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Acest număr de revistă este dedicat mai multor 

profesioniști în cafea, femei și bărbați, ce au 

schimbat lumea cafelei cu poveștile lor.

Ce povești despre oameni și cafea mai găsim în 

numărul acesta?

Pe coperta revistei o avem pe Perpetue, este 

prima campioană barista care vine tocmai din 

Rwanda și care ne aduce povestea ei din Africa, 

despre cum este să fii profesionist în cafea într-o 

țară producătoare de cafea.

Următorul interviul vi-l aduce în prim plan pe 

Michalis Dimitrakoupoulos din Grecia, campion 

mondial pentru competiția de cafea cu alcool și 

finalist al competiției mondiale de barista.

Știri, noutăți din industria cafelei, 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 vă invit să-l 

savurați alături de o ceașcă de cafea!

Bucurați-vă de povești cu o cafea bună, 

așa cum vă place!
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Prăjitori de cafea Bonjour! În acest an, vă invităm 
să vă alăturați la tabăra „Roasters Guild Camp” 
din Annecy, Franța, pentru a învăța, îmbunătăți și 
construi abilitățile dvs. de prăjit cafea în timp ce 
împărtășiți o experiență de neuitat cu ceilalți din 
comunitatea dvs.!

Timp de 3 zile, participanții vor avea ocazia să participe la 
sesiuni practice de prăjire, ateliere și discuții bazate pe subiecte 
diverse: cafea verde, business și roasting, conduse de prăjitori 
cu experiență și profesioniști din întreaga industrie!

Alte aspecte importante ale taberei includ deja populara 
provocare a echipei, cupping-urile și oportunitatea de a participa 
la programul SCA Coffee Skills, precum Roasting Foundation 
și Green Foundation (taxe suplimentare se vor aplica).

Programul educațional de la Roaster Camp a fost creat de 
către Comitetul Prăjitorilor de Cafea (Coffee Roasters Guild 
Event Comittee) și de Content Working Group pentru a 
reflecta și a porni bazându-se pe elementele programului 
SCA pentru competențe în cafea (SCA Coffee Skills). 

Împărțirea modulului de prăjire se va face în clase bitesize - 
programul este compus dintr-o varietate de module pentru a 
putea satisface prăjitori cu niveluri de abilitate și interese diferite.

MODULE PROGRAM COFFEE SKILLS  
 
GREEN COFFEE FOUNDATION 
Aflați mai multe despre conceptele cheie din jurul 
cafelei verzi: producție, procesare, clasificare, 
transport, depozitare, sosire la destinație, precum și 
contracte de cafea și gestionarea unui portofoliu.

Condusă de: AST Rafael Mlodzianowski

ROASTING FOUNDATION

Aflați mai multe despre procesul de prăjire, inclusiv ciclul 
de prăjire, nivelurile de prăjire, identificarea defectelor, 
modificările fizice pe care le înregistrează boabele în timpul 
procesului de prăjire, precum și gestionarea spațiului de lucru.
În cadrul taberei din acest an, participanții se vor bucura de 
asemenea, de un număr de prezentări cheie foarte interesante, 
ca de exemplu Efectul Parametrilor de Brewing asupra Calității 
Senzoriale a Cafelei și Acceptul Consumatorilor, prezentată 
de Jean-Xavier Guinard (profesor de Știință Senzorială la 
Universitatea din California, Davis), precum și discuția de 
panou cu privire la criza prețurilor la cafea ținută de Joanna 
Alm (partener și director general Drop Coffee, Suedia).

Condusă de: AST Filip Åkerblom

coffee stage

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

www.espressodepo.ro

Pentru mai multe informații: www.crgcamp.coffee       Vă așteptăm la tabără! 
Foto: Yanapi Senaud, unsplash.com      

ROASTERS CAMP 2019 

O adunare anuală  
de prăjitori din întreaga lume.
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NESTLÉ CERE SUSȚINERE

Pentru o abordare integrată către un sistem 
alimentar mai sănătos și durabil.  
   
  Johannesburg, AFRICA DE SUD 4 septembrie 2019.

Cercetările arată că consumatorii sunt din ce în ce mai  
conștienți, preferând din ce în ce mai mult produsele mai 
sănătoase, mai gustoase și funcționale, care sunt produse într-o 
manieră responsabilă și durabilă. 

Această schimbare a consumatorilor se adaugă unei 
provocări mai largi pentru producători pentru a ajuta la 
dezvoltarea unui sistem alimentar durabil și sănătos.

Dr. Karen Cooper, care conduce echipa de sustenabilitate a 
cercetării Nestlé cu sediul în Elveția, a împărtășit de ce avem 
nevoie de o schimbare transformațională în sistemul nostru 
alimentar în timpul adresării sale la Congresul SAAFoST 
2019, care are loc la Birchwood Hotel and Conference 
Center, Johannesburg, între 1 și 4 septembrie 2019.

„Provocarea către realizarea unui sistem alimentar durabil și 
sănătos necesită eforturi colective. Producția globală de alimente 
este singurul cel mai mare motor al degradării mediului și al 
transgresiunii frontierelor planetare; ceea ce, în schimb, îl face 
să fie cea mai bună pârghie pentru schimbări transformative. 

Pornind de la modul în care produsele alimentare sunt cultivate 
și până la modul în care sunt consumate sau irosite, există multe 
domenii în care industria poate acționa.„ Ea a subliniat în mod 
special angajamentul pe care Nestlé și l-a asumat în 2016 pentru 
a aborda problemele de securitate alimentară și nutrițională din 
comunitățile rurale de unde sunt furnizate ingrediente; descrie 
soluții inovatoare care sunt conduse de către familii de fermieri 
din Kenya, Mexic și Filipine. Scopul Nestlé este de a îmbunătăți 
calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. 
Impactăm persoane și familii, oferind alegeri gustoase, mai 
sănătoase și împărtășind cunoștințe nutriționale.  De asemenea, 
contribuim la dezvoltarea comunităților înfloritoare, rezistente 
și acționăm pentru a proteja mediul pentru generațiile viitoare.

Ea a încheiat provocând industria mai largă să examineze 
lanțurile lor de aprovizionare, să măsoare problemele și să 
lucreze împreună cu comunitățile lor rurale pentru a dezvolta 
intervenții care să corespundă nevoilor familiilor agricole pe 
care se bazează. „Parteneriatele sunt esențiale pentru a merge 
mai departe la nivel local și colaborări mai largi în întreaga 
industrie pot ajuta să abordăm probleme de securitate a 
nutriției familiale a fermierilor la un nivel sistematic.”

Info - Congresul SAAFoST 2019: saafost2019.org.za 

Sursă: nestle-esar.com 

Foto: Inma Lesielle, unsplash.com
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Importator exclusiv 

Contact: 
+40740112959;  
office@caffea.ro 

www.espressodepo.ro

LONDRA, Marea Britanie - Exporturile mondiale de 
cafea au scăzut la 10,45 milioane de saci în august 2019, 
mai puțin cu 4% față de aceeași lună din 2018. 

Atât Arabica (-2,3%), cât și Robusta (-6,6%) au înregistrat o 
scădere a volumului exporturilor. Printre Arabici, exporturile 
de Columbia Milds au crescut cu 18,3%, în timp ce acelea 
ale celorlalte Milds au scăzut cu 15,3%, iar cele ale Braziliei 
Naturals au rămas neschimbate anul acesta(+ 0,1%).

Exporturile braziliene au scăzut cu 6%, până la 3,33 milioane 
de saci. Exporturile din Vietnam au scăzut brusc (-25,7%) 
la 1,8 milioane de pungi. Columbia a livrat 1.218 milioane 
de saci, în creștere cu 18% față de anul precedent. 

Exporturile din Indonezia au crescut cu 
93,1%, ajungând la 800.000 de saci.

Exporturile din Uganda (+ 40,2%), India (+ 
12,8%) și Etiopia (+ 10,1%) au crescut, de 
asemenea, semnificativ pe parcursul anului.

Exporturile mondiale de cafea în primele 11 luni ale 
anului de cafea 2018/2019 (18 octombrie - 19 august 
/ 19) au crescut cu 9,2%, până la 120,28 milioane 
de saci, comparativ cu 110,16 milioane de saci din 
aceeași perioadă în anul anterior ( 2017/18).

Livrările de Arabica s-au ridicat la 77,44 milioane de saci 
(11,3% pe an). Exporturile de Brazilia Naturals și Colombia 
Milds  au crescut cu 25,4% și 8,6% până la 38,569 și 
respectiv 13,882 milioane de saci, în timp ce exporturile de 
alte Milds au scăzut cu 4,1% la 24,988 milioane de saci.

Exporturile Robusta au însumat 42.843 milioane de 
saci, în scădere cu 5.6% față de anul anterior.

Brazilia a livrat 38.721 de milioane de saci, în creștere 
cu 31,1% pe an. Vietnam 24,974 milioane de saci, sau o 
creștere de 3,9% față de an. Columbia a exportat 12.532 de 
milioane de saci, în creștere cu 7,8% față de anul trecut.

Exporturile din Honduras, India și Indonezia au scăzut la 6,565 
(-5,1%), 5,62 (-5,6%) și 4,822 (-9,8%) milioane de pungi.

În Africa, Uganda a livrat 4,092 (+ 0,6%) și 
Etiopia 3.232 milioane de saci (-4,8%)

La sfârșitul lui august 2019, exporturile de Arabica vor totaliza 
83,56 milioane de saci, comparativ cu 75,29 milioane de saci 
anul trecut; în timp ce exporturile Robusta s-au ridicat la 46,31 
milioane de saci, comparativ cu 43,61 milioane de saci.

Sursă: cutt.ly/Oyqxs3Y 

Foto: René Porter, unsplash.com

COFFEE WORLD EXPORTS 
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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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Tipurile de ceai și diferențele dintre acestea

Ceaiul este cea mai consumată băutură a lumii, după apă, 
dar care creează multe confuzii în rândul culturilor care abia 
acum adoptă ideea consumului de ceai în locații specializate. 

Printre acestea ne numărăm și noi, România 
unde fiecare infuzie de plante, fructe sau mixuri 
dintre acestea sunt numite eronat ceai.

În lume există o largă varietate de ceaiuri, deși sunt 
diferite, toate au în comun arbustul care produce 
frunza de ceai, Camellia sinensis, descoperit în urmă 
cu mai bine de 5000 de ani de către chinezi.

În funcție de gradul de oxidare a frunzelor de ceai, 
acesta se împarte în 4 categorii principale.

Ceaiul negru (fermentat, are cea mai mare cantitate de teină); 
 
Ceaiul verde (nefermentat, conținut mai mic de teină față de 
ceaiul negru); 
 
Ceaiul oolong (semifermentat, conține mai puțină teină decât 
ceaiul verde). Ceaiul oolong esste un ceai intermediar între 
ceaiul verde (care nu este oxidat aproape deloc) și ceaiul negru 
(care este oxidat în totalitate), fiind oxidat în proporție de 
maximum 75% (între 15% și 75% grad de oxidare). 
 
Ceaiul alb (nefermentat, cu cel mai scazut nivel de teină, 
dar și unul dintre cele mai calitative ceaiuri existente). 
Producția de ceai alb este cea mai mică din punte de vedere 
cantitativ, de aceea și costurile acestuia sunt mai ridicate.

Anual se produc aproximativ 3,15 milioane de tone de ceai 
în lume. Iar din această cantitate aproximativ 20% este ceai 
verde, mai puțin de 2% ceai oolong și alb, în timp ce restul 
de 78% reprezintă producția mondială de ceai negru.

TEINA DIN CEȘCA DE CEAI

Ca și cafeaua, ceaiul are un conținut mai mare sau mai 
mic de teină sau cafeină, cantitatea diferă în funcție de 
procesul de obținere al ceaiului, mai exact dacă acesta este 
alb, verde, oolong (semi-fermentat) sau negru (oxidat). 
Numită cafeină sau teină, substanța care ne energizează și 
ne dă o stare de bine atât în cazul cafelei, cât și al ceaiului 
este aceeași. Denumirile diferite le-au fost atribuite pentru 
a fi mai ușor de identificat sursa de proveniență. 

Contrar produsului finit, în frunzele de ceai neprelucrate există 
mai multă cantitate de teină decât în cazul boabelor de cafea 
proaspăt culese, în urma proceselor de prelucrare raportul se 
schimbă semnificativ, cafeaua prăjită poate conține până la de 
trei ori mai multă cafeină decât ceaiul. Spre deosebire de cafea, 
ceaiul oferă energie și bună dispoziție pe termen lung, datorită 
L-teaninei, substanță care face ca teina să stimuleze sistemul 
nervos timp îndelungat, rezultând o stare relaxantă, dar nu 
somnolentă și mărind capacitatea de concentrare. Oricare 
dintre sortimentele de ceai provenite din planta Camellia 
Sinensis are un conținut mai mare sau mai mic de teină. O scurtă 
analiză a lor arată că 200 ml de ceai negru conțin 40 mg teină, 
oolong adună în aceeași cantitate de lichid 30 mg teină, în 
timp ce ceaiul verde și cel alb 20 mg, respectiv 15 mg teină.

Unde crește și se cultivă planta de ceai

Top 10 producatori de ceai din lume: China, India, Kenya, Sri 
Lanka, Turcia, Vietnam, Iran, Indonezia, Argentina, Japonia. 

Alte țări producătoare de ceai: Camerun, Africa 
de Sud, Tanzania, Indonezia, Taiwan, Burundi, 
Etiopia, Madagascar, Mauritius, Mozambic, Rwanda, 
Uganda, Bangladesh, Iran, Malaezia, Nepal, Australia, 
Papua Noua Guinee, Brazilia, Ecuador, Peru.



IMS COMPETITION

200IM FILTRE DUS

58,00 LEI

LINGURITA MOTTA

PENTRU CUPPING SI TASTING

12,00 LEI

TAMPER CU MODEL BENZI 

DESENATE ETOLIA 58 MM

180,00 LEI

MOTTA KNOCK BOX

CUTIE ZAT Ø 165 MM

175,00 LEI

SITA NEPRESURIZATA TEFLON

DUBLA 58 MM

69,00 LEI

14

coffee time

TERMODENSIMETRU  

PENTRU CAFEA

165,00 LEI

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

www.sanremomachines.ro

MOTTA EUROPA PITCHER 

DIVERSE CULORI 350 ML

109,00 LEI

JOE FREX CANTAR DIGITAL

INCORPORAT IN LINGURA

61,00 LEI

kfea.ro
Tel: 0774.634.756





18

coffee lovers

De ce “cafea”? Când și care a fost motivul 
ce te-a determinat să alegi cafeaua?

Am ales să fiu parte din industria cafelei când am început 
să lucrez la Bourbon Café și am văzut că toți cei care lucrau 
ca barista erau bărbați. Din acel moment am început să mă 
întreb de ce oare există numai bărbați care fac job-ul ăsta. 
Mi-a plăcut ce făceau în spatele mașinii de cafea și am fost 
fericită să mă alătur lor (echipei de la Bourbon) și să arăt 
că și femeile sunt capabile să facă o treabă minunată.

Cum este piața de cafea în Rwanda acum, 
în comparație cu acum cinci ani?

În 2008 aveam o singură cafenea in Rwanda și aparent 
doar bărbați care luau joburi de barista în cadrul acelor 
cafenele unice. Până acum mai mult de 100 de cafenele 
s-au deschis deja, hotelurile servesc cafea de specialitate, 
există bariști specializați, centre de training, femei 
fermieri, etc. O mai mare generare a veniturilor de la 
108.55 de dolari în 2013 la 157 în 2017, conform 
statisticilor publicate. 2019 este încă în cercetare. 

Why coffee? When and what was the 
reason/ reasons for you to choose coffee?

I chose to join the coffee industry when I started working at 
Bourbon café and saw that all the baristas were men. From 
that time on, I started asking myself why is it that there are 
only men doing this job. I liked what they were doing behind 
the espresso machine and I was happy to join them and 
show that women also are able to do such an amazing job.

How is the coffee market in Rwanda now 
in comparison to a few years ago?

In 2008 we had only one coffee shop in Rwanda and 
apparently only men taking barista jobs in those unique 
coffee shops. By now more than 100 coffee shops opened, 
hotels are serving specialty coffee, there are trained baristas, 
training centre for baristas, women coffee farmers, etc. 

More income generation from 108.55 USD 
in 2013 to  157 USD in 2017 according to 
published statistics. 2019 is still in research.
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Perpetue      Mukamusinga

Silvia Constantin ?

Silvia Constantin ?



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

Schimbările climatice singure nu pot afecta gustul cafelei, 
dacă fermierii sunt bine pregătiți în cele mai bune tehnici 
ale lanțului valoric agronom de la răsaduri până la uscare. 
Prăjitorii trebuie să mențină profilul potrivit de prăjire, 
iar bariștii vor face cafeaua într-un mod profesionist.

Cafeaua are legătură cu gustul,  
spune-mi care este metoda ta preferată de 
cafea și despre ritualul tău dacă ai unul?

Cafeaua mea preferată este Espresso și cold brew. 
Metoda de cafea Aeropress și acesta este 
ritualul meu obișnuit de cafea.

Spune-mi ce părere ai despre rolul 
femeilor în prezentul și viitorul cafelei?

Femeile sunt parte integrală a lumii cafelei atât în prezent, 
cât și în viitor. Femeile joacă un rol crucial în lanțul valoric 
global al cafelei, de la bob până la ceașcă. Până la 70% 
din forța de muncă în producția de cafea este asigurată 
de femei, iar aproximativ 25% din fermele de cafea din 
întreaga lume sunt gestionate de cultivatori de sex feminin.

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

The element of climate change alone cannot affect the 
coffee taste if the farmers are well trained within the best 
agronomist value chain techniques from seedling to drying. 
The roasters should maintain the proper roast profile and 
baristas will make the coffee in a professional way.

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

My favourite coffee is Espresso and cold brew. My coffee 
method Aeropress and this is my usual coffee ritual.  

Tell me your thoughts about the role of 
women in the present and future of coffee?

Women are at the heart of the coffee world, both in the 
present and the future. Women play a crucial role in the global 
coffee value chain, from bean to cup.  
Up to 70% of labour in coffee production is 
provided by women and around 25% of coffee farms 
worldwide are managed by female growers. 
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Care este pentru tine cea mai de 
neuitat experiență în ceea ce privește 
cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)

Cea mai de neuitat experiență a fost să câștig bursa 
pentru participarea la tabăra Barista din Grecia 2019. 
Am fost foarte încântată să învăț despre cafeaua 
Ibrick și metoda Diamond a lui Stefanos.

Ce alte proiecte legate de cafea ai 
despre care ne poți povesti?

Deocamdată nu am alte proiecte, deoarece lucrez cu 
Sustainable Growers și Question Coffee, pentru că aceștia 
lucrează cu cooperative de femei din mediul rural și oferă 
cursuri de barista. Acest lucru se aliniază cu viziunea mea 
de a avea mai mulți bariști profesioniști din Rwanda.

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

Știți că Rwanda are cea mai bună cafea, iar bariștii sunt 
capabili să mențină acea calitate în paharul clienților 
din punct de vedere al consecvenței și al modului 
profesional. Aceasta este cheia pentru o creștere a 
consumului local de cafea. Barista este cel care vorbește 
cu clienții și împărtășește poveștile fermierilor de cafea.

Which is for you the most 
unforgettable experience with 
coffee? ( places, drinks, recipes) 

The most unforgettable experience was to be awarded 
the scholarship for attending the barista camp in Greece 
2019. I was very excited to learn about the Ibrick 
coffee experience and Stefanos’ Diamond method. 

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

For now, I have no other projects because I am 
working with Sustainable Growers and Question 
Coffee as they work with rural women cooperatives 
and they train baristas. This is aligned with my vision 
to have more Rwandan professional baristas.

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

You know Rwanda has the best coffee, and baristas 
are able to maintain that quality in the customer cup 
in terms of consistency, and professional way. This 
is the key to increase local coffee consumption. The 
barista is the one who talks to the customers and 
shares stories of hard working coffee farmers.



Femeile vor avea nevoie de educație cu privire la 
îmbunătățirea cafelei, iar atunci când vor fi implicate 
în lanțul valorii cafelei cultura cafelei se va îmbunătăți 
dramatic. „Când înveți o femeie, înveți o națiune…”.

La final, câteva cuvinte pentru 
comunitatea de cafea din România.

Familie extinsă a cafelei din România, vă încurajez să iubiți 
cafeaua și să mobilizați cultura cafelei, astfel încât să poată 
ajunge la oameni care nu știu încă despre cafea. Haideți 
să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți lumea cafelei.

Women will need education about coffee improvement 
and when they are involved in the coffee value chain 
coffee culture will improve dramatically. “When 
you teach a woman, you teach a nation….”

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

Wider coffee family of Romania, I encourage you to 
love coffee and to mobilise coffee culture so that it can 
reach people who don’t know about coffee yet. Let’s 
work together to improve the world of coffee.

coffee lovers
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— 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 ?

Să începem cu ce este evident. Cred că suntem cu toții curioși 
despre modul în care acest loc și-a primit numele de la bun 
început. Ei bine, proprietarii Brian și Kevin l-au denumit 
așa după o melodie a lui Bob Dylan. Asta da inspirație!

Cafeneaua inițială s-a deschis în urmă cu trei ani jumătate, 
dar de atunci s-a împărțit în două locuri diferite, unul 
concentrându-se mai mult pe cafeaua de specialitate (Reference 
Coffee) și celălalt pe mâncare (MMIM). Situate exact unul 
lângă altul, nu trebuie să călătorești prea mult dacă ai ieșit la 
o cafea și ai sfârșit prin a ți se face foame; așa că este foarte 
la îndemână. Aici însă poți găsi mult mai mult decât niște 
mâncăruri delicioase sezoniere de la întreprinzători locali 
sau o cafea bună, aici se axează cu adevărat pe elementul 
uman care este, în esență, motivul principal pentru care 
am intrat cu toții în industria ospitalității, nu-i așa?

„Încercăm să facem ca cea mai bună cafea să fie servită în cea 
mai frumoasă modalitate posibilă”, mi-a mărturisit Conor, 
“însă legăm și legături cu oamenii, știi? Nu suntem roboți ”.

Cafelele disponibile la momentul vizitei mele erau o 
Rwanda spălată foarte gustoasă de la Colonna (folosită 
pentru espresso) și două Etiopii (una spălată, una naturală) 
pentru filtru, ambele de la Gardelli. Puteți alege oricare 
dintre ultimele două cafele, fie ca batch brew, fie la noul SP9 
incredibil de elegant, uimitor de rapid și complet automat 
de la Marco. Acesta funcționează cu un V60, Kalita sau 
un Chemex și este, de asemenea, metoda preferată a lui 
Conor pentru prepararea cafelei naturale (și pentru băut!). 

Let’s start with the obvious. I think we’re all curios about how 
this place got its name to begin with. Well..owners Brian and 
Kevin named it after a Bob Dylan song.  
Talk about inspiration! 

The initial café opened three and a half years ago, but 
has since divided into two spots with one focusing 
more on specialty coffee (Reference Coffee) and the 
other on food (MMIM). Located exactly next to one 
another, you don’t have to travel much if you went out 
for coffee and ended up feeling peckish/hungry; so that 
comes in handy. But there’s more to them than just 
amazingly delicious locally seasonal sourced food and 
good coffee, they really focus on the human element 
here which, in the end, is the reason why we all went 
into the hospitality industry in the first place, no?

“We try to make the best coffee possible served the best 
way we can”, Conor told me, “but we also form these 
connections to people, you know? We’re not robots”. 

The coffees that were available at the time of my visit were a 
very juicy washed Rwanda from Colonna (for espresso) and 
two Ethiopias (one washed, one natural) for the filter, both 
from Gardelli. You could choose to have any of these last two 
coffees either as a batch brew or done on the incredibly sleek, 
amazingly fast automated pour-over SP9 from Marco. This 
works with a V60, Kalita or a Chemex and it’s also Conor’s 
favourite method for brewing (and drinking!) natural coffees.

Meet Me  
     In the Morning
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De asemenea, au o serie de râșnițe, bazându-se pe celebrul 
EK43 pentru cafele la filtru, și trei Mythos 1, la fel de 
renumite, pentru espresso, băuturi pe bază de lapte și varianta 
decaf, care provine, desigur, de la prăjitoria lui Maxwell 
(Colonna). În ceea ce privește mașinile de cafea, au ales Linea 
Pb de la LaMarzzocco.  
Și pe bună dreptate!

Cafelele lor recurente, mi s-a spus, vin de obicei de la La 
Cabra și Colonna Coffee. Vă puteți baza, de asemenea, 
pe faptul că veți găsi de fiecare dată trei nume de prăjitori 
diferiți în magazin, iar boabele de cafea pe care le 
comercializează se schimbă săptămânal. Din păcate, am 
ratat ultimele pungi de la Populus și Fjord din Berlin (bine 
c-am reușit să-i prind în timpul WOC19, nu ?!), însă am 
apucat să cumpăr o Rwanda delicioasă pentru acasă.

Așadar, dacă vă aflați în „cartier”, vă încurajez să le 
facețî o vizită pe care în mod cert nu o veți regreta!

They also have a number of grinders here, relying on 
the famous EK43 for filter coffees, and three of the 
equally renowned Mythos 1 for the espresso, milk based 
drinks and decaf, which also comes of course from 
roaster Maxwell (Colonna).  As far as coffee machines 
go, they chose the trusty Linea Pb from LaMarzzocco 
to get the job done. And for good reasons!

Their recurrent coffee beans, I’ve been told, usually 
come from La Cabra and Colonna Coffee. You can also 
count on finding three different roasters in the shop 
and the coffees they sell changes on a weekly basis. 
Unfortunately I had just missed the last few bags of 
Populus and Fjord Coffee Roasters from Berlin (good thing 
I managed to catch them during the WOC19, huh?!), 
but managed to snatch one bag of Rwanda for home.

So if you’re in the “neighbourhood”, I encourage 
you to go in for a visit you won’t regret!
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We love coffee

Prima școală de barista 
din România care a început să 
pregătească cursanți interesați 

de această meserie.

www.baristaschool.ro
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personalizate
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realizate 
manual

specialty
cups
for 

specialty 
coffee

+40 740 314334

logocupsro
@gmail.com

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



Sonder este un loc cu adevărat special și 
unic în București, pentru că totul aici îți dă 
senzația că te-ai teleportat într-o cafenea 
dintr-o țară nordică. Cafeaua provine de la o 
renumită prăjitorie daneză, gustările sunt și ele 
de inspirație nordică și cu denumiri greu de 
pronunțat, iar design-ul și decorurile sunt alese în 
așa fel încât hygge-ul să fie la el acasă.

Ana-Maria Coralevici ne-a povestit mai 
multe despre cum a apărut Sonder.

Sonder a apărut pentru că iubim cafeaua și suntem dependenți 
de ea. De asemenea, pentru că ne place degajarea oamenilor 
când își beau cafeaua și, nu în ultimul rând, pentru că ne 
plac spațiile relaxate, primitoare și mai tot ce ține de stilul și 
de cultura scandinavă. Așa am ajuns la brand-ul La Cabra, 
prăjitoria daneză cu care colaborăm acum. După ce i-am 
cunoscut pe băieți și ne-au povestit toată istoria business-
ului lor, am prins curaj, ne-am hotărât că ăsta e momentul 
și că obstacole și scuze pentru amânat vor apărea mereu.

Toate cafenelele de specialitate sunt ca niște piese ce 
ajută la crearea acestei scene a cafelei de specialitate, 
care devine tot mai cunoscută pe plan internațional, 
lucru care e foarte mișto. Noi suntem destul de recent 
apăruți pe piață, fără a avea o legătură în prealabil 
cu domeniul acesta, așa că majoritatea colegilor din 
industrie servesc drept modele de reușită pentru noi.

Sonder

coffee world coffee world
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Succesul este greu de estimat după numai 6 luni. 
Nu considerăm că am ajuns încă în acel punct, dar 
suntem de părere că ne aflăm pe un frumos drum 
către acesta, conform definiției noastre. Credem însă 
că rețeta succesului pentru oricăre afacere este munca 
intensă, constantă, o echipă plină de oameni pasionați, 
compatibili și, evident, respectul față de clientul nostru. 

Povestea din spatele deschiderii Sonder este că tot ce s-a 
întâmplat din momentul în care am găsit spațiul, până 
am deschis și poate încă o lună după, a fost… ȘOCANT 
DE GREU. Eu provin dintr-un domeniu deloc relaxat, 
arhitectura, și pentru prima dată mi-am zis „WOW! Nu o 
să mai spun niciodată că arhitectura e un job stresant!”.

Sunt multe lucruri mari și mici pe care trebuie să le ai în 
vedere - spațiu, autorizare, echipare, amenajare, promovare, 
meniuri, formare echipă, training, cercetare peste cercetare, 
termene decalate sau întârziate, plus că tot ce poate să 
meargă prost, evident va merge prost. Când nu ai fost deloc 
expus lucrurilor din domeniul HoReCa, toate acestea vin 
ca un șoc. Asta pe lângă faptul că înainte de momentul 
deschiderii, cam cu vreo lună începi să nu mai ai somn.

Sonder se află într- o clădire veche, de patrimoniu, 
pe care încercăm să o renovăm încet-încet și să o 
îngrijim cum putem mai bine, iar București are 
mare nevoie de asta după părerea noastră. 

coffee world
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În stilul introdus de colegii noștri din industrie, suntem 
mândri să putem oferi comunității noastre un spațiu relaxat 
și familiar, unde iubitorii de cafea (și nu numai!) să se simtă 
conectați și deconectați atunci când au mai mare nevoie.

Considerăm necesar de menționat faptul că suntem în primul 
rând o cafenea de specialitate, așa că totul se învârte îndeosebi 
în jurul cafelei La Cabra, de la care încercăm să aducem 
cât mai multe mono-origini lună de lună. Pe lângă cafea, 
mai servim și niște gustări delicioase vegane și vegetariene, 
preparate de către noi, alături de granola și deja clasicul 
banana bread. Am putea spune fără niciun dubiu că oferim 
experiența completă de mic-dejun sau a mult-doritului brunch.
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De ce cafea? Când și care a fost motivul 
ce te-a determinat să alegi cafeaua?

Ca să fiu sincer este poate unul dintre cele mai 
interesante joburi din viața mea. Când am realizat că 
îmi place cafea atât de mult, mi-am încetat studiile 
și m-am apucat să învăț în schimb despre cafea.

Iubesc cafeaua deoarece atunci când lucrezi cu ea fiecare 
zi este o nouă zi! Lucruri noi, procese noi, varietăți noi, 
in fiecare zi! Este o călătorie care nu se sfârșește!

Cum este piața de cafea în Grecia la 
momentul actual față de acum 5 ani?

În toți acești ani am putut vedea cum nivelul pieței 
de cafea urcă. Cafenelele sunt în căutare de cafea de 
specialitate, cursuri și încearcă mereu să-și dezvolte 
afacerea la cel mai înalt grad de calitate!

Care a fost pentru tine o experiență de 
neuitat în ceea ce privește cafeaua?

Competițiile sunt pentru mine cele mai de 
neuitat experiențe! Nu contează dacă pierzi sau 
câștigi, este mereu foarte emoționant!

Why coffee? When and what was the 
reason/ reasons for you to choose coffee?

To be honest it has been one of most interesting jobs in my 
life. When I realised that I like coffee so much, I stopped 
my studies and started learning about coffee instead!

I love coffee because when you work with it every 
day is a new day! New things, new processes, new 
varieties, everyday! There is no end to this trip!

How is the coffee market now in 
Greece compared to 5 years ago?

All these years I saw the level of the coffee market 
go up! The coffee shops are looking for specialty 
coffees, seminars and they are always trying to develop 
their own business to the highest quality!

Which was for you the most  
unforgettable experience  
with coffee?

Competitions for me are the most unforgettable  
experiences! No matter if you lose or 
win, it is always so emotional! 

Silvia Constantin ?
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La câte competiții a trebuit să participi 
înainte de a avea cele mai bune rezultate 
în cadrul competițiilor de cafea?

Am participat de două ori în viața mea! Dar ca să 
poți obține cele mai bune rezultate trebuie să lucrezi 
mereu în echipă! Nu contează dacă ești un competitor 
sau trainer, vei avea mereu ceva de învățat!

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

Barista-ul este cea mai importantă persoană!!!

Putem explica totul clienților noștri!

Avem cel mai important rol, fiind legătura 
dintre cunoștință și produs, așa încât putem 
transmite aceste cunoștințe lumii cafelei!!

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

Sunt atât de dezamăgit din cauza schimbărilor climatice, dar 
dacă privești la poze din trecutul tău și până la data actuală, 

vei observa că este necesar să mergem înainte și să găsim o 
soluție! Este într-adevăr o problemă enormă pentru plantații, 
dar trebuie să venim cu o soluție pentru viitor!! Noi ca rasă 
umană suntem mereu încântați să descoperim noi lucruri 
(ca de exemplu noi arome)! Altfel nu poate exista evoluție!

Când vorbim despre cafea vorbim despre 
gust, spune-mi despre cafeaua ta preferată/ 
metoda de cafea și ritualul tău dacă ai unul?

Espresso… sunt îndrăgostit de espresso! Nu numai 
de o anume varietate, ci de toate! Iubesc să schimb 
presiunea, timpul de preinfuzie, măcinătura, 
temperatura apei și să testez fiecare cafea!

Spune-mi părerile tale despre rolul 
profesioniștilor în cafea atât la 
momentul prezent, cât și pe viitor.

Istoria este scrisă de către oameni… asta este părerea 
mea! Din acest motiv trebuie să transmitem cunoștințele 
noastre tuturor și mai ales noilor generații! 

Profesioniștii încearcă mereu să spună adevărul tuturor 
și încearcă să clădească un viitor mai bun pentru toată 
lumea cafelei! Fără ei am rămâne mereu la același nivel!

How many competitions you attended 
before you had the best results 
in the coffee competitions?

I have competed two times in my life! But to get 
the best results, you have to always work with your 
team! No matter if you are a competitor or trainer 
you will always have something to learn!

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

The barista is the most important person!!!!

We can explain everything to our customers!

We have the most important role between knowledge and 
product so we have to give this knowledge to the coffee world!!

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

I am so disappointed because of the climate change, but if you 
look at your pictures from your past until today you will see 
that we have to go forward and we have to find a solution!

So there is a huge problem for the plantations but we 
have to find a solution for the future!! We as humans 
are always excited about discovering new things (like 
new flavours)! Otherwise there is no evolution!

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

Espresso...  I am in love with espresso! Not only with 
one variety but with all of them! I love changing 
pressure, pre infusion, grinding, water temperature 
and trying every single coffee at is best!

Tell me your thoughts about the 
role of coffee professionals in the 
present and future of coffee?

History is being writing by humans.. That’s my opinion! 
That’s why we have to pass down our knowledge to 
everyone and especially to the newer generations!

The professionals are always trying to tell the people the 
truth and to make a better future for the entire coffee world! 
Without them we would stay forever at the same level!
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Producția mondială de cafea este prevăzută să scadă cu 0,9% în 
2019-2020 urmând să ajungă astfel la 167,4 milioane de saci, 
cu o scădere de 2,7% a producției Arabica la 95,68 milioane de 
saci, în timp ce producția Robusta va crește cu 1,5% la 71,72 
milioane de saci. Se preconizează că producția de cafea din 
America de Sud va descrește cu 3,2%, stabilindu-se la 78,08 
milioane de saci, din cauza scăderii producției Arabica din 
Brazilia în decursul anului-pauză din ciclul bienal al culturilor. 

Producția din Asia și Oceania este prevăzută să se mărească 
cu 1,9% stabilindu-se la 49,58 milioane de saci, datorită 
restabilirii producției din Indonezia, în timp ce producția 
din Vietnam rămâne neschimbată. America Centrală și 
Mexico ar putea înregistra o creștere de 0,9% totalizând 
21,54 milioane de saci, în timp ce în Africa se estimează 
o micșorare de 0,6% la 18,2 milioane de saci.

Indicatorul compozit ICO s-a redus în octombrie 
2019 la 97,35 cenți/lb., în scădere cu 0,4% față de 
septembrie 2019. Acesta a fost cuprins între 93,63 cenți/
lb. și 101,56 cenți/lb., depășind 100 de cenți americani/
lb. doar la 1, 3 și 31 octombrie. În prezent piața este 
bine aprovizionată dat fiind că Brazilia a finalizat recolta 
culturii sale din anul-pauză 2019/20, ceea ce va acoperi 
lipsurile înainte de producția din octombrie-septembrie. 

Prețurile pentru toți indicatorii grupului, cu excepția lui 
Columbia Milds, au scăzut în octombrie 2019. Columbia 
Milds au crescut cu 0,1%, adică până la 132,09 cenți 
americani/lb., în timp ce țările din Other Milds au scăzut 

Cu toate acestea, exporturile de Other Milds au crescut 
cu 5%, până la 1,98 milioane de saci, în timp ce Brazilian 
Naturals a crescut cu 5,2%, până la 3,21 milioane de saci.

În ciuda micșorării numărului de livrări din septembrie, 
exporturile totale de cafea pe anul 2018/19 au atins un nou 
record de 129,43 milioane de saci, cu 8,1% mai mult decât 
în 2017/18. Livrările atât de Arabica, cât și de Robusta, 
s-au înmulțit în 2018/19, cu 12,3% la 85,01 milioane 
de saci, respectiv cu 0,9% sau 44,43 milioane de saci. 

Brazilia a crescut producția nu doar din sortimentul Arabica, 
ci și din Robusta pentru al doilea an consecutiv, punând 
capăt încetinirii serioase din intervalul 2016-2017. Surplusul 
de producție al Braziliei a dus la o creștere generală în 
producția din sectorul Americii de Sud, cu 8,1% în 2018-
2019, ridicând totalul la 80,69 milioane de saci. Producția 
din America Centrală și Mexico s-a redus cu 1,7%, ajungând 
la 21,35 milioane de saci. Spre deosebire de acest sector, 
atât Africa cât și Asia și Oceania au crescut producția, cu 
5,3%, însumând 18,30 milioane de saci, respectiv cu 4,4%, 
adică un total de 48,66 milioane de saci. Se preconizează 
că producția mondială de cafea în 2019-2020 va scădea cu 
0,9%, ajungând la un total de 167,4 milioane de saci. În timp 
ce sortimentul Robusta va cunoaște probabil o majorare de 
1,5%, adică o producție de 71,72 milioane de saci, producția 
de Arabica va înregistra o scădere 2,7% ajungând la 95,68 
milioane de saci. Micșorarea din sortimentul Arabica se 
datorează în mare măsură producției din Brazilia, a cărei 
recoltă se află în anul-pauză 2019-2020 din ciclul bienal. 

cu 1,5%, adică până la 126,99 cenți/lb. Drept urmare, 
diferențialul dintre Columbia Milds și Other Milds a 
ajuns să fie cu 69,4% mai mare, adică până la 5,10 cenți/
lb.  Ultima dată când diferența a depășit acest nivel a fost 
în februarie 2018, când a ajuns la 5,22 cenți/lb. Țările din 
grupul Brazilian Naturals a scăzut cu 0,6% la 98,10 cenți/
lb., în timp ce sortimentul Robusta a scăzut până la 68,63 
cenți/lb., cu 2,8% mai mic decât în septembrie 2019. 

Conform piața futures din New York și Londra, arbitrajul 
dintre cafeaua Arabica și Robusta a crescut cu 3,7% până 
la 44,07 cenți/lb. Pe de altă parte, piața futures din New 
York a înregistrat o scădere de 0,4% la 102,41 cenți/lb., iar 
cea din Londra chiar mai mare de 3,3% la 58,34 cenți/lb. 

Volatilitatea indicatorului ICO de preț a scăzut cu doar 
0,1 puncte ajungând astfel la 6,2% în ultimele 30 de zile. 
Volatilitatea pentru Columbia Milds și pentru Other 
Milds a rămas neschimbată față de luna trecută la 6%, 
respectiv 6,1%. Volatilitatea pentru Brazilian Naturals 
s-a redus cu 0,1 puncte procentuale până la 8,1%, iar 
volatilitatea pentru sortimentul Robusta, care reprezintă 
37% din prețul indicator compozit (composite indicator 
price), s-a redus cu 1 punct procentual, până la 5,2%.

Exporturile globale din septembrie 2019 au scăzut 
cu 3,1%, stabilindu-se la 9,29 milioane de saci. 
Transporturile de Robusta au scăzut cu 12,9%, 
stabilindu-se la 3,02 milioane de saci, iar Columbia 
Milds a scăzut cu 8,5%, până la 1,08 milioane de saci.

Drept consecință, producția Americii de Sud ar putea 
scădea cu până la 3,2%, stabilindu-se la 78,08 milioane 
de saci. Producția din Columbia este estimată să crească 
cu 1%, însumând 14 milioane de saci, puțin mai mare 
decât volumul de boabe de cafea din ultimii doi ani. 

În America Centrală și Mexic este prevăzută o ușoară creștere 
de 0,9%, ajungând la 21,54 milioane de saci. Producția 
din Honduras ar descrește cu 0,4%, adică un total de 7,3 
milioane de saci, în timp ce Mexic ar putea crește cu 1,1%, 
adică un total de 4,4 milioane de saci. După o scădere cu 
aproximativ 134,000 de saci datorată vremii nefavorabile, 
producția din Costa Rica este estimată să crească până 
la 1,55 milioane de saci, adică o creștere de 8,6%.

În 2019-2020 se preconizează o creștere de 3% a cererii de 
cafea în Asia și Oceania, însumând 37,84 milioane de saci, 
iar în America de Nord se va crește cu 1,7%, atingând cifra 
de 30,97 milioane de saci. Se așteaptă o creștere similară în 
Africa, de 1,8%, adică un total de 11,94 milioane de saci. În 
America centrală și Mexic cererea și consumul pot crește cu 
1,4%, totalizând 5,47 milioane de saci, în timp ce cererea 
în Europa va cunoaște o majorare de 1,2%, ajungând la 
54,54 milioane de saci, făcând din Europa cel mai mare 
importator de cafea. În schimb, consumul în America de 
sud va rămâne neschimbat, la 27,14 milioane de saci.

 

Sursa: https://cutt.ly/EyqVrAa 

Foto: Julian Andres Carmon, Riley Farabaugh, unsplash.com

 Raport ICO: producția  
 de cafea în lume va scădea  
 în 2019-2020 
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Studiile arată că femeile de afaceri din Asia de 
Sud-Est sunt pe val, în ceea ce privește cafeaua 
de specialitate.

BANGKOK, Thailanda - Zeci de întreprinderi de cafea 
conduse de femei și deținute de către femei din Asia 
de Sud-Est apar prezentate într-un nou studiu realizat 
de USAID Green Invest Asia, în colaborare cu Alianța 
Internațională a Cafelei pentru Femei (IWCA), care arată 
modul în care antreprenorii de sex feminin ajută să avanseze 
o piață ce se luptă să țină pasul cu o cerere tot mai mare 
de cafea specializată. Oferta de soiuri premium s-a redus, 
agravată de creșterea presiunii climatice în unele zone 
de cultivare a cafelei din Asia. În acest context, femei de 
afaceri din patru economii emergente din Asia de Sud-
Est se fac recunoscute pentru înțelepciunea, abilitățile 
tehnice și potențialul lor de a revigora sectorul.

„Femeile sunt mult mai meticuloase în ceea ce privește 
culegerea și sortarea, sarcini care reprezintă determinanți cheie 
ai calității”, a spus Robert Francisco, consultant al consiliului 
de administrație din Filipine pentru cafea. În Vietnam, rolul 
femeilor este adesea mascat, a spus managerul de aprovizionare 
pentru Volcafe Vietnam, Do Thi Quynh. „În timp ce în 
multe cazuri întreprinderile sunt deținute de bărbați, femeile 
sunt punctul de contact pentru a negocia cu fermierii și 
cumpărătorii. Se crede că sunt negociatori mai buni.”

Contrar părerilor că femeile care lucrează în sectorul cafelei 
sunt în mare parte cultivatori, studiul a constatat că în 
Indonezia, a patra țară producătoare de cafea din lume, femeile 
conduc aproximativ 22% din cooperativele indoneziene și 
dețin sau conduc 25% din prăjitoriile de specialitate. În 2017, 
Indonezia a exportat 1.7 miliarde de dolari în cafea.  
Întreprinderile conduse de femei reprezintă patru 
la sută din exportatorii de cafea din Indonezia.

În Vietnam, cel mai mare producător mondial de 
cafea Robusta, femeile conduc cel puțin jumătate din 
toate companiile de comerț intern. Potrivit IWCA, 
potențialul de afaceri al femeilor în lanțul valorii 
cafelei este de cele mai multe ori trecut cu vederea. 

„Istoria lipsei vizibilității femeilor în cafea ar putea conduce la 
o subestimare semnificativă a rolului lor în cadrul industriei”, 
a declarat Kellem Emanuele, președintele IWCA. „Dar femeile 
sunt acolo, conducând de la fermă la masă la podium. Și cu 
cât mai rapid le vom recunoaște implicarea lor ca parteneri 
de decizie critică la oricare dintre provocările cu care se 
confruntă industria - cu atât mai devreme vom resimți un 
impact pozitiv semnificativ în cadrul comunităților de cafea.”

IWCA a promovat, începând cu 2003, impactul asupra 
mediului, social și economic al femeilor în sectorul cafelei, 
în timp ce USAID Green Invest Asia este o platformă 
ce are ca obiectiv integrarea genulul feminin în Asia 
de Sud-Est, punând în legătură investitori cu afaceri 
de agricultură durabilă și întreprinderi forestiere.

„Cafeaua este încă văzută pe scară largă ca o „ cultură 
pentru bărbați”, a declarat autorul studiului, Caterina 
Meloni, consilierul de incluziune socială pentru gen de la 
USAID Green Invest Asia. „Femeile fermieri sunt numite 
„ soția fermierului ”. Acest studiu arată o altă latură a 
industriei, una în care bărbații sunt „soțul comerciantului 
de cafea” și „partenerul proprietarului cafenelei din al 
treilea val”. Creșterea participării femeilor de-a lungul 
tuturor părților din lanțul de aprovizionare nu poate 
decât să revigoreze și să promoveze sectorul cafelei. “
 

Studiul poate fi descărcat la: greeninvestasia.com/research/ 

Sursă: https://cutt.ly/iyqB50N 

Foto: Raychan, unsplash.com

Asian business Women 
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Când spunem  
„district of toast” 
sau „all day toast”, 
spunem de fapt 

așa: combinaţii dulci 
și sărate, pentru 
mic-dejun, prânz, 

cină. 

La o bere  
(două, trei?), la un 
cocktail sau la o 

cafea. 

Nu vrem 
să ne lăudăm dar e 
musai să zicem că 
mai avem și cafea 

de specialitate, 
bere artizanală, 
cocktailuri și 

cele mai noi chestii 
de pe piaţă.

Voi alegeţi 
momentul. 
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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

Se cunosc deja de multă vreme beneficiile cafelei 
asupra sănătății. Pe lângă capacitatea sa de a ne 
ține cu ochii larg deschiși în timpul zilei, cafeaua 
mai este și plină de antioxidanți care elimină 
radicalii liberi. 

Recent, o echipă de cercetători de la Universitatea Illinois 
încearcă să determine dacă resturile rămase în urma 
prelucrării boabelor de cafea, pulpa și coaja, au proprietăți 
anti-inflamatorii. Ele ar putea fi atunci utilizate în lupta 
împotriva anumitor boli cronici, reducând deopotrivă 
cantitatea de deșeuri și impactul asupra mediului.

Acest studiu apărut în revista de specialitate Food and 
Chemical Toxicology își propune să determine și să evalueze 
potențialul inhibitor al extractelor pe bază de apă din cojile 
și pulpele boabelor de cafea. Mai mult, cercetătorii analizează 
efectul fenolilor conținuți în boabele de cafea asupra 
adipogenezei, disfuncției mitocondriale, inflamației asociată 
obezității, și rezistenței la insulină. În urma acestui studiu 
s-a constatat că extractele pe bază de apă din cojile boabelor 
de cafea, conținând compuși fenolici, au atenuat inflamația 
cauzată de grăsimile din celulele șoarecilor de laborator pe care 
s-au produs experiențele. Ba mai mult, extractele au contribuit 
la îmbunătățirea absorbției glucozei și a sensibilității la insulină. 

Rezultatele studiului ar putea deschide calea pentru 
dezvoltarea unor noi produse ca suplimentele alimentare, cu 
un conținut ridicat de compuși bioactivi derivați din cafea, 
care să prevină afecțiunile asociate obezității, cum ar fi bolile 
cardiovasculare, sindromul metabolic și diabetul zaharat de 
tip 2.  Compușii bioactivi din diverse alimente au beneficii 
demonstrate în prevenirea bolilor cronice, a declarat profesorul 
Elvira Gonzalez de Mejia de la Universitatea Illinois. Dintre 
acestea, cojile boabelor de cafea, care sunt non-toxice, 
prezintă un interes ridicat tocmai datorită cantității foarte 
mari de antioxidanți. Pentru a ajunge la aceste rezultate, 
cercetătorii au urmărit două tipuri de celule: adipocitele, 
celulele de grăsime, și celulele implicate în răspunsul imun. 

De asemenea s-a analizat efectul extractelor pe bază de 
apă asupra producției și metabolismului adipocitelor 
și asupra hormonilor adiacenți. Cercetătorii au testat 
compușii rezultați în urma combinării extractelor cu 
corespondentul fenolic în stare pură. Nu în ultimul rând 
s-a examinat efectul extractelor asupra căilor inflamatorii. 

În cazul inflamației asociate obezității cele două tipuri de celule 
conlucrează. Ca urmare, acestea se blochează într-un ciclu sau 
o buclă, determinând o creștere a stresului oxidativ și afectând 
absorbția de glucoză. Intenția cercetătorilor este să desfacă 
bucla creată pentru a reduce sau chiar a elimina complet 
inflamația. În acest fel, absorbția de glucoză se va ameliora și 
va readuce la o stare sănătoasă celulele însărcinate cu producția 
de insulină. Din cele cinci fenolice pure extrase din cojile de 
cafea, acidul protocatehic și acidul galic au arătat efectul cel 
mai promițător. Acizii fenolici au blocat acumularea de grăsimi 
în țesuturile adipoase declanșând lipoliza, care este procesul 
de descompunere a grăsimilor. În afară de asta, au generat și 
adipocite „brune”, care acționează în arderea grăsimilor datorită 
numărului mai mare de mitocondrii. Totodată, acizii fenolici 
au redus factorii inflamatorii secretați de către celule, reducând 
riscul de interacțiune dintre aceste celule și celulele macrofage 
ori celulele implicate în răspunsul la inflamație. Deci, întreg 
procesul a ajutat la eliminarea inflamației și a stresului oxidativ. 

Profesorul de Mejia a explicat cum în prezența acestor 
compuși se poate reduce inflamația, se poate reduce 
adipogeneza, se poate restrânge bucla care ține cele 
două tipuri de celule laolaltă, cauzând dezvoltarea unor 
compuși negativi care afectează întreg corpul. 

Cercetătorii au subliniat faptul că descoperirea beneficiilor 
din cojile de cafea nu are doar o importanță aparte 
în domeniul medicinei, ci și în reducerea deșeurilor, 
măsură importanță de protecție a mediului. 
 

Sursa: https://cutt.ly/qyq3h4h 

Foto: Matt Chesin, unsplash.com

 Coffee & Insulin 
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Sweets ’n’ Coffee
OVĂZ INFUZAT CU CAFEA

INGREDIENTE

• 1/2 cană (45g) ovăz 

• 1/4 cană (60ml) cafea neagră

• 1/4 cană (60 ml) lapte de migdale  

 neîndulcit

• 1/2 lingură (15g) praf de proteină cu  

 aromă de vanilie

• 1 lingură semințe de chia

 

MOD DE PREPARARE

• Într-un borcan sau bol mic,  

 combinați ovăzul, cafeaua, laptele de  

 migdale, praful proteic și semințele  

 de chia.

• Puneți capacul pe borcan și agitați-l  

 ca pe un shake; amestecă dacă  

 folosești un bol. Se pune la răcit  

 peste noapte.

• Servește: 1   

 Dimensiune servire: 1 borcan

Sursă: https://cutt.ly/Syq2HCG
Foto: Monika Grabkowska, unsplash.com

Ai nevoie de o cană mare de cafea pentru a-ţi începe dimineaţa? Această reţetă de la Love & Zest, 
este oprirea perfectă pentru un mic dejun unic cu cafea inclusă. Ovăzul este înmuiat în cafea, lapte 
de migdale şi seminţe de chia până când devin cremoase. Ambalate cu proteine şi infuzate cu cafea, 
aceste cereale de ovăz fac tură dublă dimineaţa - încă o cană de cafea este opţională.

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

 Meron Roastery

Urmează mirosul boabelor de cafea proaspăt prăjite. 
Lasă simțurile să te ghideze. Ai ajuns la Meron 
Roastery, prăjitoria din inima Transilvaniei unde fiecare 
moment este încununat cu o cafea de specialitate. 

Astăzi. În acest minut. În această secundă. Acum. Pentru lanțul 
de cafenele Meron, fiecare acum începe cu o cafea de specialitate, 
iar Meron Roastery este locul în care cafeaua noastră prinde viață.

O experiență completă a cafelei de specialitate

Ne propunem să oferim clienților noștri o experiență completă 
și personalizată a cafelei de specialitate. Acesta este scopul 
pentru care ne-am deschis propria prăjitorie. Explorăm 
note de degustare, adaptăm constant profilul de prăjire a 
boabelor și cunoaștem întreg parcursul cafelei de la cireșe 
la boabele verzi până la preparatele pe bază de cafea.

Cu origine controlată, cultivate în loturi mici și cu trasabilitate 
de la prima până la ultima verigă, căutăm boabe de cafea în 
toată lumea. Astfel prin note de degustare de ciocolată, florale, 
fructate sau condimentate, clienții noștri trăiesc o călătorie a 
simțurilor în țări ca  Rwanda, Ethiopia, Brazilia, Guatemala, 
Panama, Costa Rica și lista se actualizează de la o lună la alta.

Colaborăm direct cu oamenii implicați în creșterea și procesarea 
cireșelor de cafea. Partenerii ne împărtășesc pasiunea pentru 
cafeaua de specialitate, asigură cel mai înalt standard al calității 
boabelor de cafea și sunt alături de micii fermieri. Astfel avem 
ocazia să încercăm și să promovăm cafele procesate experimental, 
care se remarcă prin note de degustare intense și neobișnuite.
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Cum prăjim?

Prăjim pentru propriile cafenele. Prăjim pentru partenerii 
care apreciază cafeaua de specialitate în afacerile lor. Prăjim 
pentru orice persoană care își dorește să ia acasă momentele 
de specialitate petrecute la Meron. Cum prăjim?

Fiecare origine de cafea care ajunge la Meron Roastery 
are parte de un profil de prăjire personalizat, construit 
chiar de Delia Avram, Head Roaster-ul nostru, Head 
Barista și 2019 National Barista Champion. 

Noi nu credem în rețeta perfectă de prăjire a cafelei. 
Credem, în schimb  în cunoștințele acumulate, în experiența 
practică și în pasiunea pentru cafeaua de specialitate. 
Căci în final, perfecțiunea unei cafele de specialitate 
stă în puterea ei de a aduce oamenii împreună.
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MILAN - George Clooney a susținut programul de 
sustenabilitate Nespresso și și-a susținut activitatea cu 
fermierii din multe regiuni de cafea, călătorind cel mai recent 
în Puerto Rico, ca parte a programului Revival Origins.

Nespresso a donat deja un milion de dolari industriei 
cafelei din Puerto Rico și intenționează să investească 
încă 9,8 milioane USD în cele trei regiuni de creștere 
a cafelei incluse în programul Revival Origins.

Într-un videoclip, actorul nominalizat la Oscar își 
evidențiază recenta vizită în Puerto Rico în urma efectelor 
devastatoare ale uraganelor Irma și Maria, care au distrus 
80 la sută din recolta de cafea și copacii din insulă.

În ianuarie 2019, Clooney a vizitat ferme și s-a întâlnit cu 
fermierii și familiile lor din Puerto Rico pentru a discuta 
despre cafea ca și catalizator pentru reînvierea pământului lor.

„În cei 15 ani în care am lucrat cu Nespresso, am văzut în 
primul rând impactul investițiilor companiei în regiunile de 

cafea din întreaga lume și, mai important, asupra generațiilor 
de familii”, a spus Clooney într-un comunicat de presă.

“Implicarea Nespresso în industriile locale ale cafelei 
înseamnă că ritmul vieții poate reveni la normal 
după conflict, dezastru natural sau alte greutăți.”

Industria cafelei din Puerto Rico are o istorie lungă, începând 
din vremurile în care Puerto Rico era o colonie a Spaniei. 
În ultimii ani, producția de cafea a scăzut odată cu alte 
tipuri de agricultură în Puerto Rico. În sezonul uraganelor 
din 2017, 85% din cultura de cafea și 85% din copaci au 
fost distruse, inclusiv 90% din cafeaua crescută la umbră.

Problemele în urma uraganelor, inclusiv lipsa de locuințe și 
școli pentru a menține lucrătorii la dispoziția fermelor de cafea 
din zonele rurale, au adăugat dificultății restabilirii industriei.
Se preconizează că inițiativa Nespresso va ajuta la recuperare.
 

Sursă: https://cutt.ly/Yyq41uV 

Foto: Basil Samuel Lade, unsplash.com

George Clooney explică 
modul în care Nespresso 
ajută la reînvierea cafelei din 
Puerto Rico
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3 Metode 
surprinzătoare în 
ritualul tău zilnic 

de înfrumusețare

Vă prezentăm mai jos 3 modalități  
simple prin care puteți încorpora cafeaua  
în regimul dvs. de înfrumusețare zilnică.

ATACĂ CELULITA

Conținutul de cafeină ajută la creșterea fluxului 
sanguin, iar acest lucru ajută foarte mult în combaterea 
celulitei enervante. Amestecați 2 lingurițe de ulei de 
cocos sau de măsline împreună cu 4 lingurițe de zaț 
de cafea și să îl încălziți câteva minute la foc mic. 
Strecurați uleiul, depozitați-l într-un borcan și folosiți-l 
zilnic ca un scrub pentru zonele cu probleme.

ÎȚI FACE PIELEA MAI SĂNĂTOASĂ

Este posibil ca unele dintre voi să folosească deja cuburi 
de gheață pe piele care ajută la deschiderea porilor 
înainte de aplicarea produsele de ten. Noi recomandăm 
în schimb să folosiți cuburi de gheață de cafea! În loc 
de a face gheață obișnuită, adăugați în forme cafea 
neagră. Puteți folosi apoi cuburile pe întreaga față și 
în conturarea acesteia. Acest lucru ajută la întinerirea 
și strălucirea pielii prin stimularea circulației sângelui.

REDUCE CEARCĂNELE

Sătule de acele umbre sub ochi? Nu vă faceți 
griji. Puneți câteva linguri de zaț de cafea într-un 
bol și lăsați-l in frigider peste noapte. Dimineața 
întindeți amestecul pe față, lăsați-l să stea 
preț de câteva minute, apoi clătiți. Cearcănele 
se vor diminua în cel mai scurt timp!

Sursă: thehauterfly.com
Foto:  unsplash.com 
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Ce reprezintă Question Coffee?

Question Coffee furnizează cafele excepționale de la fermieri 
din întreaga Rwanda, onorând calitatea și devotamentul 
acestora prin tehnicile noastre de prăjire și preparare a 
cafelelor. Lucrând cu fermierii din țară, Question Coffee 
deține o perspectivă inegalabilă asupra practicilor și 
mijloacelor de trai ale agricultorilor și folosește aceste 
cunoștințe de primă mână pentru a îmbunătăți calitatea 
cafelelor lor și impactul asupra durabilității acestora.

În 2013 Bloomberg Philanthropies a încheiat un parteneriat 
cu Sustainable Harvest pentru a crea Relationship Coffee 
Institute, o corporație non-profit cu beneficii publice, 
care s-a angajat să transforme viața fermierilor de cafea 
din mediul rural, cu venituri mici, prin formare și acces 
la piața de specialitate. Question Coffee beneficiază 
de susținere din partea celor de la Relationship Coffee 
Institute în a oferi un spațiu de vânzare și de formare, 
unde profesioniștii și consumatorii cafelei de specialitate 
din Rwanda se pot întâlni pentru a se bucura de toate 
noutățile din cadrul acestui sector vibrant al țării.

Toate veniturile Question Coffee obținute din cursurile 
de formare finanțează cursuri agricole implementate 
de personalul de la Relationship Coffee Institute.

Pentru cei interesați într-o experiență de cafea imersivă, 
unică, Question Coffee oferă un curs extraordinar 
în înțelegerea lanțului de aprovizionare cu cafea 
care nu necesită măcar să pășiți dincolo de cafenea. 
Iată la ce vă puteți aștepta în timpul unui curs:

Producție

Totul începe acolo unde cafeaua se transformă dintr-o sămânță 
într-un pom fructifer - la fermă. Question Coffee Café 
beneficiază de o grădină înfloritoare de cafea, reprezentativă 
pentru o fermă clasică din Rwanda, unde vi se vor explica 
pașii care trebuie urmați în ceea ce privește agronomia 
și recoltarea cafelei. După ce v-ați familiarizat un pic cu 
agronomia cafelei, după ce ați cules cireșele coapte și după 
ce ați gustat fructele de cafea dulci, veți culege recolta și 
veți afla cum va fi procesată pentru a fi gata de prăjire.

Prăjire și Cupping

Prăjirea este un pas delicat în procesul de producție 
și necesită o atenție imensă la detalii pentru a pune 
în valoare cele mai bune arome din boabe. Prăjitorul 
de la Question Coffee vă va explica întregul proces și 

modalitatea prin care se poate crea curba perfectă de prăjire pentru fiecare 
cafea individuală pe care aceștia o obțin în mod obișnuit. Apoi, va fi 
rândul vostru să vă prăjiți propiul lot, sub îndrumarea experților lor. 

La sfârșit, vă veți  bucura de un „cupping” de cafea (o degustare) 
și, veți analiza ceea ce se urmărește atunci când se alege o cafea și 
modul în care profilele de prăjire au impact asupra gustului.

Brewing

Ultimul pas crucial este prepararea cafelei și presupune o atenție deosebită 
pentru a reuși să pui în valoare cele mai bune arome create în timpul etapelor 
de creștere, procesare și prăjire. Bariștii de la Question Coffee, care au lucrat 
în cafenele de pretutindeni, ca de exemplu în San Francisco, California, vă vor 
vorbi despre tehnicile pregătirii cafelei, despre ce atribute anume se caută în 
ceașca finală și vă vor ghida în obținerea unui shot de espresso “perfect”, tehnici 
latte art, și vă vor învăța cum să faceți o cafea prin diferite metode de preparare.

Dacă totuși nu vreți decât să le faceți o vizită, Question Coffee Café este o 
cafenea de ultimă generație aflată în Kigali, ce pune accent pe cafeaua de 
specialitate. Ei sunt mereu bucuroși să aibă noi vizitatori în căutarea unei cești 
uimitoare de cafea, indiferent dacă vor să o savureze în cafeneaua lor spațioasă 
sau să o ia la pachet.  
Locația la care pot fi găsiți este Gishushu - KG8 # 8, Kigali, Rwanda de luni până 
vineri de la 7 dimineața la 18:00 sau în weekend cu program redus (8:00-17:00).

 Question 
 Coffee 

Foto: sprudge.com
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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.



Barista Camp Greece September 10-13 Greece www.baristacamp.coffee

Coffee Roasters Guild Camp September 30 - October 3 Annecy, France www.crgcamp.coffee 

Romanian Aeropress Championship September 28, 2019 Cluj, România 

Helsinki Coffee Week September 30 - October 6 Helsinki, Finland www.kahviviikko.fi

International Coffee Day October 1 Worldwide 

Berlin Coffee Festival  October 1 - 6 Berlin, Germany berlincoffeefestival.de/en

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.


