achieved through a competitor. I have raised 
the Greek flag really high and I can only be proud of it. It 
was so incredible to be among some of the most famously 
talented baristas in the World! One of the best finals in the 
history of WBC - some true coffee legends were there!

Then, in that same year I remember the trip to Peru – 15 
days for the semifinalists of WBC well spent in farms and 
with locals. I was so happy that I was part of this team, as I 
met so many people, learnt about their challenges, inspired 
them and educated them about coffee. It was not just work. 
We spent time with kids, locals and families, who were 

•  6th in World Barista Championship held in London 2010 
• 10th in World Barista Championship 
 held in Maastricht 2011 
• 4th place at the first World Brewers Cup  
 Championship 2011 
•  5th in World Barista Championship 2012 
•  Greek Brewers Cup Champion 2014 
• World Brewers Cup Champion in Rimini 2014

Coach

•  Coach 1st Coffee in good spirit Champion,  
 Greece, 2005 
•  Coach of World Latte Art Champion, 2011  
•  Coach of No.3 in World Brewers Cup, 2012  
•  Coach of No.3 in World Barista Champion 2014 
•  Coach of Greek Barista and Brewers Champions, 2015  
•  Coach of No.2 in World Brewers Champion, 2015  
•  Coach of Greek Barista and Brewers Cup  
 Champions 2016  
•  Coach of No.3 and No.10th at World Brewers Cup 
 Championship, 2016 
•  Coach of Greek Barista and Brewers Cup Champions, 2017 
•  Coach Semi finalist WBC, 2017  
•  Coach of No. 1 and No.3 at the World Brewers Cup  
 Champion, 2017 
•  Coach of Greek Brewers Cup Champion, 2018  
•  Coach of No. 3 at World Brewers up Championship, 2018.

really willing to teach us about the life in Peru. Playing 
football with the kids was an unforgettable experience! 

Last but not least, 2014 and the moment that I heard: 
‘’FOR THE 1ST PLACE, WORLD BREWERS CUP, 2014 
IS STEFANOS DOMATIOTIS FROM GREECE’’.

I don’t think that I can find the words to describe my feelings. 
I was so excited, proud, honoured and happy. I had made 
it! But it was not just myself. Many people on my side who 
had spent their energy, effort and time to support me, I felt 
like I had won the trophy for them.  After all, ‘’no matter 
how good a driver you are, you have to have the right car 
and the right team behind you in order to succeed’’

Why GEM? How did you come up with 
the idea and what makes it better?

The idea

I am pretty sure that by now most people are aware of 
my deep love for coffee and they can certainly guess my 
soft spot for brewing. I am also certain that you can 
smell coffee on me, anytime and from miles away. 

This passion of mine made me observe people brewing coffee 
without even realizing that I was doing it. I still do it!
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Wherever I was travelling, be that for business or leisure, I 
couldn’t resist observing all sorts of people, coffee competitors, 
coffee professionals, barista or consumers, making and 
drinking a brew. Pour-over has become increasingly popular, 
not only among coffee gurus, but also among consumers. 
People have fallen in love with brewing and in all dimensions.

The result hasn’t always been that good. Despite the fact that 
people were using great coffee beans, top class water, had 
amazing skills, enthusiasm and even some great devices that 
exist out there, the result was still a bit inconsistent. I was 
also seeing consumers who love brewing feel a bit intimidated 
by the result because they didn’t have control over it.

Manual methods are victim to human error and bad 
pouring techniques, but they are also very much 
dependent on the device you are using. Every equipment 
involved in the process affects the final result.

It was at that moment when I realized how I would love to 
enable people around the world to be able to prepare and enjoy 
a great AND consistent cup of coffee, no matter their skills.

The Lid with the hole

The secret was in the lid! The lid is a fundamental element 
as it gives coffee makers total control over pouring. That 
makes it perfect for anyone who wants to enjoy brewing. 
It provides consistency in coffee blooming. When hot 
water comes in contact with the coffee grounds, gas is 
released. With the lid, steam that is produced is trapped 
along with the gas resulting in higher kinesis, heat and 

energy retention. As a result, we can obtain a better 
fusion without the coffee maker swinging the kettle.

I have noticed that most people are hitting the walls with 
water while they are brewing. As there is space between the 
porcelain and the filter, the water manages to escape without 
dragging solids and coffee elements towards the bottom part. 
As a result, the final brew has a weak body and diminished 
flavour. So, I had to find a way to make people pour towards 
the center and this is when I thought about the hole in the 
lid. All you have to do now, is brew at the center enabling 
the water to come straight in contact with the coffee grounds 
getting the most out of it.  
The hole also works as a protection layer enabling a stable 
water flow, and minimizing the risk of turbulence.

The different ribs

I knew that I had to take care of the inner part too, 
and be able to offer something innovative that could 
change the brewing game. I started experimenting with 
ribs, asking myself how we can affect water flow.

Maybe we can’t but ribs can do it for us! So I came 
up with the idea of two different sets of ribs.

It is the only dripper with both horizontal and vertical ribs 
that can maximize a great result. Let me tell you why!

The 12 horizontal ribs are placed in the middle of the 
dripper to guide the coffee to drop at a steady pace, that 
can carry away all the coffee characteristics smoothly.

DK-50
DK-60

DK-30

DK-200

DK-30F DK-40

DKS-65

Precise dosing and fresh on demandESPRESSO GRINDERS 

HEAD OFFICE:
287 Theodor Pallady Bldv. 032258, Bucharest Romania
Phone: +40213451106 • Fax: +40213451107
www.dipgrinders.ro • office@dipgrinders.ro
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At the bottom part there are 12 vertical ribs as 
now we need the water with the coffee to quickly 
flow into the server avoiding over-extraction.

As a result, you have a sweeter brew with 
bright acidity. The perfect combination!

The diamond shape and the colour

And now the hard part- how could I finalize the shape,  
so that it will look the part too?  
Because the “first taste is almost always with the eye”.  
 
This is especially the case when a beverage or food product 
is sold based on its appearance, rather than its packaging. 

Appearance and colour of a product are the first 
attributes that consumers perceive; a halo effect leading 
to modifications in flavour recognition, overall sensory 
experience, and acceptability of the product.

What better idea than the shape of a diamond 
then? A symbol of perfection and illumination. It 
stimulates creativity, imagination and ingenuity, 
opening the mind to the new and possible.

And as colour appears to represent a particularly good 
example of a cognitive-based influence on multisensory 
flavour perception, I had to pick white. White 
stimulates clarity, purity, simplicity and hope.

That’s how I want people to think of my product!

Then the product was ready - well almost! 
At least in my notebook.

I chose Brewista to actually manufacture it and take 
it to the market as they are one of the best players out 
there, infusing perfection into coffee equipment. I 
am really happy to have been working with them to 
give life to GEM, utilizing Brewista’s know-how and 
experience in creating amazing coffee equipment.

What other projects related to coffee 
do you have and can tell us about?

I am a Brewista global brand Ambassador, working with 
their clients and customers around the world to offer 
them the best tools that can take coffee experiences to 
the next level. My aim is to create tools and equipment 
that enables every barista, coffee owner, home maker and 
coffee lover to come closer to the coffee community.  

Another exciting project is the FURUMAI, super auto 
specialty brewing machine that prepares high quality filter 
coffee with huge innovation in grinding and extraction. It is a 
great experience working with the Japanese team and some of 
the most talented baristas out there.  
 
It is such an interesting project as it gives you the opportunity 
to explore a totally different market, the automated one. Forget 
what you have heard about auto vending coffee machines etc. 
Furumai takes this experience to the next level by creating 
the most exciting, innovative and sophisticated coffee.

How big is the role of the barista in the 
education of the coffee market?

The role of the barista has changed dramatically in the 
past few years. In many countries, the baristas used 
to be the professionals who were expected to know all 
of the facets of their product, while being well versed 
in the preparation and presentation of the drinks. 

Things have changed; consumers are more educated 
about their coffee, and they have become more 
conscious of quality. A great deal of this change can 
be attributed to the success of some of the most 
respected roasters and baristas in our industry.  

Over the past few decades, baristas started experimenting, 
learning and trying different things in their effort to explore 
as many things as possible about coffee and serve it to their 
clients. In the specialty coffee realm, the barista is playing a 
more important role than ever. As technology advances, the 
barista is expected to make amazing drinks with consistency, 
accuracy and speed. This takes concentration and precision.  
Knowing the recipes for producing quality coffee are not 
simple, and adjustments often need to be made on the fly.

Consumers are now willing to spend a little bit more for 
the specialty grade coffee, but they expect that it is made 
properly by a well-trained and knowledgeable barista. 

You need patience, effort, hard work and consistency 
to be able to inspire, share and educate others. That 
should be the aim of every single barista out there. 

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

I read once that ‘Climate change will make your coffee 
cost more and taste worse’ and I am kind of agreeing 
with that. Climate change is already impacting the 
whole world. Some people sitting in a nice, cool coffee 
shop in the middle of Europe might think that climate 
change is not affecting them. In fact it does.

A new report, just the latest in a long string of studies on 
climate change and coffee production, found that over 
half of Ethiopia’s current coffee crop grows in areas that 
won’t be suitable for agriculture in the near future. 

The findings were published in the journal Nature 
Plants. Other reports have a similar prognosis for the 
rest of the world: Brazil, Indonesia, Colombia.

The findings are alarming and as a community 
we should all work together to find a solution to 
this big threat that is rapidly approaching.

Coffee is about taste; tell me about your 
favourite coffee/ coffee method and 
your coffee ritual if you have one.

For me coffee is not just about taste. Coffee is 
about creating multi-sensory experiences. Taste 
should be one but not the only one involved. 
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Coffee appeals to all the senses. Yes, even the sense of sight 
is activated by coffee - we are experiencing a multisensory 
perception of flavour. Psychologists and cognitive 
neuroscientists have only recently come to realize that 
their findings derived from studies of the multisensory 
system can be extended to define flavour perception. 

The visual appearance of coffee and how it is presented 
can also play an important role in the multi-sensory 
experience and may even impact the perceived taste of 
coffee. Research has suggested that the colour of the serving 
cup can impact the perception of taste of the cup of coffee. 
I am a big fan and supporter of ‘‘while “Flavour” is a 
sensory impression, it is determined by the five senses’’

In the end a few words for the 
coffee community in Romania.

I visited Romania for the first time 9 years ago. The 
specialty industry was not that big and there were 

very few people who understood the importance 
of specialty coffee in the whole coffee chain. 

Now Bucharest is becoming a world-class specialty coffee city. 
I have read that the number of places offering specialty coffee 
jumped from 11 to more than 50 in less than two years. But 
quantity is not the only sign of growth!  
Local baristas learnt a lot from each other and 
from the international scene and applied their 
knowledge to raise the coffee level in Romania. 

This desire to become perfect, their willingness 
to work hard at different coffee posts helped the 
whole coffee community in Romania. 

I have visited some of the top coffee shops in Bucharest like 
Alexandru’s Bob Coffee Lab and Vlad’s Steam, who have made 
Romanian coffee culture really famous around the world. 

Frudisiac is a great place too. 
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EUREKA is proud to present you the Atom Pro,  
the ultimate universal grinder for barista!

www.eureka.co.it

Versatile, Silent, Compact  
and Cool, it is tailored to those 
professionals who are attentive 
to Zero Retention and  
embrace the pre-dosing  
approach both for Filter  
and Espresso grinding.

Here’s a preview of some  
key features:

• Advanced regulation  
system able to cover  
all grinding ranges with  
a single run;

• Temperature Monitoring 
system of the grinding  
chamber combined with a 
Forced Ventilation System,  
that grants constant  
performance over time;

• Interchangeable  
free-positioning forks, suitable 
for every type of use;

• Integrated Blow Up System 
eliminating any ground coffee 
retention;

Join us in Berlin from  
6th to 8rd of June 2019 to 
discover all its potential and 
experience its exciting release 
on the market: we are waiting  
for you at Hall 1 Booth A27 
with this and many other  
innovations and products  
by EUREKA.
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De ce cafea? Ce a declanșat orientarea 
către domeniul cafelei la nivel de 
business și când s-a întâmplat asta?

Trecerea de la pasiune la business a început în 2006. Eram în 
penultimul an de facultate când a trebuit să mă gândesc exact 
ce vreau să fac în viitor. Primul lucru cumpărat când am venit 
în București la facultate a fost… un espressor Gaggia Carezza 
de la Bucur Obor (susțineau că este nou, în cel mai bun caz 
era factory refurbished) și de când eram mic toată familia mea 
stătea dimineața la o cafea pe la ora 7 și ne puneam la punct 
lucrurile din ziua respectivă. De aici pasiunea. Pe partea de 
finanțe, eram student și nu îmi permiteam mai mult decât 
un magazin online. Rețin și acum că timp de 2 ani de zile 
(2006-2008) a trebuit să plătesc prin Bilet la Ordin 268 de 
lei către firma care a făcut prima variantă a site-ului. Alegerea 
cea mai ușoară a fost să îmbin utilul cu plăcutul și astfel a 
apărut kfea.ro. La momentul apariției se spune că erau 500 
de site-uri web, dar funcționale eram aproximativ 150.

Ai lansat un brand pe piață. Care este 
povestea evoluției lui până astăzi? 

Apreciez foarte mult diversitatea și cultivarea gusturilor. 
Cred că gusturile se educă și se dezvoltă și că, oriunde ai fi 
ca nivel, este loc de mai bine. De aceea, încă de la început 
am căutat să reprezentăm cât mai mulți prăjitori români. În 
timp a apărut și nevoia unui brand propriu, care să aducă 
cafeaua proaspăt prăjită în ceștile tuturor. Astfel a apărut 
Etolia, care este proiectul meu de suflet. Prin acesta vrem 
să dezvoltăm cât mai mult piața de cafea din România, 
aducând atât origini noi și interesante, cât și produse de 
care orice barista are nevoie (de la brelocuri la garnituri).

Ce simți față de cafea după ațâția ani, în 
complexitatea sa? Ce înseamnă pentru ține? 

Cafeaua - a trebuit să descopăr în timp - este un domeniu 
incredibil de frumos și de divers. Cautând să mă dezvolt și eu 
ca specialist, am plecat de la sursă și am căutat să aflu cât mai 
multe despre acest produs. Am vizitat și plantații din Minas 
Gerais, Brazilia, pentru a înțelege modul în care acțiunile 
fermierului au efect în ceștile noastre și pentru a vedea și 
diferența de optică asupra cafelei (tatăl meu fiind agricultor). 
Pentru noi, europenii, dar mai ales pentru mine, cafeaua 
este ceva aproape sfânt. Este un ritual asemănător celui al 
ceaiului, prin care consumăm băutura noastră preferată. Dacă 
acum 15 ani nu mă vedeam fără o cafea pe zi, acum îmi este 
greu să nu fac ceva legat de cafea în fiecare zi; un cupping, 
să aleg o cafea verde și să văd cum este, să repar un aparat 
de cafea, să fac o decalcifiere etc. I’m married to coffee. 

Ai studiat și partea de prăjire a cafelei. 
Ce poți să ne spui despre asta?

Când faci ceva din pasiune se vede. Toată lumea a fost șocată 
când eu ca  ”manager” m-am apucat să studiez partea de 

sensory, de cafea verde și de prăjire a cafelei, dar asta înseamnă 
să îți placă un domeniu. Trebuie să recunosc că am fost mult 
timp gelos pe prăjitorii cu care am interacționat, deoarece 
îmi păreau niște alchimișți, niște magicieni care transformă 
ceva banal, fără miros și gust bun, în cel mai gustos lucru 
existent si am simțit nevoia să învăț asta. Cred că nu poți 
să faci numai prăjire. Dacă îți iei o diplomă de roaster nu 
înseamnă că știi să prăjești. Trebuie trecut și prin cafeaua verde 
și prin partea de sensory. Fără acestea, educația ta nu va fi 
completă și acest lucru se va vedea în ceașcă. Totodată, ca să fiu 
sigur de rezultat, m-am lăsat de fumat. Trebuie să ai grijă de 
simțurile tale pentru a le putea oferi tuturor ceva excepțional. 
Și să nu uităm că “practice makes perfect”. Ca să îmi întru 
în mână am prăjit în decembrie 2016 în continuu, făcând 
cadou tuturor clienților noștri câte o pungă de 250 de grame 
de Etolia. Nu știu dacă acel cadou a fost mai mult pentru ei 
sau pentru mine, căci astfel am reușit să îmi întru în mână.

Unul din subiectele dezbătute la nivel 
global în prezent este sustenabilitatea. 
Care este poziția ta față de acest subiect? 

Cred că moderația este cheia în toate domeniile, cafeaua nu 
face excepție. Poate cel mai bun exemplu din domeniul nostru 
este modul în care se produce acum Kopi Luwak. Acestă cafea 
excepțională în trecut, produsă în cel mai natural mod posibil, 
a ajuns să fie comercială și cu o etică dubitabilă. Pe scurt, 
cred că vom avea probleme de producție a cafelei de calitate, 
ceea ce se va reflecta și în preț. Cererea este foarte mare 
pentru cafele de excepție, iar oferta este limitată. Sunt puțini 
fermieri care înțeleg pasiunea consumatorilor pentru produsul 
lor. Pentru majoritatea este un mijloc de supraviețuire 
cum este porumbul, de exemplu, pentru fermierul român. 
Este obligația noastră ca specialiști să ieșim din birouri și 
laboratoare și să mergem să explicăm la sursă ce ne dorim și 
poate așa vom reuși să evităm o criză a cafelei de specialitate.

În ultimii ani a luat amploare consumul 
de cafea de specialitate, proaspăt prăjită. 
Cum se reflectă acest trend pe piața din 
România din punctul tău de vedere, luând 
în considerare experiența ta actuală?

Evoluția în timp a pieței cafelei pe care am trăit-o este 
excepțională. Dacă în 2006 abia se discuta despre espresso, de 
câțiva ani accentul se pune pe calitate și pe cafea de specialitate. 
Mă bucură nespus că din ce în ce mai mulți oameni aleg șă 
consume cafea de specialitate întelegând că o diferență mică 
de preț are un efect imens. Se pune accent pe origine, pe cine 
a prăjit-o (sau a stricat-o) și, poate cel mai important pentru 
mine, se pune accent pe caracteristicile organoleptice. Aproape 
nimeni nu mai vrea cafeaua prăjită intens din comerțul 
tradițional, care, cu prețul pierderii notelor interesante, se 
poate păstra 2 ani printr-o prăjire intensă. Observ - noi fiind 
în prima linie a retail-ului de cafea - o creștere exponențială 
a cafelei de specialitate și a celorlalte produse specifice. Încă 
nu am ajuns să contăm (nu o să vă plictisesc cu statistici, 
deoarece sunt publice) în piață, dar drumul este cel bun.

Alex Trica
COFFEE BREAK TEAM ?

PHOTO: unsplash.com
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Abia a ajuns să conteze espresso într-o piață dominată de 
ibric. Cred și sper că în câțiva ani vom discuta mult mai 
mult despre gust și calitate, decât despre orice altceva. 
Acest lucru deja se vede, dar mai avem de lucrat.

Lucrezi cu cafeaua și îți place și să o consumi. 
Ca de la un iubitor de cafea la altul, trebuie 
să te întreb: tu cum îți bei cafeaua?

Îmi place mult gustul cafelei, așa că mă țin departe în primul 
rând de potențiatori de gust (zahăr) și de alte lucruri care 
pot distruge gustul cafelei (siropuri, cafea cu arome, alcool 
sau orice se mai pune în cafea). Prefer cafeaua neagră pentru 
a o putea simți și pentru a face o conexiune cu ea. Din cele 
trei sau patru cafele pe care le beau zilnic, primele sunt 
negre (V60 Syphon sau espresso), iar după amiază beau 
câte un cappuccino cremos, care este cumva ca o plăcere 
vinovată. Laptele devine mai dulce ca zahărul dacă este 
frotat de cine trebuie și cum trebuie și îți oferă o experiență 
de neuitat. Un sfat pe care îl dau tuturor este să deguste 
cât mai multe cafele. Când sunt plecat am tendința de 
a-mi cumpăra orice cafea (da, inclusiv cele de la automate, 
de 1 leu) pentru a putea vedea gusturile oamenilor și 
obiceiurile. Este uimitor cât de mult diferă obiceiurile de 
consum, atât în țara noastră, cât și în lume. În Brazilia, 
de exemplu, mi-a fost foarte greu să găsesc cafea de care 
să mă bucur. Mai mult am făcut studiu de caz acolo.

Ai un loc favorit de băut cafeaua?

Am câteva cafenele preferate în București, dar nu le voi 
menționa aici, ca să nu se supere cei uitați. Locul preferat 
prin excelență este însă pe bancă în fața Ateneului. 
Este uimitoare senzația să vezi cum eleganța acelui loc 
se amestecă cu tumultul de pe Calea Victoriei. 

Ai o poveste preferată cu o întâmplare legată 
de cafea pe care ai putea să ne-o împărtășești?

Un moment special pentru mine a fost vizita în Brazilia. 
Am reușit atunci să fac legătura dintre cursuri (de barista, 
sensory, green coffee specialist și roaster) și origine, legătură 
cu locul de unde vine totul, și a fost o experiență uimitoare. 
Mă uitam la acei oameni și nu îmi venea să cred că ceea ce 
produceau ei în acele ferme de subzistență, sărăcăcioase, 
ajunge substanța prețioasă din ceștile noastre. Am mai 
vizitat o fermă în Maruba, Australia, dar acolo impactul nu 
a fost atât de puternic. Ca un sfat, dacă vizitați vreo țară 
producătoatre de cafea, căutați să alegeți pe net experiențe 
cu vizită la plantațiile de cafea. Veți avea o experiență de 
neuitat și nu uitați să luați niște boabe să le prăjiți.

Câteva cuvinte pentru comunitatea 
de cafea din România?

Mă bucur că existăm și că ne dezvoltăm. Acum 15 ani abia 
dacă discutam despre decalcifieri și curățări, iar acum am ajuns 
la discuții depre notele fine din cafea.  
Am crescut enorm, și ca număr, dar mai ales ca nivel 
al educației, și cred că mai este loc. Sper ca SCA  să 
susțină cât mai multe evenimente și ca noi ceilalți să 
înțelegem că suntem într-un parteneriat pe termen lung 
în dezvoltarea pieței de cafea din România. Sunt fericit 
că avem așa multe cafenele de specialitate și că la orice 
târg merg pot spune  cu mândrie că sunt român. 

Atât pe partea de specialiști (am dat și un campion mondial 
totuși), cât și pe partea de firme (Apulum este unul din 
cei mai mari producători de cești din Europa), suntem 
foarte bine reprezentați și cred că acesta este meritul cel 
mai mare al nostru, al oamenilor pasionați din domeniu.

48

coffee world

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
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Sweets ’n’ Coffee
PRĂJITURĂ CU CAFEA

INGREDIENTE

16 PORŢII (o tavă 30cm-45cm):

Pentru blat:

• 6 ouă

• 150 gr zahăr tos

• 90 gr făină

• 40 gr cacao

Pentru cremă:

• 4 gălbenuşuri

• 160 gr zahăr tos

• 2 plicuri zahăr vanilat

• 40 ml lapte

• 20 gr cacao

• 8-10 gr cafea solubilă sau INKA

• 270 gr zahăr pudră

• 250 gr unt 80% grăsime

Pentru glazură:

• 4 albuşuri

• 250 gr zahăr pudră

Pentru ornat:

• 10-20 grame cafea boabe

INTRUCȚIUNI:

Pasul 1: Se scot toate ingredientele din frigider/cămară. Când 
au ajuns la temperatura camerei ne apucăm de treabă. Pornim 
cuptorul şi îi fixăm temperatura la 200 grade (dacă e electric) 
sau 220 grade (dacă e un cuptor de aragaz obişnuit pe gaz).

Pasul 2: Se tapeteză tava cu hârtie pergament. Se bat, 
cu telul sau mixerul, cele 6 albuşuri spumă tare. Apoi, 
se adaugă “în ploaie” 150 grame de zahăr tos. Se bate 
în continuare cel puţin zece minute. Se adaugă pe rând 
cele 6 gălbenuşuri, 90 grame de făină şi cele 40 grame de 
cacao amestecând uşor pâna la omogenizare. Se toarnă 
compoziţia în tavă şi se dă la cuptor 15 minute.

Pasul 3: Se amestecă bine cu telul pară, pe abur,  cele 
4 gălbenuşuri cu 160 grame zahăr tos, zahărul vanilat, 
40 ml lapte şi 20 grame cacao. Când compoziţia s-a 
îngroşat se ia de pe abur şi se lasă să se răcească.

Pasul 4: Se freacă bine, cu o lingură, cafeaua solubilă 
cu 70 grame zahăr pudră şi o lingură de apă minerală. 
Atunci când compoziţia şi-a dublat volumul se 
încorporează uşor cu crema răcită de la pasul 3.

Pasul 5: Se freacă spumă untul cu cele 200 gr de zahăr 
pudră. Uşor, uşor se încorporează crema de la pasul 4.

Pasul 6: Se întinde crema peste blatul copt şi răcit. Se dă la rece.

Pasul 7: Cele 4 albuşuri se bat spumă tare, se adaugă 
“în ploaie” cele 250 de grame de zahăr pudră. Se 
bate în continuare minimum 10 minute. Apoi, 
continuaţi să bateţi  bezeaua pe abur cel puţin 10 
minute.  Se ia de pe abur şi se lasă să se răcească.

Pasul 8: Se întinde bezeaua peste cremă, se presară 
cafeaua boabe. Pentru o prezentare mai “altfel” se arde 
spuma cu lampa de bucătărie. Enjoy!!!! Looooveee!!!!

Importator EDEN GEOCOM SRL. 
Mai multe detalii despre produsele Monin 
găsiți la numărul de telefon 0751 011 100.

Sursă: elenalasconi.ro 
Foto: elenalasconi.ro
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Coffee Break Team ?

Dabov Specialty
       Coffee

De ce cafea ?Cum ai început și care a fost 
motivul care te-a făcut să alegi cafeaua? 

Carieră mea activă în cafea a început în 2007 în Republica 
Cehă, pe când lucram că manager de produse alimentare 
și băuturi în patru hoteluri italiene, în centrul orașului 
Praga. Barul din hol a devenit unul dintre primele locuri 
care au lansat cafea de specialitate și echipamente de înaltă 
tehnologie în oraș. M-am trezit un promotor foarte bun 
de cafea de specialitate și la momentul acela nu era atât de 
ușor de explicat de ce cafeaua are gustul ăsta sau ar trebui 
să aibă gustul celălalt, dar am văzut cât de bine reacționau 
oamenii la ea, savurând-o și continuând să se întoarcă la noi. 

Am lansat cafeaua din La Boheme Cafe - prima prajitorie din 
Republica Cehă, iar apoi Charles Fleer, proprietarul acelei 
prăjitorii, mi-a oferit o mare oportunitate: ocazia de a promova 
și a  distribui cafeaua în Bulgaria, țara mea de origine. A fost 
un produs cu adevărat unic în care continui să cred și acum. 
Am discutat cu soția mea și am luat decizia de a ne întoarce în 
Bulgaria și de a începe distribuția.  
Totul a început atunci când ne-am înființat propria 
companie în 2008, dar începutul a fost dificil, deoarece nu 
eram foarte priceput în vânzarea de cafea de specialitate, 
însă aveam succes în promovarea acesteia. Acest lucru a 
condus la obținerea licenței mele că trainer barista cu SCA, 
la acel moment obțînând  primul și al doilea nivel.

Doi ani mai târziu, am început să prăjim noi înșine sub 
marca mygourmetcafe, iar din 2015 ne-am reinventat 
brand-ul drept Dabov Specialty Coffee, ceea ce a avut 
un impact deosebit asupra companiei noastre.

Why coffee? How did you start and what was 
the reason that made you choose coffee?

My active coffee career started in 2007 in the Czech 
Republic, when I was working as a Food and Beverage 
manager in four Italian hotels, downtown Prague. Our 
lobby bar became one of the first places to launch specialty 
coffee and really high tech equipment in the city. 

I found myself a very good promoter of specialty coffee and 
at that time it was not so easy to explain why the coffee 
tastes like this or should taste like that, but I saw how well 
people reacted to it, enjoying it and kept on coming back.

 We launched the coffee of La Boheme Cafe - the first roastery 
in the Czech Republic, and then Charles Fleer, the owner of 
said roastery, offered me a great opportunity: to go promote 
and distribute their coffee in Bulgaria, my country of origin. 

It was a really unique product that I still believe in now. 
I discussed it with my wife and we took the decision 
to go back to Bulgaria and get into distribution. It all 
began when we established our company in 2008, but 
the start was very tricky as I was not very successful 
in selling specialty coffee, but successful in promoting 
it. This led to obtaining my licence as a barista trainer 
at SCA, during that time - First and Second level.

Two years later we started roasting ourselves 
under the trademark mygourmetcafe and from 
2015 we rebranded into Dabov Specialty Coffee, 
which had a great impact for our company.



Un al treilea și foarte important proiect este lansarea 
Dabov Specialty Coffee cu parteneri din diferite țări ale 
Uniunii Europene. Avem deja relațîi de afaceri puternice 
în Spania, Republica Cehă, Macedonia, Olanda și sperăm 
să putem adaugă pe această listă România în viitorul 
apropiat, datorită pieței sale dinamice și competitive.

Cât de mare este rolul unui barista 
în educarea pieței de cafea?

Barista joacă un rol important. Foarte des el/ ea reprezintă 
podul dintre cafeaua bună și client; așadar dacă barista-ului 
tău îi place cafeaua și vorbește despre asta cu pasiune, el / ea 
poate schimba relația dintre produs-consumator în bine

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

Gustul s-a schimbat deja. În ultimii 15 ani totul despre cafea 
a devenit mai altfel, inclusiv gustul. Schimbările climatice se 
petrec astfel încât fermierii buni încearcă deja să se adapteze 
și să administreze ferma în funcție de aceste schimbări.

Hibrizii sunt importanți, la fel ca și noile procese pentru 
întregul lanț de cafea care începe de la producător și se 
încheie cu consumatorul. Viața se schimbă în fiecare zi, 
iar noi trebuie să ne adaptăm, altfel vom fi scoși din joc.

55

coffee world

54

coffee world

Cum este piața de cafea din Bulgaria?

Consumăm aproximativ 3,8 kg pe cap de locuitor și, 
bineînțeles, scena de specialitate este destul de nouă. Cred 
că există întotdeauna ceva nou în domeniul cafelei de 
specialitate despre care trebuie să învățăm și să promovăm.

Care este pentru dvs. cea mai de 
neuitat experiență cu cafeaua?

Cafeaua îmi permite să întâlnesc oameni uimitori, să 
vorbesc cu ei și să învăț de la ei. Sunt foarte fericit pentru 
asta, și aș dori să mulțumesc cafelei pentru aceasta.

Ce alte proiecte legate de cafea aveți 
despre care ne puteți spune?

Sunt un judecător internațional activ al COE, judecător la 
“Best of  Panama”, participând și la alte competițîi. Sunt, de 
asemenea, un vânător și cumpărător. Vom lansa în curând 
vânzările de cafea verde ale unor tipuri de cafea foarte rare 
în cantități mici - să zicem 100g “Best of Panama”, sau 100g 
cafea verde locul întâi COE. 
Un alt proiect pe care suntem gata să-l anunțăm este 
serviciul nostru de prăjire cu etichetă privată. Noi 
deja prăjim și distribuim altor piețe, cum ar fi cele 
din Germania și Marea Britanie, sub diferite etichete, 
dar nu promovăm acest lucru atât de mult.

How is the coffee market in Bulgaria?

We consume approximately 3.8 kg per capita and, 
of course, the specialty scene is quite new. I think 
there is always something new in specialty coffee 
and we have to learn about it and promote it. 

Which is for you the most unforgettable 
experience with coffee?

Coffee allows me to meet amazing people, talk with 
them and learn from them. I am very happy for 
this and I would like to thank coffee for this.

What other projects related to coffee 
do you have and can tell us about?

I am an active international judge of COE, a judge of 
Best of Panama (twice) and attend other competitions 
as well. I am also a hunter and buyer. We will soon 
launch green coffee sales of some very rare and limited 
coffee beans in small quantities - let’s say 100 g Best 
of Panama or 100 g green coffee 1st place COE. 

Another project that we are ready to announce is our own 
private label roasting service. We already roast and provide 
to other markets such as the ones in Germany and the UK 
under different labels but we do not promote this as much.

A third, and very important, project is the launch 
of Dabov Specialty Coffee with partners in different 
EU countries. We have already built strong business 
relationships in Spain, The Czech Republic, Macedonia, 
The Netherlands, and, we are hoping, Romania in the near 
future, because of its dynamic and competitive market. 

How big is the role of the barista in 
educating the coffee market?

The barista plays an important part. Very often he/she is the 
bridge between great coffee and the customer; so if your barista 
loves coffee and talks about it with passion, he/she is able to 
change the product-consumer relationship for the better.

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

Taste has already changed. During these past 15 years 
everything about coffee has become different, including taste. 
The climate changes happen so the good farmers already try 
to adapt and manage the farm accordingly to these changes.

Hybrids are important, as are the new processes for the 
entire coffee chain starting with the producer and ending 
with the consumer. Life is changing every day and we 
have to adapt, otherwise we will be out of the game. 
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Cafeaua este despre gust. Spuneți-mi despre 
cafeaua favorită / metoda dvs. preferată de 
cafea și ritualul dvs. de cafea dacă aveți unul.

Pentru mine cafeaua este o călătorie lungă, iar gustul poate fi 
ultima oprire sau ultima parte. Și, bineînțeles, prima parte, 
depinde de unde sunt. Acum două săptămâni am participat 
la “Best of Panama” ca jurat internațional și am fost complet 
înnebunit de toate aceste uimitoare Geshas și Pacamaras. 
Imediat după aceea, am judecat COE în Honduras și o altă 
Gesha m-a dat pe spate de-a dreptul - câștigătoarea concursului.

Da, îmi plac cafelele delicate și unice, însă îmi plac, de 
asemenea, și cele cu arome de ciocolată și stabile cu un 
punctaj de 86. Ceea ce nu-mi place este cafeaua comercială 
și cea cu probleme organoleptice. Așa că le evit.

În încheiere cîteva cuvinte pentru 
comunitatea de cafea din România.

 Din ceea ce știu, România are o piață foarte 
dinamică și competitivă, în special în București. Aveți 
concursuri care ajută cu adevărat comunitatea și un 
fost campion mondial la Roasting. Asta e grozav!

Noi, în Bulgaria, nu avem o competiție națională și mă 
întristează să văd cum acest lucru încetinește piața.

Coffee is about taste. Tell me about your 
favourite coffee/ coffee method and 
your coffee ritual if you have one.

For me coffee is a long journey and taste may be the 
last stop or the last part. And of course the first part, it 
depends where I am. Two weeks ago I took part in Best 
Of Panama as an international juror and I was completely 
crazy about all these amazing Geshas and Pacamaras. Right 
after that I was judging COE in Honduras and another 
Gesha blew my mind - the winner of the contest. 

Yes, I like very delicate and unique coffees, but I 
also like the really chocolaty and stable 86 points 
coffees. What I don’t like is commercial coffee and 
coffee with organoleptic problems. So I avoid it.

In the end a few words for the 
coffee community in Romania.

From what I know, Romania has a very dynamic and 
competitive market, especially in Bucharest. You have 
competitions which really help the community and a 
former World Roasting Champion. This is great! 

We in Bulgaria don’t have a national competition and it 
makes me sad to see how this slows down the market. 
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Pentru frumuseţe, 
util, de la tine acasă!
Frumuseţea nu are vârstă, dar are nevoie de  
îngrijire! Fiecare femeie îşi doreşte să arate bine, 
să aibă un ten fără imperfecţiuni, o piele catifelată 
şi o siluetă de invidiat! 

Dacă te-ai săturat de produsele scumpe şi  
deseori nefolositoare, dacă bugetul nu îţi permite 
să ajungi destul de des la cosmetică sau spa, iată 
câteva tips-uri pentru frumuseţe de durată,  
pe care le poţi urma zi de zi, acasă!

Creionul tău de ochi se sfărâmă atunci când îl aplici şi lasă 
urme ori de câte ori clipeşti? Specialiştii în frumuseţe au găsit 
soluţia! Pune eye-liner-ul în frigider timp de 15 minute, de 
fiecare dată înainte să îl foloseşti. Fiind puţin îngheţat, îl vei 
putea aplica mai uşor şi nu va mai lăsa nici un fel de urmă.

Dacă ai rămas fără cremă de epilat, nu recurge la săpun! 
Acesta îţi va usuca pielea iar posibilitatea de a te irita 
va fi mult mai mare. În schimb, foloseşte un balsam 
de păr. Da, ai auzit bine! Balsamul va înmuia firele de 
păr nedorite, lăsându-ţi pielea fină după epilare. 

Clatirea părului cu bere ajută la rehidratarea rădăcinilor 
care se degradează, inevitabil, în timp. De asemenea, 
clatirea părului cu puţin oţet va reda strălucirea părului 
uscat sau afectat de vopsea. Masează-ţi părul cu unul 
dintre aceste “lichide magice” (nu amestecate!) timp 
de câteva minute, apoi clăteşte bine cu apă rece.

Pentru gene mai lungi şi mai curbate, experţii în frumuseţe 
recomandă “încălzirea” genelor cu un uscător de păr, 
timp de 5-8 secunde, înainte de a folosi întorcătorul de 
gene sau mascara. (Atenţie! Păstrează uscătorul de păr 
la o distanţă mare de faţă, pentru a nu risca să te arzi!)

Foloseşte cuburi de gheaţă pentru a ţine tenul gras, 
acneic la distanţă! Masează-ţi faţa cu un cub de gheaţă 
în fiecare seară, până când acesta se topeşte. Te va ajuta 
să păstrezi un ten proaspăt şi curat în fiecare zi!

Ai rămas fără demachiant? Nici o problemă! Uleiul de cocos 
îndepărtează chiar şi cel mai “permanent” tip de make-up. 
Aplică câteva picături de ulei pe o dischetă demachiantă şi 
masează uşor “zona afectată”. Pe lângă faptul că va elimina 
orice urmă de machiaj, tenul tău va rămâne catifelat şi luminos.

Miraculosul ulei de cocos poate juca şi rolul deodorantului. 
Acesta conţine acid lauric, care ajută la îndepărtatea 
şi menţinerea la distanţă a mirosurilor neplăcute. 
Aplică puţin ulei de cocos în locul deodorantului, 
pentru a fi fresh şi “plăcut parfumată” întreaga zi.

Sursă: www.csid.ro
Photo: Christopher Campbell
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Control at the 
Core of Coffee

We pride ourselves that 
WE TAMP FLAT and so do  
you probably. 
So what difference does  
Puqpress make?

Well, let us start by saying:  
we wish you to have a BIG  
line of customers every day.  
We are certain your tamp is exquisite, 
but how is your time spend best?

We think by ensuring your  
ENTIRE team tamps flat  
100% of the time so that they  
serve consistent coffee to  
EVERY customer. 

And isn’t that easier when  
this jolly fellow is doing the  
heavy work for you with  
extreme precision?

Puqpress removes the  
variation and increases  
control right at the core of 
your business.



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.



11 - 14 April WB Championship & WB Cup Boston bit.do/bostonwbc

13 - 14 April Ostrava Coffee Festival Czech Republic Ostrava bit.do/Ostrava

19 - 21 April Moscow Coffee Festival Moscow, Russian Federation moscowcoffeefestival.com

27 - 28 April Polish Coffee Championships Opole, Poland bit.do/polishchampionship

19 - 20 May European Coffee Expo Olympia, London UK europeancoffeeexpo.com

24 May The Barista League Zagreb, Croatia thebaristaleague.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.


