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Acest număr de revistă este conturat  

în jurul unui success extraordinar,  

pe care un român, Daniel Horbat, îl are 

într-o competiție internațională de cafea  

și anume World Cup Tasting Championship 

2019.

Ce povești despre oameni și cafea mai 

găsim în acest număr al revistei noastre?

Interviu cu Teodora și Sloane roastery,  

un interviu despre începuturi și munca din  

spatele cafelei.

Un interviu frumos cu Trish Ferguson, 

trainer și coffee lover, care trăiește în Irlanda.

Știri despre noutățile industriei și cafenele 

pe care vi le recomandăm, evenimente 

internaționale de cafea, un număr cu istorii, 

cu și despre cafea, la fel ca în fiecare număr 

al revistei pe care va invităm să-l savurați cu 

o cafea în ceașcă.

Bucurați-vă de povești cu o cafea bună,  

așa cum vă place!
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Peste optzeci de concurenți își vor arăta abilitățile în patru 
competiții diferite, bazate pe competențe, la Campionatele 
Mondiale de Cafea din Berlin, în perioada 6-8 iunie, găzduite 
la spectacolul World of Coffee Berlin. Berlinul va fi plin de 
profesioniști și fani ai cafelei, în condițiile în care Campionatul 
Mondial de Latte Art, Campionatul Mondial de Coffee in 
Good Spirits, Campionatul Mondial de Cup Tasters și Cezve / 
Ibrik vin în centrul Messe Expo din partea de vest a orașului.

La Campionatul Mondial de Latte Art, concurenții se vor 
concentra pe expresia artistică în băuturile cu lapte - începând 
prin producerea unui singur model de latte creativ la Art Bar, 
înainte de a trece pe scena principală pentru a crea două versiuni 
identice și două laturi de designer identice. Scorurile din ambele 
etape sunt combinate pentru a dezvălui primii 12 semifinaliști, 
care vor crea două seturi de modele diferite de tip free-pour 
latte și un set de free-pour macchiato. Primii șase concurenți 
se vor califica pentru runda finală, unde vor alcătui două seturi 
a modelelor de free-pour latte și un set de designer latte.

Împărțind scena de la Berlin, Campionatul Mondial de Coffee 
in Good Spirits promovează inovația în rețetele de băuturi care 
combină cafeaua și alcoolul. Runda preliminară este împărțită 
într-o etapă în care concurenții produc două băuturi calde 
identice și două băuturi reci identice, și runda Spirit Bar. Cei 
șase concurenți cu cele mai mari scoruri preliminare ale rundei 
vor concura în runda finală, unde concurenții produc două 
cafele irlandeze și două băuturi pe bază de cafea și alcool.

Campionatul Mondial de Cup Tasters premiază degustătorii 
profesioniști de cafea care demonstrează viteză, pricepere 
și acuratețe în distingerea diferențelor de gust la cafele de 
specialitate. Cafenele lumii au multe caracteristici gustative 
distincte, iar în acest format de competiție obiectivul este ca 
degustătorul să facă discriminări între diferitele cafele. Trei căni 
sunt așezate într-un triunghi, 2 căni fiind cafele identice și o cană 
fiind o cafea diferită. Folosind abilități de miros, gust, atenție 
și experiență, degustătorul va identifica cât mai repede cana 
diferită din triunghi. Un total de 8 triunghiuri sunt plasate în 
fiecare rundă. Primii 8 concurenți cu cele mai multe răspunsuri 
corecte și cel mai rapid timp trec la următoarea rundă, în 
semifinale. Apoi, primii 4 vor concura din nou în runda de finale 
pentru a determina următorul campion al Cupei Mondiale.

Campionatul Cezve / Ibrik sărbătorește istoria cafelei 
la ibric, precum și abilitățile și înțelegerea necesară 
pentru pregătirea și prezentarea fiecărei căni. 

Concurenții sunt încurajați să-și pună propria amprentă 
asupra spectacolului lor. Folosind nisip sau gaz, concurenții 
vor avea la dispoziție 15 minute în prima etapă și finale 
pentru a pregăti un cezve / ibrik simplu și un cezve / ibrik - 
semnătură care să completeze calitatea cafelei preparate.

Dacă aveți nevoie de o pauză rapidă de la competiții, puteți proba 
diferite cafele internaționale la Espresso Bar sau o varietate de 
metode de cafea preparată la Brew Bar, titlu sponsorizat de Marco.

După un weekend incendiar la Messe Convention Center, 
campionii de anul acesta sunt după cum urmează:

LATTE ART: 
 
1. Manuela Fensore Barlady Café Academy, Italia 449 
2. Hao-Yuan Chen, Independent, Taiwan 416 
3. Liu Guo Qiang, Sanshierli Academy, China 413.5 
4. Oneway Dash, Oneway, South Korea 404 
5. Hiroki Ito, Sarutahiko Coffee, Japan 397.5 
6. Peter Chan, Coco Espresso, Hong Kong 392

COFFEE IN GOOD SPIRITS:  
 
1. Dan Fellows Origin Coffee, Anglia 355 
20. Tim Lam Wing Fat, Cupping Room Coffee Roasters,  
      Hong Kong 339.5 
3. Agnieszka Rojewska, Independent, Poland 318 
4. Manos Mamakis, The Underdog Roasters, Greece, 277 
5. Nicole Battefeld, Röststätte, Germany 274 
6. Arnon Thitiprasert, Ristr8to, Thailand 256.5

CEZVE/ IBRIK:  
 
1. Sergey Blinnikov, Rusia 
2. Tetiana Tarykina, Ukraine 
3. Sinan Muslu, Germany 
4. Filip Valentin, Romania 
5. Dimitris Karampas, Greece 
6. Koray Erdogdu, Turkey

CUP TASTERS:  
 
1. Daniel Horbat, Irlanda 
2. Dajo Aertssen, France 
3. Josh Clarke, UK 
4. Dulce Barrera, Guatemala

coffee stage

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

www.espressodepo.ro



6

coffee stage

PROJECT ORIGIN

Licitația Proiectului de origine „Best of Honduras:  
Late Harvest” din anul 2018 a început oficial, odată  
cu venirea judecătorilor internaționali în Honduras.

Printre cei care participă la licitație se numără judecători 
și profesioniști ai cafelei din Coreea, Japonia, România, 
Australia, El Salvador și Statele Unite ale Americii.

În zilele ce urmează, judecătorii vor degusta, discuta și 
puncta peste 35 de cafele din Honduras, care au trecut 
deja printr-un proces de screening de către juriul național 
luna trecută. După ce aceste cafele au fost degustate și 
notate, scorurile sunt mediate și se produce un „Top 
20” cu finaliști. Aceste cafele vor fi apoi lansate într-o 
licitație online live, prin intermediul Cropster Hub.

Licitația eveniment se desfășoară în colaborare cu IHCAFE, 
Finca La Huerta, San Vincente și Cafe Raga. Miguel Candel 
este un barista de la Four Monkeys Coffee Roasters, în El 
Salvador. Participant și shadow judge al evenimentului „Cel 
mai bun din El Salvador” 2017, Miguel spune că este încântat 
să ia parte la un alt program de licitație într-o țară diferită.

„Am decis să merg la licitația [din] 2017, pentru că am simțit 
un angajament ca Salvadorean de a ajuta în selectarea celei 

mai bune cafele a țării mele și de a contribui la comerțul 
direct pentru micii producători”, a declarat acesta.

„… Sunt destul de familiar în identificarea varietăților 
obișnuite de cafea a țării mele, dar a trebuit să ies din 
zona mea de confort și să experimentez și să degust 
cafele într-o altă țară producătoare.” Miguel spune că 
evenimentele precum licitația Late Harvest ajută producătorii 
mai mici și îi pun în legătură cu cumpărători.

„Evenimentele precum această licitație sunt esențiale, 
deoarece oferă posibilitatea micilor producători de 
a-și prezenta cafeaua și de a obține un preț corect 
pentru eforturile lor”, a continuat acesta. 

“Rezultatul este reducerea diferențelor dintre 
jucătorii cei mai mici și cei mai mari.”

Succesul licitațiilor din 2016 și 2017 a putut vedea 
producătorii câștigând de până la zece ori prețul mediu per 
liră pe care l-ar fi primit în mod normal pentru cafele.

Licitația va fi în direct la ora 8 locală CST (-1)  
CST (-1) sâmbătă, 28 iulie, echivalentă orei  
12 AEST în dimineața zilei de duminică 29 iulie.
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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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Spune-ne un pic despre tine și  
motivul pentru care ai ales să lucrezi  
în domeniul cafelei de specialitate?

Cred că până la un punct nu am ales. Mai toate poveștile 
pe care le-am auzit despre întâlnirea cu domeniul cafelei 
de specialitate sunt întâmplătoare, iar a mea nu face 
excepție. Punctul comun al tuturor acestor povești este 
că indiferent din ce postură ajungi să intri în contact cu 
această nouă față a lumii cafelei, ajunge să te atragă un 
pic câte un pic până nu mai știi cine pe cine a ales. 

Prima noastră întâlnire a avut loc acum 5 ani pe când cafeaua 
nu facea deloc parte din tabieturile mele și pe când profesional 
activam în cu totul alt domeniu, conduceam departamentul 
de Comunicare și Relații Publice al unei instituții de cultură 
și aveam proiectul meu de marketing și comunicare în zona 
comercială. Prima ceașcă de cafea de specialitate m-a facut 
curioasă, m-a facut să realizez că tot ce știam, și, recunosc, 
îmi displăcea, legat de cafea, nu avea nicio legatură cu licoarea 
roșiatică cu gust de cireșe din fața mea, însă nu a fost îndeajuns 
să mă convertesc. Ba chiar am ajuns să fiu parteneră într-un 
pop-up de specialty coffee în cadrul unui Bistro și încă nu 
fusesem atinsă de febra cafelei de specialitate. Momentul 
decisiv, cel în care am renunțat la tot ce făceam ca să mă dedic 
cafelei de specialitate a venit mai târziu și în două acte. 

Primul act s-a petrecut la Londra, la London Coffee Festival, 
primul eveniment de talie mondială din lumea cafelei de 
specialitate la care am participat.  
 
Am fost fascinată de amploarea acestei lumi, de dimensiunea 
ei globală și mai ales de amalgamul de oameni din toate 
păturile sociale și din toate culturile pe care cafeaua îi punea 
la masă ca egali în importanța rolului lor, fie că erau tineri 
barista pasionați sau mari manageri de lanțuri de cafenele 
sau firme de echipamente, fie că erau fermieri din tată în fiu 
sau comercianți de cafea verde care cutreieră globul. Pentru 
această abilitate de a fi liantul tuturor acestor lumi și de a 
crea cu ușurință conexiuni între colțuri foarte îndepărtate 
ale globului am ales cafeaua de specialitate și am decis 
după acel London Coffee Festival să deschid o cafenea. 

Al doilea moment decisiv a venit după câțiva ani când a apărut 
primul mare impas și am fost nevoită să aleg dacă să renunț 
la acest domeniu sau să mi-l însușesc pe de-a întregul, nu 
doar din postura de manager. Mi-am dat seama că nu mă pot 
gândi la nici un alt domeniu care să îmbine atât de frumos 
bucuria lucrului făcut cu mâna ta, fericirea de a vedea un om 
savurând produsul tău, cercetarea și dezvoltarea tehnică și 
științifică din pasiune, călătoria și descoperirea unor culturi 
și climate socio-economice îndepărtate, precum și noțiuni 
de ecologie și responsabilitate socială cu impact imediat.
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Teodora Pitis,

Ronița Dragomir ?



Aș putea să îți dau material pentru câteva articole legat 
de oamenii care mă motivează, dar ideea de bază este că 
inspirație este peste tot și fiecare om te poate motiva în 
felul lui, chiar și prin exemplu negativ până la urmă.

Cum a influențat faptul că ești singura 
femeie Q-grader din România felul 
în care lucrezi la Sloane?

Păi mi-am pus diploma undeva în birou înrămată 
să o vadă colegii. Glumesc, evident. 

În munca de zi cu zi de la prăjitorie impactul 
cuantificabil  la nivelul capacității mele de a conduce 
sesiuni de Quality Control și de a evalua mostrele de 
cafele pe care le primim în vederea achiziționării. 

În rest, într-un sens mai larg, am altă autoritate în momentul 
în care emit o părere lucru care, mai ales ca femeie în 
câmpul muncii în general, nu îți este de obicei ușor oferit.

Acest Q Grading îmi place mie să îl compar cu un doctorat, 
nu îți folosește neaparat la ceva practic, cel puțin nu în 
toate părțile lumii, însă informațiile și abilitățile pe care 
le dobândești antrenându-te să îl obții te fac mult mai 
competent în domeniul tău, ceea ce se vede în lucrurile mici. 

Care este părerea ta despre schimbările 
climatice și apariția hibrizilor pe piața 
cafelei de specialitate, crezi că gustul 
cafelelor se va schimba drastic în viitor?

Schimbările climatice vor afecta cu siguranță și industria cafelei. 
Se vehiculează multe scenarii, de la o lume a robustei până la 
cafeaua ca lux și prețuri prohibitive, însă se investighează și din ce 
în ce mai multe variante. Hibrizii sunt una dintre ele, cercetările 
din jungla Ethiopiană după specii încă necatalogate e alta; 
fermentările experimentale care scot la iveală întreg potențialul 
și din cafele mai slabe sunt și ele o direcție care merită  luată în 
considerare. Drastic nu știu dacă se va schimba gustul, însă ce 
observ eu ca tendință și ce cred că va continua măcar în viitorul 
ușor previzibil este capacitatea producătorilor de a procesa mai 
bine, mai controlat și cu rezultate din ce în ce mai interesante 
cafelele pe care le au la îndemână, lucru care se va reflecta mai 
degrabă într-o creștere generală a standardului de gust.

Dacă ai putea să stai la o cafea cu unul dintre 
idolii tăi (în viață sau nu), care ar fi acesta?

O întrebare din oracol. Cu Marianne North poate. A 
fost o botanistă engleză din secolul 19 care s-a apucat să 
colinde lumea de una singură și să picteze plantele pe care 
le vedea ca să le poata vedea și oamenii din restul lumii.

21

coffee loverscoffee lovers

20

Povestește-ne despre cea mai 
interesantă/ memorabilă experiență 
pe care ai avut-o cu cafeaua?

Interesante și memorabile sunt mai toate experiențele 
cu cafeaua, chiar nu e un domeniu în care am 
auzit pe cineva să spună că se plictisește. 

Însă, o experiență care cred că te marchează ca om din 
această industrie și mai ales ca om din industria cafelei 
din Romania este prima vizită într-o țară de origine, 
prima oară când vezi plantele de cafea în mediul lor, 
prima oară când vezi cum are loc culegerea și procesarea, 
prima fermă pe care o vizitezi. Oricât citești despre asta 
momentul în care ajungi să vezi tu însăți boaba de cafea 
încă în cireașă, încă în arbust, este primul moment în 
care simți că te conectezi cu adevărat cu lumea cafelei. 

Pentru mine asta s-a întamplat prima oară în Kenya unde, pe 
lângă contactul direct cu viața cafelei până să ajungă în sac, am 
experimentat și primul cupping la origine. Asta a însemnat că 
3 zile am degustat recolta care ajungea atunci la licitație, în jur 
de 100 de loturi diferite în fiecare zi.  
 
A fost prima mea experiență cu atât de multe cafele, 
toate similare, și mi-a lărgit mult orizontul în ceea ce 
privește capacitățile senzoriale pe care le avem.

Cine e persoana care te-a inspirat 
din lumea cafelei? Și de ce?

O singură persoană nu am cum să îți numesc. M-au inspirat și 
mă inspiră încontinuu mulți oameni din lumea cafelei, și din 
afară și de la noi din motive foarte diferite fiecare. Dar ca să nu 
fiu criptică și să eludez răspunsul o să numesc niște persoane. 

Maxwell Colonna pentru abordarea tehnică și cercetarea 
întreprinsă, precum și pentru riscul de a duce cafeaua de 
specialitate mai aproape de oameni folosind tehnologia 
capsulelor; Sasha Sestic pentru îndârjirea și răbdarea cu 
care a muncit să își atingă țelurile și tot aici i-aș putea 
adăuga și pe Daniel Horbat, Matt Perger pentru dorința 
continuă de a provoca status-quo-ul și ceea ce credem că 
știm despre prepararea cafelei; James Hoffmann pentru 
capacitatea de traduce pe limba tuturor vastele și uneori 
prea tehnicele informații din lumea cafelei; Henry Wilson, 
fondatorul Perfect Daily Grind, pe care l-am cunoscut 
când avea câteva postări, însă acum website-ul găzduiește 
sute de articole foarte utile și bine documentate, iar el 
desfășoară numeroase proiecte în Guatemala, Honduras 
și cred că și El Salvador pentru ajutarea fermierilor; 
Anne Lunell, Esther Maasdam, Nadine Rasch, Agnieszka 
Rojewska, Mikaela Wallgren, Jooyeon Jeon și în general 
orice femeie din domeniul ăsta care reușește performanța 
sau este în poziție de lider este o  raritate și mă motivează. 
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Care este metoda ta preferată 
de preparat cafea și de ce?

Mai nou, aeropress. Pentru că e simplu, nu durează o veșnicie, 
rezultatul e constant și șansele să iasă o cafea nasoală sunt mici, 
iar gustul e destul de intens cât să nu bâjbâi după arome. Când 
vreau mai multă claritate și am timp să mă joc, fac V60.

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

Comunitatea din Romania este mai numeroasă și mai 
activă decât știe ea. Ca număr suntem mulți de tot, am 
făcut de curând o bază de date și eram peste 250 de cafenele 

și în jur de 100 de prăjitorii doar de cafea de specialitate 
în sensul destul de strict al termenului. Dar ne vedem 
puțini și rar, și ne simțim singuri și lipsiți de ajutor. 

Majoritatea facem lucruri minunate singuri, dar împreună 
cred că am reuși să creștem consumul de cafea de specialitate, 
să ne creăm evenimentele care să ne promoveze pe toți și să 
mai educe publicul, să ne creăm cadrul legislativ care să ne 
apere și să ne ușureze munca. Și mi-ar plăcea mult să mai 
scăpăm de mentalitatea asta că străinii fac mai bine. Aș vrea 
să fim mai mândri, ca polonezii care abia dacă iau cafea 
de la prăjitorii care nu sunt locale sau măcar naționale. 

Mai ales că, vă spun sincer, avem de ce să fim mândri! 
Atâta grijă și atenție pentru ce intră în cuptor sau iese în 
ceașcă nu se pune în multe locuri cu mai mult renume.



— 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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Ronița Dragomir ?

During my last trip to Dublin, I kept hearing about 
this newly opened specialty coffee place that wasn’t like 
any other around, so, of course, I needed to check it 
out. Luckily, I managed to sit down with owner, Juljano 
Kapllani while he told me Unfiltered’s origin story.

It all started in Albania when a young thirteen 
year old Juljano discovered he was really good 
at making Turkish coffee for his family. 

Later, after moving to Ireland, he met and worked 
alongside Wojciech (Tysler, Irish Barista Champion 
’19)  and got really drawn to the latte art scene despite 
his not-so-typical background in Pharmaceutical Studies, 
with a MA in Drug Development under his belt. 

But working in the science field he decided to pursue a carreer 
that offered him more human interaction and a less isolating 
environment, so he went and got a job at Legit Coffee Co.

After working there for nearly four years, Juljano decided 
to take a leap of faith and open his own little corner of 
happiness. This is how on the 1st of June, 2019, his  specialty 
coffee shop opened its doors for the very first time. 

“Why Unfiltered ?”, I asked to check another question off 
my list; “because of my big fat mouth. Can’t control it!”, 
he answered jokingly, “and it ties itself to the coffee as well, 
because all espressos are unfiltered. Two birds, one stone kind-
of-thing”.  
But let’s talk shop! For this café and its very picky owner, 
consistency is key. That’s why you’ll find a pretty great coffee 
selection from Full Circle Coffee Roasters, 8th Corner Coffee 
and Imbibe Coffee Roasters. If this is too much, you can 
also ask for an El Cipres decaf from Costa Rica. I ended up 
trying a lovely V60 Kayon Mountain Ethiopian that had a 
cup score of 90points from 8th Corner Coffee, followed by a 
Nicaraguan oatmilk flattie from Full Circle, but you can also 
wash some of that coffee down with one of their specialty teas. 

Unfiltred Dublin
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Unfortunately, this location isn’t very central, but as Juljano 
told me that gives them the perfect excuse to continue 
to work on their craft and experiment with coffee. 

Their last experiment involved a honey-coated V60 pour over 
that didn’t send them over the moon, but made them want 
to continue running tests. Like mad scientist usually do. 

Although their main focus is on the magic elixir itself, they 
do serve a few delicious vegan treats and a couple of sandwich 
options if you want to stop by for lunch.  
I was told they strive towards being coffee oriented 
only, but also want to offer only the best to their 
customers so they keep coming back for more.

Their setup of choice? A Mythos and an EK43T grinder 
for their two daily espresso offers that pair nicely with 
the classic LaMarzocco Linea. For the Brew Bar their 
favourite method of brewing is the Kalita wave, but 
you can always try the V60 or the batch brew.

I enjoyed visiting this café that kind of looks like a diy 
photo studio with one black wall and another plain, white 
one, and after a consultation with my barista, ended up 
drinking all the coffee and trying most of their food as well.

Don’t judge me. 

I dare you to go and see if you have better self control than me.
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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



Tell us a little about your history in 
coffee? How did you get started?

My coffee career started 15 years ago when I started 
working in a restaurant where they used to serve coffees 
too. I worked as a barista in Romania, Greece and Ireland 
for different companies, from small independent cafés, 
to some of the very large players on the market. 

It was a few years ago, that I’ve been introduced to the 
speciality coffee industry, when I found out about origins 
and how every bean is different in taste and aroma 
from one another, depending on numerous factors. 

From that moment on, I became fascinated 
by coffee and its delicious complexity.

I went for my first competition, Latte Art, in 2015. Back 
then I didn’t even know how to properly hold a jug in 
my hands; none of all this knowledge about sensory and 
cupping either. But something must have had ignited inside 
of me, because year after year I was challenging myself 
to get better and better, to compete more and more. 

When I discovered my love for sensory, I started training 
and went for my first Irish Cup Tasters Championship, 
which I won in 2016. For my first World Cup Tasters 
Championship, in Shanghai, I managed to place 22nd. 

Daniel Horbat
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Ronița Dragomir ?
Foto: Kristaps Selpa for WCE



In 2017 I took a year off and then came back in 2018. I won 
again the Nationals, and represented Ireland in Brazil where I 
placed 12th. I could have done better, but I changed my mind 
on a few cups instead of going with my gut, my first choice.

2019 was my year! Once again I won Nationals, with a 
perfect score, every round 8/8 in a record time. This gave 
me the opportunity to represent Ireland again, this time 
in Berlin and after so much hard work and dedication I 
was fortunate enough to bring the trophy back home.

We have to know more about your prep 
routine. How did a normal practice run 
for the World Championships look like?

Not one training session was the same as the other. I didn’t 
just focus on one kind of practice, I played around until I got 
where I wanted to be. Let’s just say it’s been a long journey.

I tried to prepare myself in very challenging ways, every time 
I tried to come up with new types of recipes for my cupping 
session.  
I played around with things like origins - from light to dark 
roast, defects, different types of blends, until I managed to 
achieve 7/8 or 8/8 in all my training sessions. I can’t reveal all 
my secrets, but let’s just say I trained for 5 months until my 
taste buds got comfortable with all types of coffee profiles. 

coffee world

36 37

coffee world

I know that some of them are probably not that 
common for the world stage, like defects, but I 
didn’t want anything to take me by surprise.

Your Cup Tasters routine seemed very 
well-practiced. How did you prepare for 
the competition and did all that practice 
help you from getting nervous on stage?

Diet was a key factor for me in preparing for the competition. 
I gave up everything that I thought would negatively influence 
my palate. Salt, spices, too strong flavoured foods, sweets, 
alcohol and smoking, they all had to go.  
I know, it sounds awful and tough, but having 
the experience from the previous competitions 
I knew that this is an important factor in order 
to be successful, so I gave them all up. 

Basically, I ate like a caveman for months. Chicken 
and prawns, rice and vegetables, fruits and nuts - 
flavours that you will naturally find in the coffee.

All that extensive training was the key to success. It gave 
me confidence in my tasting buds. So yes, all these various 
practices saved me from getting nervous on stage – the time 
I achieved during the finals is a reflection of the confidence 
I felt when I was tasting the bowls in front of me.



3938

coffee worldcoffee world

How were you feeling walking on stage 
for the Finalists announcement at World 
of Coffee? Did you have faith that your 
name was going to get called?

The beauty of the Cup Tasters Championship is that 
you don’t have to wait for the results, everything is 
happening in the moment, live, according to how 
many cups you missed or found correctly everybody 
knows who’s going further into the final. 

When I lifted the last cup and realised that I qualified into 
the final – something that I never managed to do before -  I 
just burst into tears. Such an unexpected reaction, but in 
that moment I knew that I could do it and it helped me stay 
focused and not get nervous the next day during the final.

It’s fair to say based on your reaction that 
you were surprised that you won. What did 
it feel like when you heard your name called 
and you realized that you were the new 
World Cup Tasting Champion of 2019?

The final was such a competitive one, the level was really 
high, and the other competitors were incredibly good. 
It was such a controversial round, like a race, going 
from third place to first place in only a few seconds. 

The answer to who the winner is, depended on 
if there was a dot or not on that last cup. 

The adrenaline that was rushing through my body at that very 
moment was intense.  
It felt insane to be named the new 
world cup tasting champion. 

Happiness, relief, gratitude are just a few things 
that I felt in that moment. Now I am more 
motivated than ever to take on new challenges!

Do you have any advice for those 
wanting to compete next year?

Just do it! It’s such a fun, unique and challenging 
competition like no other. Don’t overthink the cups and 
don’t let anyone tell you that you can’t. It’s all about you 
and your taste buds! And don’t forget about the diet. 
You can’t munch on chilis and then expect miracles.

If you could share a coffee with any person, 
living or dead, who would it be with?

There’s no other person in the world that I would like to share 
my coffee more than with my fiancée. Always and forever!



40

coffee world

How did it feel to become 
a World Champion? Are there any 
people you want to thank?

It felt amazing, like a dream come true. 

A goal that I was aiming for so many years. 

Nothing beats the feeling you get when you are finally handed 
the trophy that you yearned for such a long time.  
 
And you know that all the sacrifices were not in vain. 

I was also relieved that it was over, that I can 
get back to my normal life, no more crazy 
diets and exhausting training sessions.

As for the people that have been in this with me - they 
know who they are – I wouldn’t have made it without 
them and there’s no words to thank them enough.

Lastly, a few words of wisdom for the 
coffee community in Romania.

Hard work and motivation will get you there...eventually! 

Don’t give up and believe in yourself. Yes, it’s not 
going to be easy, you might lose sometimes but don’t 
let this stop you from chasing your dreams!

You are all beautiful people and I am very proud to 
call myself a part of the Romanian coffee “family”.

DK-50
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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



42

coffee world

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.

MILANO - Grupul Carimali, cu sediul la Chignolo 
d’Isola (Bergamo, Italia), a emis ieri (27.06.2019) 
un scurt comunicat de presă prin care anunța 
achiziția producătorului de mașini de cafea 
Elektra, o companie deținută de o familie cu 
sediul în Dosson di Casier (Treviso).

Elektra a înregistrat venituri de 4.6 milioane EUR în 2018. 
Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite. 

Comunicatul de presă a fost următorul:

Carimali este încântat să ureze bun venit companiei Elektra în 
cadrul grupului său de companii. 
Elektra este un renumit producător de mașini de 
cafea espresso, ce se caracterizează prin măiestrie și 

performanțe deosebite, reprezentând astfel o potrivire 
naturală pentru Carimali, lider în producția de 
mașini de cafea profesionale complet automate.

Președintele executiv, Andrea Doglioni Majer,  
comentează: „Moștenirea istorică a Grupului Elektra și 
designul iconic, împreună cu know-how-ul tehnologic al 
celor de la Carimali, vor avea ca rezultat un mix extrem 
de promițător: salutăm cu entuziasm acest aranjament 
care deschide noi scenarii favorabile grupului”.

CEO-ul Elektra, Federico Fregnan, continuă:  
„Elektra, o afacere de familie construită de oameni 
și în jurul acestora, îi salută pe Carimali care - sunt 
încrezător - vor susține compania noastră în a scrie 
noi capitole importante ale istoriei noastre”.

Grupul
Carimali

 
ACHIZIȚIONEAZĂ 
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Barista Camp 2019
Barista Camp se concentrează pe oferirea unei 
oportunități de a se dezvolta și de a învăța ca barista, 
într-un cadru care promovează schimbul de idei 
și experiențe și apartenența la o comunitate mai 
largă. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 4 
zile la Anavissos (Grecia) anul acesta, de pe 10 până 
pe 13 Septembrie, și include educație profesională, 
prelegeri și degustări de ultimă oră, precum și multe 
altele.

Nucleul educațional al taberei se bazează pe standardele industriei 
furnizate de Programul de competențe pentru cafea al SCA. 

Modulele sunt o modalitate excelentă de a începe 
să lucrați la certificatul SCA Coffee Skills Program. 
Educația profesională este o modalitate excelentă de a-ți 
îmbunătăți cariera în cafea și, cu o calificare recunoscută, 
îți poți dovedi abilitățile către potențiali angajatori.

La Barista Camp, învățarea și dezvoltarea ca barista este o 
activitate comună. Nu ești singur la tabără: un grup de bariști 
din întreaga lume se vor aduna pentru a împărtăși povești și 
experiențe, pentru a discuta problemele sau temerile cu care se 
confruntă și, îndeosebi, pentru a învăța unul de la celălalt. Toți 
participanții, inclusiv formatorii și lectorii, sunt împărțiți în 
echipe mai mici pentru competiții de echipă distractive și pentru 
a crea o oportunitate excelentă de a întâlni oameni noi. Vom 
aminti mai jos numai o parte dintre cei pe care îi puteți întâlni 
(și de la care puteți învăța câte ceva) anul acesta în Grecia:

Simon J Woolf, Manuela Fensore, Maxwell Colonna-
Dashwood, Stavros Lamprindis, Trish Ferguson, Cadence Sim, 
Rose Nicholson, Blazej Walczykiewicz, Leonardo Santetti.

Desfășurându-se întotdeauna într-un locație magică, veți 
descoperi la tabără o serie de activități distractive planificate 
seara, pentru a vă ajuta să vă relaxați, să legați conexiuni și 
să aveți parte de o experiență pe care cu greu o veți uita! 
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Bob Coffee Lab are de curând un frate mai mic. 
Cafeneaua de pe Calea Dorobanți 32 funcționează 
în aceeași clădire cu Institutul Goethe, iar asta a 
influențat brandingul și comunicarea echipei Bob 
în care se regăsesc accente din limba germană.



Dorința a fost de a avea o unitate în comunicare însă, în  
același timp, ideea de a funcționa în proximitatea unui institut 
de cultură unde cafeneaua să poată servi și ca spațiu alternativ 
pentru diverse evenimente, i-a făcut să dea din coadă. 

La momentul actual putem vorbi de muzică, de proiecții 
video sau foto (existând in plan ca unul din pereții cafenelei 
să fie interactiv și să se organizeze diferite proiecții pe el). 

În prezent, s-au pus deja bazele pentru o serie de acțiuni  
în direcția asta, ca de exemplu proiectul pe zona de muzică  
ce poartă denumirea de „Meine Kleine Party”, care va avea  
loc în fiecare sâmbăta după amiaza și este gândit 
sub forma unor sesiuni de chill out live music cu 
un DJ special invitat pe terasa destul de generoasă 
și se bucură de o superbă lumină de apus.

Una dintre cafelele zilnice pe care le poți savura la Das Bob 
este o Ethiopie de la centrul de spălare de la cooperativa  
Hambellas, care se găsește amplasat la altitudinea de 2320m.

Aici fructele de cafea sunt sortate, spălate și lăsate să plutească 
înainte de a fi puse la uscat pe paturi terasate. Temperatura mai 
scăzută de la această altitudine face ca timpul de uscare să fie mai 
lung, în jur de 40 de zile, dar Abiyot, patronul și managerul stației 
are grijă ca lumina puternică de la această altitudine să nu strice 
fructele de cafea, acoperind-o în mijlocul zilei. 
 
Abiyot îi motivează pe fermieri oferindu-le bonus-uri 
consistente pentru selecția riguroasă a fructelor de cafea, 
astfel încât selecția de la centrele Bruno este de departe una 
dintre cele mai atente peste care am dat în toata Etiopia, 
iar asta se poate observa mai ales în calitatea din ceașcă.
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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



50

coffee world

Sweets ’n’ Coffee
PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ ȘI CAFEA

INGREDIENTE

• o cană de unt topit

• două căni de zahăr

• o treime de cană de cafea instant

• patru ouă

• o cană și jumătate de făină

• o cană de cacao

• un vârf de linguriță de sare

 

MOD DE PREPARARE

• Preîncălzește cuptorul la 175 de  

 grade Celsius.

• Folosește un mixer de mână pentru  

 a bate untul cu zahărul până capătă  

 o textură cremoasă. Adaugă cafeaua  

 instant și amestecă până obții un  

 amestec omogen.

• Adaugă ouăle și amestecă bine.

• Adaugă făina, cacaua și sarea și  

 amestecă până la încorporarea  

 uniformă a ingredientelor.

• Tapetează un vas cu hârtie de copt și  

 toarnă în el compoziția.

• Dă vasul la cuptor pentru 

 30 de minute.

• Prăjitura este gata când  

 trece testul scobitorii.

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

Sursă: philips.ro

Dacă îţi este poftă de un desert rapid, aceasta este reţeta perfectă pentru tine. Ai nevoie de 
doar şase ingrediente şi de 40 de minute libere pentru a face o prăjitură cu multă ciocolată. 
Iar cafeaua este ingredientul secret care intensifică gustul ciocolatei.
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 Ronița Dragomir ?

Trish Ferguson 

De ce cafea? Când ai început și 
care a fost motivul pentru care ai 
ales să lucrezi cu cafeaua?

Nu am avut niciun interes real pentru cafea până în 2011, 
când am început să lucrez într-o cafenea. Am fost fascinată 
de metoda de preparare a espresso-ului și am vrut să o 
stăpânesc! O întrebare a dus la alta, așa că iată-mă aici, opt 
ani mai târziu... punând întrebări, căutând răspunsuri.

Cum ai început să jurizezi și ce părere 
ai despre campionatele de cafea?

Foarte curând după ce am început să fac cafea, mi s-a cerut 
să ajut la concursurile din Irlanda, iar în anii care au urmat 
am făcut tot ce se putea în culise. Apoi am început să lucrez 
ca trainer și am devenit interesată de brewing, latte art și 
sensory așa încât jurizarea, mai întâi în Irlanda, mi s-a părut 
o progresie naturală. Am plecat apoi în Spania și România 
pentru campionatele lor, în 2018, iar apoi am prins gustul 
călătoriilor pentru competiții ... nu întotdeauna să jurizez. 
Nu mă gândesc de două ori înainte de a sări în avion dacă 
sunt liberă pentru a mă duce să urmăresc o competiție.

Concursurile de cafea servesc multe funcții. Acestea oferă o 
platformă în care toate elementele profesiei sunt examinate de 
colegii din industrie, ceea ce le conferă acelor abilități valoare 
și sens. Competițiile răsplătesc atât experiența, cât și inovația 
și servesc la menținerea standardelor și în promovarea acestora 
mai departe. Competițiile oferă unui barista expunere și 
poate fi începutul unei cariere în alte domenii ale industriei.

Why coffee? When did you start  
and what was the reason  
you chose coffee? 

I had no real interest in coffee until 2011, when I 
started working in a café. I was fascinated by the process 
of making espresso, and wanted to get it right! One 
question led to another, and here I am eight years later...
still asking questions, still looking for answers. 

How did you start judging and what do 
you think about coffee competitions? 

Very soon after I started making coffee, I was asked to 
help out at the competitions in Ireland, and over the 
next few years I did all the backstage jobs. Then I started 
working as a trainer and got interested in brewing, latte 
art & sensory training, and it seemed like a natural 
progression to start judging, in Ireland at first. I then went 
to Spain and Romania for their championships, in 2018, 
and then I got the bug for travelling to competitions...
not always to judge, I think nothing of jumping on a 
plane if I am free and going to a competition to watch. 

Coffee competitions serve many functions. They provide 
a platform where all the elements of the profession are 
scrutinised by industry peers, which gives those skills 
meaning and value. Competitions reward both experience 
and innovation, and serve to maintain standards and drive 
them forward. Competing gives baristas exposure, and can 
be the start of a career in other areas of the industry.



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

Presupun că te referi la client când spui piață de cafea? 
Rolul acestuia este imens. Barista-ul este gardianul final al 
calității într-un lanț foarte lung, de la semințe la ceașcă. 
Barista este cel care leagă personalul în acest lanț ... sau nu.

Ce părere ai despre schimbările climatice 
și despre toți hibrizii de cafea, crezi 
că gustul va fi afectat în viitor?

Cred că schimbările climatice vor afecta tot felul de lucruri, 
iar cafeaua este, desigur, unul dintre acele lucruri care sunt 
vulnerabile, deoarece are nevoi climatice atât de specifice ... 
și atât cafeaua cultivată cât și cea sălbatică sunt în pericol. 
Este foarte posibil ca soiurile de cafea suficient de rezistente 
pentru a supraviețui să nu fie și cele mai gustoase.

Când vorbim de cafea, vorbim în principal de 
gust. Povestește-mi despre cafeaua preferată/ 
metoda de cafea și ritualul tău dacă ai unul?

Îmi fac cafea pour over acasă și o beau dintr-un pahar. Folosesc 
un Kalita Wave, un V60 și un Aeropress ... și îl folosesc pe 
acela pentru care am filtre atunci! Primul lucru pe care îl fac 
în fiecare zi este să fac cafea și fac câte două căni. Prima o 
beau mereu așezată ... fie pe covorașul meu de yoga, fie pe 
balcon, fie în camera din față în care curge soarele dimineața.
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Competițiile sunt, de asemenea, o oportunitate 
pentru ca comunitatea să se întâlnească, să lege 
conexiuni..și să se distreze bineînțeles!

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

Atâtea experiențe de neuitat!

Cum a fost voluntariatul la 
evenimentele World of Coffee?

Voluntariatul este o modalitate excelentă de a vă conecta 
cu alți oameni din domeniul cafelei. Evenimentele de cafea 
nu sunt scumpe pentru a participa, așa că oamenii nu fac 
voluntariat pentru a obține un bilet gratuit ... fac voluntariat 
pentru a ajuta, pentru a învăța și pentru a se conecta. Am fost 
Voluntar Manager la două evenimente WOC până acum, așa 
că am ajuns să-i cunosc pe toți cei care au participat acolo. 
Aceștia sunt așa o parte importantă în desfășurarea lină a 
acestor spectacole, iar expresia aceea „fără ei nu s-ar fi putut 
întâmpla” este foarte adevărată. Voi lua acel rol din nou, numai 
pentru a-i vedea pe voluntari. La Budapesta, un voluntar și-a 
ratat zborul înapoi în Grecia, pentru că a rămas pe scena de 
cup tasters să ajute. Următorul zbor era a doua zi așa că mi-a 
trimis un mesaj  să-mi spună că se va întoarce și că ar trebui 
să-l adaug în program să ajute.  
 
Aceștia sunt voluntarii !!

Competitions are also an opportunity for the community to 
meet and connect and network...and geek out of course! 

Which is for you the most unforgettable 
experience with coffee so far? 

So many unforgettable experiences!

What was it like volunteering at 
World of Coffee events? 

Volunteering is a great way to connect with other 
coffee people. Coffee events are not expensive to 
attend, so people don’t volunteer to get a free ticket...
they volunteer to help, and to learn, and to connect. I 
have been Volunteer Manager at WOC events now, so 
I got to meet everyone who volunteered at those. 

They are such a huge part of those shows running as smoothly 
as they do, and that phrase ‘without them this wouldn’t 
happen” is true. I will do that role again, just to see the 
volunteers.  
In Budapest, a volunteer missed his flight back to Greece, 
because he stayed on the cup tasters stage to help. The next 
flight was the next day, and he messaged me to say he was 
coming straight back, and that I should roster him to do 
something.  
 
That is what the volunteers are like!! 

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

I presume you mean the customer when you say coffee 
market? The role of the barista is huge. The barista is the final 
gatekeeper of quality in a very long chain from seed to cup. It 
is the barista who links the customer into this chain...or not. 

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

I think climate change will affect all sorts of things, and coffee 
is of course one of those things that is vulnerable because it 
has such specific climate needs...and both cultivated and wild 
coffee is at risk. It’s definitely possible that the coffee varieties 
that are hardy enough to survive might not be the tastiest ones. 

When we talk about coffee, we talk 
mainly about taste. Tell me about your 
favourite coffee/ coffee method and 
your coffee ritual if you have one? 

I make pour over coffee at home, and I drink it from a 
glass. I use a Kalita Wave, a V60 and an Aeropress...and I 
use whichever one I have papers for! The first thing I do 
every day is make coffee, and I make two cups. The first 
one I sit for...on my yoga mat either on my balcony or 
in my front room where the morning sun streams in.
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Cea de-a doua vine cu mine în timp ce mă pregătesc să 
părăsesc casa, apoi iau un espresso în drum spre muncă.

La final, câteva cuvinte pentru 
comunitatea cafelei din România.

Cafeaua de specialitate este pe mâini bune în România. 
Am jurizat la campionatele din România de două ori, 
iar standardele sunt ridicate din toate privințele. Prăjire 
excelentă a cafelei, bariști pricepuți, brewing și latte art atât 
în competiții cât și în cafenele. În Dublin, România este 
bine reprezentată în comunitatea cafelei și, desigur, suntem 
foarte mândri că Daniel (Horbat) a reprezentat Irlanda în 
competiția World Cup Tasters și a devenit Campion !!

The second one comes with me as I get ready to leave the 
house, and then I get espresso on my way to work. 

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

Specialty coffee is in good hands in Romania. I have 
judged in the championships in Romania twice now, and 
standards are high in all aspects. Great coffee roasting, 
great barista, brewing and latte art skills in competitions 
and in cafés. In Dublin Romania is well represented in 
the coffee community and of course we are very proud 
that Daniel (Horbat) represented Ireland in the World 
Cup Tasters competition, and became Champion!!



58

beauty in a cup beauty in a cup

59

Care sînt  
beneficiile cafelei 
pentru frumuseţe

Pentru cei mai mulţi dintre noi, cafeaua 
este acea băutură miraculoasă care ne 
ajută să ne trezim dimineață. Are beneficii 
pentru sănătate, însă cu siguranță nu știai 
că o poți introduce și în ritualul tău de 
frumusețe. 

Iată trei dintre trucurile care fac adevărate 
minuni pentru tenul tău și frumusețea ta.

CAFEAUA PREVINE ÎMBĂTRÎNIREA 

Într-un studiu realizat în anul 2005, oamenii de 
știință au descoperit că americanii își iau mai mulți 
antioxidanți din cafea decît din orice altă sursă 
alimentară. Antioxidanții luptă cu Parkinsonul, 
cancerul de colon, diabetul de tipul 2 și cancerul 
de ficat. În plus, îți mențîn aspectul tînăr, prevenind 
ridurile și pigmentarea asociate cu îmbătrînirea.

CAFEAUA REDUCE RETENȚIA DE 
APĂ DE LA NIVELUL FETEI 

Fă-ți o cafea tare și aplică pe ten. Îți va tonifia zona 
cu probleme și îți va reduce pungile de sub ochi. 

CAFEAUA LUMINEAZĂ TENUL 

Cafeaua măcinată conține un acid care acționează că 
un exfoliant chimic, curăţînd pielea de celulele moarte 
și de alte impurități. Pune cafea măcinată în apă caldă, 
apoi aplică pe față și masează. Clătește și usucă.

Sursă: noi.md
Foto: Weedezign

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
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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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.
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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.



31 May – 2 Jun: Coffee Fest Indianapolis Indianapolis http://bit.do/Indianapolis-2019

1 – 2 Jun: Cape Town Coffee Festival Cape Town https://www.capetown-coffeefestival.com

6 – 8 Jun: World of Coffee Berlin https://www.worldofcoffee.org 

10 – 11 July: World Coffee Producers Forum Brasil https://www.worldcoffeeproducersforum.com.br/en

1 - 3 August: Latin American Coffee Summit Veracruz https://cumbrelatinoamericanadelcafe.com

25 - 27 August: Coffee Fest Los Angeles Los Angeles, US http://bit.do/los-angeles-2019

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.


