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Povestea cafelei și a oamenilor  

interesanți și pasionați din acest  

domeniu o continuăm și în acest număr 

de revistă unde vă veți întâlni cu poveștile 

unor cafenele de success din România, 

din diferite orașe, concepte interesante, 

povești interesante, modele de business 

și de succes pentru publicul din domeniu, 

dar și pentru iubitorii de cafea.

Ce veți mai găsi sunt câteva sfaturi utile 

despre ce ați putea face cu zațul de 

cafea care vă rămâne după acea primă 

ceașcă de dimineață; interviuri interesante 

pline de istorisiri și sfaturi din viața unor 

adevărați profesioniști în cafea, Joanna și 

Maxwell, pentru ca spre final să vă ducem 

într-o călătorie a simțurilor mulțumită 

articolului axat pe importanța și conex-

iunile dintre senzații în ceea ce privește 

savurarea cafelei de zi cu zi.

Sperăm ca poveștile noastre, împreună 

cu o cafea, să vă ajute să cuceriți lumea, 

a voastră sau toată, dar neapărat ținând o 

cană de cafea în mână!
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“ Given enough coffee,  
I could rule the world!”
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Café Racer, espresorul de cafea oficial în cadrul 
evenimentelor mondiale de cafea, a avut un succes 
uriaș la Brazil WCC 2018 și la campionatele mondiale 
ce s-au petrecut in iunie la Berlin 2019.

Atât la nivel tehnic, cât și promoțional, echipa Sanremo a 
dat tot ce-a fost mai bun, iar rezultatele vorbesc de la sine.

„Nu putem decât să mulțumim întregii echipe Sanremo și 
S.W.A.T. (Sanremo World Academy Team) pentru munca 
excelentă și un mesaj de mulțumire special merge către 
comunitate, care a fost de partea noastră de la bun început și 
care a sărbătorit alături de noi această reușită internațională”, 
a sunat mesajul din partea celor de la Sanremo. “Pentru a ne 
arăta mulțumirea, am încercat să oferim publicului noastru 
posibilitatea de a intra în contact direct cu profesioniști 
precum Sasa Sestic, Ben Stephens, Giacomo și Pietro 
Vannelli, Patrick O’Malley și John Gordon, precum și cu 
echipa noastră tehnică de specialiști. Datorită contribuției 
lor valoroase, am vrut să ne asigurăm că atât bariștii, cât și 
viitorii campioni vor primi sfaturile necesaare de la S.W.A.T. 
pentru a-și perfecționa antrenamentul cu Café Racer”.

Obținerea aprobării în selecțiile tehnice a permis 
echipei Sanremo să împărtășească abilitățile Cafè 
Racer, fapt care s-a dovedit a fi un succes uriaș.

„Selecțiile ne-au inspirat să ne uităm la limitele performanței 
acestei mașini și să le împingem mai departe”.

Toți oamenii din Sanremo au contribuit cu câte puțin, 
astfel încât responsabilitatea față de acest proiect a revenit 
fiecăruia în parte, asigurându-se astfel că a fost creat un 
produs deosebit de atractiv pentru bariștii de pretutindeni.

Asemeni celorlalte espresoare Sanremo, Café Racer 
este un exemplu concret al dedicării și pasiunii 
față de această afacere atât de competitivă și, în 
același timp, plină de satisfacții enorme.

Café Racer a fost subiectul principal de discuție de 
foarte mult timp; mașina oficială WLAC și WCIGS 
a fost protagonista tuturor canalelor sociale Sanremo. 
Telespectatorii au contribuit și ei în mod activ la crearea 
unui val de entuziasm în timpul fazelor de antrenament. 

Racer a călătorit în întreaga lume, însă cei de la 
Saremo recunosc că sunt mândri de toate mașinile 
lor, precum deja celebra Opera, o altă mașină titan a 
companiei, pionier al stilului, design-ului și tehnicii 
care îi fac să se deosebească de competitorii lor.

„Oferim publicului nostru și comunității o actualizare 
constantă a mașinilor și valorilor în care credem profund.

Ne stabilim un obiectiv și îl atingem fără să ne 
oprim să admirăm rezultatul, însă, în același 
timp ne gândim deja la pasul următor”. 

coffee stage

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

www.espressodepo.ro

SANREMO MACHINES NEWS Așteptăm cu nerăbdare să ne îi revedem la Sigep 2020 cu noi surprize! 

Foto: SANREMO MACHINES     

SANREMO COFFEE MACHINES: 

LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM ÎN 2020
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Dragi iubitori de cafea,

Eureka se mândrește să vă prezinte Helios, noua rază de 
lumină în lumea râșnițelor de cafea specializate.

Dispunând de o productivitate extrem de ridicată și un design modern, 
aceasta va simplifica viața de zi cu zi a oricărui barista datorită unei 
întrețineri și mai rapide și a unui nou ecran tactil multifuncțional.

Veniți să ne vizitați în Rimini, în perioada 18 - 22 ianuarie 2020, pentru 
a descoperi toate avantajele sale tehnologice și pentru a testa râșnița!

Vă așteptăm la Hall A1 - Booth 195 cu aceasta precum 
și multe alte inovații și produse gama EUREKA.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare,

nu ezitați să ne contactați.

Lavazza va înlocui în Marea Britanie  
întreaga gamă de capsule de cafea cu unele ecologice.

Milano – Lavazza și-a anunțat planul de a înlocui întreaga gamă de capsule de 
cafea din Marea Britanie cu noile capsule ecologice. Hotărârea este prima de 
acest gen, mai ales din partea unui important producător, fiind cu siguranță 
o veste bună pentru ecologiști, ținând cont că aproximativ 20 de milioane 
de capsule de unică folosință ajung în depozitele de deșeuri în fiecare an și că 
acestea necesită o perioadă de cel puțin 500 de ani pentru a se descompune. 

David Rogers, directorul general al companiei Lavazza din 
Marea Britanie, a declarat că sustenabilitatea este pe deplin 
integrată în strategia de afaceri a grupului Lavazza.

Lavazza a dezvoltat un nou material pe bază de biopolimeri din care 
sunt făcute noile capsule numite Eco Caps, proiectate a se composta, 
împreună cu deșeurile organice, în aproximativ 6 luni. Întrucât nu 
toată lumea are posibilitatea de a face compost acasă, compania s-a 
alăturat lui Terracycle unde clienții pot recicla capsulele utilizate.

Capsulele de cafea sunt din ce în ce mai răspândite, constituind o 
proporție din ce în ce mai mare din cele 95 milioane de cești de cafea 
consumate în Marea Britanie în fiecare zi. La nivel mondial se folosesc 
aproximativ 20 de miliarde de capsule de unică folosință pe an. 

EUREKA PREZINTĂ: 

HELIOS

LAVAZZA TRECE LA ECOLOGIC ÎN  
MAREA BRITANIE

Sursă: cutt.ly/uudM6vm

Foto: coffeeclick.ie
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Importator exclusiv 

Contact: 
+40740112959;  
office@caffea.ro 

www.espressodepo.ro

Espressolutions is an exclusive distributor  
of “La Marzocco” in Austria, representing 

worldwide famous companies and delivering 
superior coffee experiences for many years.

ARTEMIS MIXER is a design manufacturing 
company, specializing in drink mixers and 
exporting worldwide for almost 40 years.

So as 2020 is starting you will be able to find 
and buy ARTEMIS MIXER products through  

Espressolutions.

The premiere presentation though  
will be in Vienna Coffee Festival 2020,  

10-12 January, 4th floor, at booth no 21.

Ottakringer Brauerei,  
Ottakringer Platz 1, A-1160 Wien.

Their qualified team will show you the  
machines in action and offer you a new  
experience in coffee! An experience you 

cannot miss.

We are excited to be a part of this lovely fes-
tival and looking forward to see and listen to 

your unique moments.

ARTEMIS MIXER GOLD winner in “top coffee 
equipment supplier brand” in Coffee Business 

Awards 2019.

We are happy to announce that  
ARTEMIS MIXER is coming to Vienna!



Importator exclusiv 

Contact: 
+40740112959;  
office@caffea.ro 

www.espressodepo.ro

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 (semi-fermentat, 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, iar 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
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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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COMPOST DE CAFEA.

Adăugați resturile de cafea în grămada de îngrășământ. 
Filtrele de cafea folosite pot fi și ele folosite. Dacă amestecați 
îngrășământul în mod regulat, veți adăuga azot, ceea ce 
este important pentru o creștere de succes a plantelor. 
De fapt, fără azot, plantele nu pot crea proteinele și 
aminoacizii necesari pentru a dezvoltarea propriilor celule.

FACEȚI FERTILIZATOR.

Cafeaua te trezește dimineața și poate face la fel și 
pentru plantele tale. Zațul de cafea continuă să conțină 
tone de substanțe nutritive benefice solului. Pentru a 
utiliza resturile de cafea ca îngrășământ, păstrați câteva 
de la cafeaua de dimineață sau cereți niște pucuri de la 
cafeneaua locală și adăugați-l în pământul plantelor dvs.

ELIMINARE MIROS NEPLĂCUT.

Data viitoare când deschideți frigiderul sau congelatorul 
și observați un miros dezagreabil, umpleți câteva 
boluri mici cu resturile de cafea folosite sau boabe 
proaspăt măcinate și așezați-le în zona dorită. Orice 
mirosuri rele vor fi absorbite peste noapte.

Aceeași metodă poate fi folosită și în alte locuri, cum 
ar fi dulapurile de bucătărie sau mașina de spălat rufe. 
Funcționează la fel de bine și în cazul mâinilor. Frecați zațul 
de cafea asemeni unui săpun, mai ales după ce ați curățat 
alimente înțepătoare, ca de exemplu usturoiul sau peștele.

GĂTIȚI CREATIV.

Cafeaua este un stimulent alimentar excelent. Resturile de 
cafea pot adăuga un plus de aromă cărnurilor roșii marinate 
și ajută, de asemenea în frăgezirea acestora. Restul de cafea 
poate adăuga o notă de complexitate mâncărurilor din 
vită sau miel și merge excelent atunci când este folosit 
în deserturi precum tortul cu ciocolată sau biscotti.

19
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4 feluri de a recicla 
zațul de cafea

Foto: Markus Spiske - unsplash.com

Foto: Helena Lopes - unsplash.com

Foto: Nordwood Themes - unsplash.com
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CELE MAI BUNE CADOURI PENTRU IUBITORII   
DE CAFEA, CONFORM SFATURILOR MAI MULTOR 
BARISTA ȘI PRĂJITORI INTERNAȚIONALI

Pe n t r u  a  v ă  a j u t a  s ă  g ă s i ț i  c a d o u l  p o t r i v i t  p e n t r u  a cea  p e r s o a n ă  o bs e d a t ă 

d e  c a fea  d i n  v i a ț a  d u m n eavo as t r ă ,  a m  î n t re b a t  n u m e ro ș i  b a r i ș t i ,  p r ă j i to r i 

d e  c a fea  ș i  a l ț i  î m p ă t i m i ț i  a i  c a fe l e i  d e  s p e c i a l i t a te  d e s p re  p os i b i l e  i d e i 

p e n t r u  i u b i to r i i  d e  c a fea  ș i  d e s p re  ce le  m a i  b u n e  c a d o u r i  p e  c a re  l e - a u 

o fe r i t  ( s a u  p r i m i t )  v re o d a t ă . 

N u  e s te  u ș o r  s ă  g ă s e ș t i  ce l  m a i  b u n  c a d o u  p e n t r u  u n  i u b i to r  d e  c a fea , 

ch i a r  d a c ă  te  co n s i d e r i  u n  c a fe g i u  s e r i os .  N u  d o r i ț i  s ă  l e  d a ț i  d i n  g re ș ea l ă 

o  a l t ă  ve r s i u n e  a  u n u i  a p a r a t  d e  c a fea  p e  c a re  î l  d e ț i n  d e j a ,  s a u  u n  m o d e l 

d e  d r i p p e r  s a u  u n  Fre n ch  p re s s  d i n  s e zo n u l  t re cu t .  

Ceanicele (aka Kettles) îi ajută pe iubitorii de cafea să-și arate abilitățile și să pregătească o cafea minunată acasă.  

Cele mai bune opțiuni sunt cele electrice.

În timp ce căutam pretendenți pentru topul nostru cu cele mai 

bune râșnițe de cafea, profesioniști din lumea de specialitate 

ne-au spus că, dacă sunteți serioși în ceea ce privește cafeaua 

dvs., ar trebui (în primul rând!) să vă cumpărați boabe întregi 

și să le macinați acasă cu un grinder suficient de bun ce va 

asigura un gust uniform și proaspăt.

Râșnițele de tipul “burr grinder” funcționează în esență 

trecând boabele de cafea prin două suprafețe de tăiere, în timp 

ce o râșniță cu lamă funcționează asemeni unui procesor  

de alimente sau unui blender cu o lamă de filare. 

 

Râșnița poate ajunge să fie destul de costisitoare, însă toți  

iubitorii de cafea insistă în importanța acestui tip de grinder.

Accesibilitatea este unul dintre motivele pentru care este atât 

de atrăgător ca un prim cadou „serios” pentru cafegii și, în 

același timp, ceea ce îl face un cadou atât de minunat.

p Brewista Artisan

q Stagg EKG

p Hario Buono

q Timemore Fish

t Eureka Mignon

u Oxo Conical

t Mahlkonig Vario

u Baratza Encore
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t Wacaco Nanopresso Espressor Portabil 

Ne declarăm încântați de acest espressor portabil de la Wacaco.

Practic, îl umpleți cu cafea râșnită fin și apă clocotită, apoi folosiți 

pompa încorporată pentru o extracție presurizată manual. Nu aveți 

nevoie de energie electrică ceea ce îl face excelent pentru călătorit sau 

o excursie cu cortul. 

De asemenea, îi poți adăuga un adaptor pentru a-l putea 

utiliza cu capsule Nespresso. 

Aceasta invenție ar trebui apreciată de orice iubitor de cafea căruia  

îi face plăcere să călătorească sau este mereu în tranzit deorece îi 

permite să facă espresso oriunde s-ar afla.

Cea mai recentă intrare în top: Gem Series.

Gem Series este cea mai nouă și râvnită “jucărie” 

pentru toți iubitorii de cafea din întreaga lume. 

t Yield French Press

u Gem Series

t Chemex 6a

u Hario V60

Pentru a păstra totul cât mai simplu și 

minimalist, puteți alege mereu un dripper 

ceramic din gama Hario.

Chemex-ul original este 

un clasic și reprezintă 

un cadou frumos pentru 

oricine se află în procesul 

de preparare a cafelei de 

tip “pour over”.

Un alt producător de 

cafea axat pe design, 

această atrăgătoare 

French Press este o 

alternativă excelentă la 

omniprezentul model 

Bodum.
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Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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La Iași, există Teo’s Concept - Home & Office, 
primul showroom premium de cafea din zona 
Moldovei. La finalul lui 2019 a fost lansat la Iași 
un nou concept de showroom, primul de acest 
gen din zona Moldovei.
 
Aparține celor de la Teo’s Cafe și se numește 
Teo’s Concept - Home & Office.

Este locul în care au fost adunate cele mai bune soluții 
pentru prepararea cafelei, atât pentru consumul de acasă 
și de la birou, cât și pentru industria HoReCa. Oamenii 
pot merge acolo să primească consultanță, să testeze 
diferite tipuri de cafea de specialitate, să învețe cum să își 
prepare corect cafeaua, să afle ce li se potrivește cel mai 

bine și să își cumpere tot ce au nevoie în materie de cafea, 
de la cafeaua în sine până la aparatură și accesorii.   

Tot acolo au loc evenimente periodice despre cafea, fie că sunt 
organizate chiar de echipa Teo’s Cafe cu oameni din interior 
sau de alți specialiști din domeniul cafelei sau HoReCa. Așa 
că puteți bifa de acum un spațiu perfect pentru degustări și 
evenimente premium în capitala Moldovei! Pe lângă cursurile 
de barista, evenimentele de cupping și atelierele despre cafea, 
tot la Teo’s Cafe, firmele își pot organiza team building-uri 
pentru echipele de management sau prezentări de business. 

„Publicul nostru este din ce în ce mai educat, informat 
și selectiv, așa că deschiderea unui spațiu premium 
a venit firesc, după 9 ani pe piața de cafea.

L-am gândit ca locul la care să te gândești prima dată 
când ai nevoie de cafea și soluții pentru cafea în Iași și 
zona Moldovei, indiferent dacă ești un consumator casnic 
de cafea, dacă vrei cafea și aparatură pentru birouri și 
angajați, sau dacă ai o cafenea sau un restaurant și vrei 
să le oferi clienților tăi cele mai potrivite soluții tehnice 
și, bineînțeles, cea mai bună cafea pliată pe nevoile 
tale”, declară Teofil Bozbiciu, co-fondator Teo’s Cafe.

La Teo’s Concept - Home & Office, se găsesc cele mai 
importante branduri din domeniul cafelei: La Marzocco, 
Mahlkönig, Barista Space, Acaia, Fonte, Taf, Hario, 
Chemex, Vintage Teas, KeepCup, Wilfa, Brewista, Rhino 
Coffee Gear. Spațiul este deschis publicului în fiecare zi, 
de luni până vineri, de la 8 dimineața la 4 după-amiaza. 

Practic, oricine poate merge să bea o cafea, să pună întrebări, 
să afle informații, să testeze, să cumpere. În afara programului 
clasic, sunt evenimentele despre cafea. Dacă sunt organizate 
de Teo’s Cafe, aflați de la ei. Dacă vreți să le organizați voi 
acolo, îi contactați și vă rezervați o dată și un interval orar.

Teo’s Cafe a fost lansat în noiembrie 2010, de către Adrian 
Macovei și Teofil Bozbiciu, fiind primul Coffee Shop To Go 
din Iași și zona Moldovei. În prezent, există 7 spații în Iași și 
două francize în Cluj-Napoca. Mai multe informații despre 
Teo’s Cafe și toate serviciile de cafea din zona Moldovei puteți 
afla direct de la ei, fie la sediul Teo’s Concept - Home & 
Office, pe Bulevardul Nicolae Iorga 51C, fie pe site-ul lor:

www.teoscafe.ro

Home
& Office
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COFFEE BREAK TEAM ?

PAVOS este un coffee shop mic în Târnăveni cu o 
poveste aparte. Alin Moldovan a decis să creeze 
un loc unic în orașul lor, un loc în care să se poată 
lega prietenii între iubitorii de cafea, care au în 
comun dorința de a face lumea un loc mai bun.

Așa a luat naștere la data de 15 iunie 2016 PAVOS, asta după 
ce Alin a descoperit și s-a îndrăgostit de cafeaua de specialitate. 
El ne-a mărturisit că până atunci nu era un consumator 
de cafea, însă acum, această băutură neagră a devenit un 
stil de viață pentru el. Numele a fost ales cu mare atenție. 
S-a dorit ceva simplu, ușor de pronunțat și care să te ducă 
cu gândul la un lucru de calitate, regal. În limba spaniolă 
“pavos real” înseamnă “păun”. De aici și ideea logo-ului.

Alin este licențiat în domeniul educației fizice, deși nu a 
profesat niciodată. Însă pentru că este un iubitor al mișcării, a 
înființat un ONG denumit Târnăveni Cycling care organizează 
maratoane sportive pentru promovarea zonei turistice din jurul 
orașului lor. Un astfel de eveniment este Maratonul Târnavei 
care are loc o dată pe an, iar timp de două zile, pasionații de 
MTB din tară și străinătate parcurg 45 de km prin satele și 
cătunele din județul Mureș pentru a se bucura de frumusețea 
peisajelor rurale. De asemenea, evenimentul are și un maraton 
de atletism. Alin ne-a mărturisit că de-a lungul timpului o 
mulțime de tineri s-au alăturat ONG-ului lor, participând ca 
voluntari la o mulțime de evenimente de strângere de fonduri 
și de ajutorare a oamenilor aflați în situații dificile. De aceea 
PAVOS se mândrește cu îmbinarea de success a bunului gust 
pentru cafeaua de specialitate cu dragostea pentru oameni.

Fiind un om pasionat care nu se dă bătut indiferent 
de obstacolele pe care le întâmpină, Alin este un 
autodidact care a reușit cu ajutorul internetului să 
învețe cum să prepare o cafea de specialitate, dar și 
cum să își exprime talentul artistic prin latte art. 

În ceea ce privește prăjitoria, povestea relatată de Alin este 
una amuzantă: “Achiziționam cafea boabe de la mai multe 
prăjitorii atât din țară cât și din străinătate, până o comandă 
de la o nouă prăjitorie cu care ne doream să colaborăm a 
ajuns la noi verde. Astfel ne-am trezit cu trei kilograme de 
boabe cafea Colombia verde, iar ca să nu o returnăm am 
confecționat dintr-o cutie de lapte praf un prăjitor artizanal 
de 100gr și așa am început noi această experiență faină. 
Am achiziționat apoi un prăjitor de 250gr Gene pentru 
a învăța mai multe și a putea testa alte origini de cafele. 
După participarea la Campionatul Mondial din Budapesta 
în 2017, am hotărât să achiziționăm un prăjitor serios, iar 
în luna decembrie a aceluiași an ne-am luat inima în dinți 
și am cumpărat un prăjitor de 1kg Toper Cafemino. Cu 
el prăjim cafele de specialitate de peste 82 puncte, origini 
cât mai diferite – cred că am prăjit cafele provenind din 
majoritatea țărilor producătoare de cafea”. După un asemenea 
început, nu putem decât să-i aplaudăm pe cei de la Pavos 
pentru punctul în care au ajuns de atunci și până acum.

Încetul cu încetul, în jurul celor de la PAVOS s-a 
creat o mică comunitate, ca o familie. În fiecare 
zi aceștia se adună la cafenea pentru a se bucura 
împreună de o cafea bună și pentru a socializa. 

Pavos
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Paharele de to go inscripționate cu logo-ul 
cafenelei, au fost plimbate prin lume de către 
cei care sunt plecați departe de casă.

După nouă luni de muncă zilnică în coffee shop, Alin a decis 
că a venit momentul să își mărească echipa. Așa au ajuns 
Adelina, Andrea și Ervin parte din familia Pavos, dovedind 
un progres de la o zi la alta și fiind și ei foarte pasionați de 
această meserie de barista. Echipamentele din coffee shop 
sunt de ultimă generație, ca de exemplu espressorul Sanremo 
Verona RS și râșnițele Victoria Arduino gama Mythos One. 

Decorul coffee shop-ului a fost gândit de Ioana și Alin. 
Cei doi și-au dorit un loc luminos, colorat și plin de viață, 
asemeni lor. Au ales să meargă pe stilul american unde 
lemnul natural ocupă un loc important, iar detaliile cu tentă 
vintage completează atmosfera călduroasă a unei case. Pereții 
sunt vopsiți în negru pentru a putea fi desenați cu cretă. 
Desenele și mesajele se schimbă în funcție de evenimentele 

pe care ei le organizează. Modul de afișare a meniului este, 
de asemenea, unul original și fain: sortimentele de cafea 
disponibile pentru degustare fiind trecute zilnic pe perete. 

Însă nimic nu bate atmosfera și senzația care ți-o lasă un anume 
loc. Fiind un oraș mic în care majoritatea oamenilor se cunosc 
între ei, relațiile apropiate de prietenie sunt un lucru firesc aici, 
iar Alin știe cât de important e să te simți bine ca și oaspete. 

Lăsând la o parte design-ul localului care ne-a plăcut în mod 
deosebit, avem numai cuvinte de laudă în ceea ce privește 
interacțiunea caldă și naturală dintre barista și clienți, ce ne-a 
făcut să ne simțim de parcă am fi fost în casa unui prieten. 

Mai multe informații despre ei puteți găsi accesând:

pavoscoffeeshop.com 
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De multe ori m-am întrebat oare ce căutăm 
atunci când dorim să bem o cafea? Cum o 
alegem? Doar nu e vorba doar de cofeină, nu-i 
așa? Oare e vorba de gust, miros? E un ritual, o 
întâlnire? Sau poate despre declanșarea unor 
amintiri plăcute? Hai să o luăm pe rând!

Pe lângă toate senzațiile pe care papilele gustative le 
pot încerca, aroma cafelei proaspăt prăjită ne oferă o 
primă notă olfactivă, care trecută la pasul următor, și 
anume, măcinarea fină sau mai puțin fină a bobului de 
cafea, va însoți degustarea primei picături de cafea.

Începând cu sunetul râșniței de cafea, apoi cu cel al 
espressorului, sunt detalii ce compun aspectul vizual 
final bogat în nuanțe minunate de maro, ciocolatiu 
sau alb, și de culoarea aburilor care o însoțesc.

Acum e momentul să adăugăm ingredientul principal: Omul. 
Cum ar putea să prindă viață o cafea fără o ființă umană 
care să aplice tușul final, să-i confere statutul de artă?!

Andrei Ianoși, explorator, cercetător, caracterizat printr-o 
curiozitate de-a dreptul copilărească, atunci când e 
vorba de cafea, Andrei nu lasă nimic la voia întâmplării. 
Totul trebuie să treacă prin mâna lui, fie că e vorba de 
amenajarea coffee shop-ului, de poziționarea pieselor, 
calibrarea micrometrică a aparaturii, studierea atentă 
a boabelor de cafea, Andrei ține totul sub control.

La yOyO cafÈ, de data aceasta într-o altă locație, 
mai aproape de centrul orașului, Andrei, cu aceeași 
pasiune pentru cafea și aceeași dorință de a inspira 
publicul să savureze o cafea bună într-o companie 
plăcută și nu numai, ne așteaptă cu surprize noi!

Și acum, puțină teorie:

Când vine vorba de cafea, italienii au trasat 
4 mari zone ce contribuie la rezultatul final: 
miscela, macinacaffe, macchina, și mano.

Miscela se referă în modul tradițional la blend-ul folosit în 
prepararea cafelei. La yOyO, ca la orice cafenea de specialitate 
care se respectă, se folosesc doar cafele specialty, single origin, 
proaspăt prăjite. Unul dintre cele mai importante aspecte la o 
cafenea de specialitate este materia primă folosită: boabele de 
cafea de specialitate. Spre deosebire de alte denumiri precum 
premium sau gourmet, termenul de cafea de specialitate are 
criterii bine definite. 
De la producția atentă în ferme de cafea care pun pasiune, 
până la prăjirea corectă, yOyO se asigură tot timpul și 
experimentează pentru a oferi clienților o cafea cât mai bună. 

Nu se ferește inclusiv în a importa cafeaua proaspăt prăjită de 
la prăjitori renumiți din Europa. Andrei tot timpul ne va sta la 
dispoziție să ne sugereze cea mai bună cafea pentru espresso, 
pentru cafelele cu lapte sau pentru a cumpăra pentru acasă sau 
prieteni o cafea de calitate și potrivită modului de preparare.

Al doilea termen, macinacaffe, focusează atenția către 
măcinarea cafelei. Cei de la yOyO știu cât de important 
este acest proces pentru a oferi o cafea excelentă în ceașcă 
și tocmai de aceea investesc continuu în cele mai bune 
râșnițe ce se găsesc pe piață dedicate fiecărui tip de cafea 
ce se poate pregăti: espresso, cafea cu lapte, brew.

Dacă vorbim de al treilea aspect, macchina, 
yOyO excelează. Macchina este termenul italian 
al aparatului folosit și anume espressorul. 

Cei de la yOyO se mândresc nu numai cu cel 
mai bun espressor din Timișoara, ci și unul dintre 
cele mai bune espressoare la nivel mondial.

Chiar dacă nu știți nimic despre espressoare, estetica 
aparatului Storm FRC vă va atrage atenția cu siguranță. 
De la interfața desprinsă din cockpit-urile de avioane de 
vânătoare, până la spatele elegant luminat, acest espressor 
este bijuteria cu care cei la yOyO se mândresc.

Din punct de vedere al funcționalității, pe lângă stabilitatea 
termică și controlul temperaturii, elemente de bază pentru a 
obține o cafea de calitate, acest espressor oferă posibilitatea 
profilării de presiune. Această tehnologie inovatoare permite 
modificarea presiunii pe parcursul extracției cafelei și astfel de 
a obține cele mai bune cafele posibile din fiecare tip de cafea.

Astfel ajungem la al patrulea element al unei cafenele 
de excepție: mano, sau omul pe românește. Tot ce 
v-am povestit mai sus, ar fi în zadar fără om – așa 
ajungem din nou la Andrei. Având 9 ani de experiență 
de lucru în cafenele, din care ultimii 4 în segmentul 
specialty coffee precum și multiple certificări SCA, el 
este dirijorul tuturor elementelor ce țin de cafea.

 
Alegerea echipamentelor folosite, experimentarea și alegerea 
boabelor cafelei folosite, precum și operarea espressorului 
(stabilirea de profiluri pentru fiecare cafea în parte) țin de 
el, iar rezultatul se vede în fiecare ceașcă servită în această 
cafenea. Pentru Andrei, cafeaua este mai mult decât o afacere 
sau o pasiune, este o artă pe care el dorește să o perfecționeze 
încontinuu. 
Toate aceste elemente arată și actuala stare a yOyO cafÈ: 
o locație nouă, mai spațioasă, unde clienții să se bucure 
pe lângă o cafea de excepție, de îndrumare în acest 
fascinant domeniu, Specialty Coffee. Și pentru a întări 
misiunea lor, în curând vor urma cursuri în domeniul 
cafelei, atât pentru profesioniști, cât și pentru amatori. 

Un alt lucru important de menționat este că  
urmează să ne delectăm cu cafea prăjită de ei,  
într-un viitor, sperăm noi, nu foarte îndepărtat.

Pasiune pentru cafea

coffee & the city coffee & the city
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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

cesti 
personalizate

din 
portelan 
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
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De ce cafea? Când și care au fost motivele 
care te-au determinat să alegi cafeaua?

Am fost impresionat de cât de interesantă este cafeaua, 
dar și de cât de dificil era acum treisprezece ani să o pot cu 
adevărat prezenta clienților. Am luat asta drept o provocare, 
de a porni o discuție despre cafea cu clienții mei și de a 
învăța mai multe eu însumi, așa că asta fac de atunci!

Cum este piața cafelei astăzi în 
comparație cu acum zece ani?

Totul este atât de diferit. Când am început, nu știam dacă 
povestea cafelei și complexitatea ei va merge în mainstream, 
dar în Marea Britanie, tendințele sunt acum determinate 
de cafeaua de specialitate, ceea ce a făcut-o mai accesibilă 
ca niciodată. Cred cu adevărat că datorită unui potențial 
public uriaș lumea cafelei va deveni un loc uimitor.

Care este pentru tine cea mai de neuitat 
experiență cu cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)

Oh wow. O întrebare imposibilă ... Am avut atâtea 
experiențe de neuitat în cafea, cafeaua a fost viața mea și 
îmi permite să întâlnesc oameni incredibili din întreaga 
lume. Fie că este vorba de campionatele de barista, 
de a descoperi o cultură a cafelei sau de a fi surprins 
de o ceașcă de cafea, totul este uimitor în sine.

Ce alte proiecte legate de cafea aveți și ne 
puteți spune? De asemenea, de ce „apă”?

Îmi place să colaborez, iar unul dintre cele mai bune lucruri 
despre lucrul cu alții este faptul că înveți. Am avut norocul să 
colaborez cu experți diferiți și oameni uimitori din industrii 
complet diferite în ultimii ani. Cercetarea apei cu Christopher 
H Henond a fost cu adevărat un lucru nemaiîntâlnit până 
atunci. Cred că adevărata provocare a fost atât complexitatea 
apei, cât și dificultatea de a explica și comunica despre 
impactul acesteia într-un mod inteligibil și relatabil. Încă 
lucrez în domeniu cu proiectul Peak Water. Acesta este 
conceput pentru a transforma tehnologia dintr-o cafenea 
într-un dispozitiv simplu pentru acasă. A fost greu, dar suntem 
aproape la linia de sosire! Celălalt proiect major la care lucrez 
este o râșniță! Măcinarea este ca apa: complexă și dificilă.

Cât de important este rolul apei în 
cafea și cum ai început să studiezi și să 
dezvolți proiectul din jurul acesteia?

Cred că după calitatea cafelei verzi și metoda de prăjire, ceea 
ce urmează este apa. Are un impact atât de mare, însă este în 
directă legătură cu felul în care abordezi prăjirea. Cafeaua este 
prăjită eficient și optimizată la apa folosită în ceașcă și astfel 
putem vorbi despre controlul calității. Dacă sunteți nou în 
domeniu încercați să înțelegeți impactul apei, care poate fi 
copleșitor, deoarece chimia și fizica acesteia sunt complexe. 

Why coffee? When and what was the reason/ 
reasons that made you choose coffee?

I was blown away by how interesting coffee was, but 
also how difficult it was 13 years ago to really find it 
presented to customers. I saw this as a challenge, to 
engage customers with coffee and keep learning about it 
myself and that’s what I have been doing ever since!

How is the coffee market now in 
comparison with 10 years ago?

It is so different. When we started I really didn’t know if the 
story of great coffee and its complexities would go mainstream, 
but in the UK the trends are now driven by specialty coffee 
and it is more accessible than ever. I really believe with the 
huge potential audience coffee is in an amazing place. 

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

Oh wow. An impossible question..... I have had so many 
unforgettable experiences in coffee, coffee has been my life 
and it allows me to meet incredible people around the world. 
Whether it’s barista championships, being shown a coffee 
culture or being surprised by a cup of coffee, it’s all amazing, 

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

I love to collaborate, and one of the best things about  
working with others is learning. I have been lucky to 
collaborate with different experts and amazing people from 
completely different industries over the past years.  
The water research with Christopher H Henond was the 
real icebreaker. I think the real challenge was both the 
complexity of water but also the difficulty to explain and 
communicate about water’s impact in an understandable 
and relatable way. I am still working on water with the 
Peak water project. This is designed to get café technology 
into a simple home device. It has been tough but we are 
almost there! The other major project I am working on is 
a grinder! Grinding is like water: complex and difficult. 

How important is the role of the water 
in coffee and how did you start studying 
and developing the project around it?

I think that after the green coffee quality and the roast,  
water is next. It has such a huge impact, but it is also  
directly linked to the roasting approach.  
The coffee is effectively roasted and optimised to the 
water used to cup and quality control the coffee. If you 
are new to trying to understand water’s impact, it can be 
overwhelming as the chemistry and physics are complex. 

Silvia Constantin ? 
Ronița Dragomir 4
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Cel mai bun lucru de făcut este să gustați cafeaua într-o 
serie de tipuri de apă, „de la foarte soft la hard”, pentru a 
vă face o idee de bază și pentru a începe apoi să explorați 
mai în amănunt. Există mai multe cercetări în ceea ce 
privește apa pentru cafea! Există, de asemenea, mai 
multe tehnologii pentru a ajuta la îmbunătățirea calității 
apei - nu puteți face cafea excelentă fără apă bună.

Cafeaua este despre gust; povestește-
mi despre metoda preferată de cafea / 
cafeaua și despre ritualul tău dacă ai unul.

Iubesc varietatea aromelor și diferențele  
în tărie a cafelelor. Când mă refer la cafea o tratez  
într-un fel asemănător vinului și mă bucur de majoritatea 
tipurilor de cafea neagră. Îmi plac gradele de tărie diferite, 
precum și varietatea uriașă care formează originea, soiul 
și procesarea. Un favorit al meu la momentul actual este 
lungo-ul pe care-l facem în cafeneaua noastră din Bath - 
are o putere de aproximativ 5%, la o presiune mai mică 
și un grad de măcinătură mai înalt și chiar cred că această 
tărie este excelentă în prezentarea anumitor cafele!

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

Aceasta este în mod clar o provocare având în vedere 
că producția de cafea în mare depinde  de climă. Cele 
mai multe soiuri sunt de fapt „cultivars”, deoarece au 
fost dezvoltate în mare parte prin interacțiunea umană, 
astfel încât nu mai putem vorbi de nimic nou acolo. 

Există o tradiție îndelungată în dezvoltarea unor tipuri de 
cafea pentru a maximiza calitatea, producția și rezistența la 
boli etc. Gustul cafelei este în mod clar în continuă evoluție pe 
măsură ce se experimentează cu metodele de procesare și noi 
varietăți sunt plantate. Cred că avem încă destule de explorat. 
Succesul pe care l-a avut Castillo este evident. Cu toate acestea, 
este clar că se pune un accent tot mai mare pe îmbunătățirea 
durabilității ecologice a cafelei în creștere. În studiile privind 
ciclul de viață în care am fost implicat și despre care am citit, 
felul în care se produce cultura cafelei reprezintă unul dintre 
cele mai mari efecte asupra mediului. Sunt multe de făcut aici.

Spune-mi gândurile tale în ceea ce privește  
rolul unui barista în prezentul și viitorul cafelei?

Cred că rolul nu va dispărea, ci pur și simplu va deveni  
mai important - există un argument puternic că boom-ul 
din cafeaua celui de-al treilea val face parte din mișcarea 
senzorială. Unele lucruri sunt din ce în ce mai automatizate și 
împinse înspre sfera digitală, în timp ce alte meserii au evoluat, 
probabil pentru a echilibra această tendință. Barista-ul obține 
din ce în ce mai multă atenție reprezentând amestecul dintre 
un somelier și un barman, deoarece consumatorii au învățat 
să recunoască din ce în ce mai mult complexitatea cafelei.

La final, câteva cuvinte pentru comunitatea 
cafelei de specialitate din România.

Din scurta mea perioadă în România, am văzut o scenă 
pasionată de cafea, cu o mulțime de călătorii și povești 
interesante ce urmează să apară. Țineți-o tot așa!

The best thing to do is taste coffee to a range of waters 
from very soft to hard to get a basic idea and to then 
start exploring more specifically within this. There is 
more research to do on water for coffee! There is also 
more technology to be developed to help improve water 
quality - you can’t make great coffee without great water. 

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

I really do love the variety of coffee flavours and strengths. 
I approach coffee a bit like wine and enjoy most versions 
of black coffee. I like the varying strengths as well as the 
huge variety form the origin, variety and processing. 
A current favourite of mine are the lungos we make 
in our Bath store - it comes in around 5% strength 
with a lower pressure and coarser grind and I really feel 
this strength is great at showcasing certain coffee!

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

This is clearly a challenge with producing great coffee being 
climate dependent. Most varieties are actually “cultivars” as 
they have mostly been developed by human interaction so 
nothing is new there.  
There has been a long tradition of developing coffee types to 
maximize quality and output and disease resistance etc.  
The taste of coffee is clearly evolving all the time as processing 
gets experimented with and varieties get planted. 

I think there is still enough to explore.  
The success of Castillo is positive.  
However it is clearly key that there is a growing focus on 
improving the environmental sustainability of growing coffee. 
In the life cycle studies I have been involved in and read, it is 
the coffee growing that has one of the biggest impacts on the 
environment.  
There is plenty of work to do here.

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

I think the role is going nowhere and is simply becoming 
more important  - there is a strong argument that the boom 
in third wave coffee is part of the experiential movement. 
Some things are more and more technology and digital 
driven whilst other craft movements have grown, possibly 
to balance this out. The barista is getting more and more 
recognition as a mix between a sommelier and a bar person as 
consumers recognise the complexity of coffee more and more. 

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

From my brief time in Romania  
I saw a passionate coffee scene, with lots of exciting coffee 
journeys and stories to come.  
 
Keep it up!
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Peak Water
coffee world

Cum funcționează 

Dacă te uiți sub mașina de espresso la cafeneaua ta locală, 
vei găsi un sistem de filtrare care utilizează presiune normală 
de linie (sau presiune generată) pentru a forța apa să treacă 
prin numeroase camere și rășini. Un barista poate controla 
proporția de apă trimisă prin filtru folosind un bypass 
care se bazează pe duritatea apei din locația respectivă. 
Acestea sunt sisteme testate și folosite — sunt, de asemenea, 
greoaie, complexe si nepotrivite pentru folosirea acasă.

Noul filtru ajustabil inovator de la Peak Water 
îți permite să personalizezi apa de la robinet — 
folosindu-te doar de puterea gravitației.

Vorbind despre filtru

Apă mai bună pentru brewing începe și se termină cu 
filtrul folosit — iar al nostru este unul foarte special. 
Filtrele de apă pentru acasă se bazează de obicei pe un 
design în formă de con, cu o combinație de cărbune 
și rășină, apa trecând prin filtru de sus în jos.

La baza Peak Water se află inovatorul nostru filtru disc 
ce combină dinamica debitului calculată cu precizie 
grație noului nostru sistem ‘labirint’ — asigurând 
ca apa ta va fi tratată în întregime, mereu.
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Apă Peak vs Apă Plată

Apa îmbuteliată a fost mult timp opțiunea cea mai des  
folosită pentru făcut cafea acasă, însă noi am considerat  
mereu această apă un compromis necesar — un punct de 
mijloc pe drumul spre a face o cafea excepțională acasă.  
Solidele dizolvate (sau lipsa acestora) în majoritatea 
sticlelor de apă le face gustoase pentru băut, dar 
mai puțin optime pentru brewing — fără să mai 
menționăm impactul asupra mediului înconjurător.

Cu ajutorul Peak Water primești apă de brewing 
de nivel superior, fără risipă— la mai puțin 
de jumătate din prețul apei pe litru.

Filtrul disc a fost de asemenea proiectat încăt să păstreze 
secțiunile de carbon și rășina complet separate, permițând 
astfel regenerarea și reciclarea filtrelor Peak Water.

Design

Cănile de filtrat apa au devenit un lucru obișnuit în bucătării 
de peste tot în lume. În spatele design-ului Peak Water a fost 
dorința de a transforma acest aparat rudimentar într-o parte 
esențială a setup-ului tău pentru cafea de acasă — însă, de 
asemenea, la fel de important, dorința de a crea un model 
frumos, atrăgător. Ne-a luat doi ani, însă credem că am reușit.

Filtrul utilizează rășini cu schimb de ioni foarte  
specifice pentru a controla și a manipula bicarbonatul 
— variabila cu cel mai mare impact asupra calității 
unei căni de cafea — în același timp controlând 
nivelul pH al apei și reușind să rețină minerale 
cruciale necesare pentru un brewing deosebit.

Apă Special Concepută 

Apa de robinet diferă foarte mult de la oraș la oraș,  
mai ales de la țară la țară — și una dintre cele mai 
mari provocări pentru echipa noastră a fost să se 
asigure că Peak Water va putea aborda conținutul 
mineral al diferitelor ape din lumea întreagă.

Folosind rezultatele unor studii globale vaste, care 
se află încă în curs de desfășurare, pe tema apei, am 
creat patru setări distincte pentru filtru care profită de 
designul avansat marca Peak Water. Acest lucru oferă un 
control nemaiîntâlnit asupra bicarbonatului din apa ta, 
permițând în același timp o saturație completă în camera 
de carbon, eliminând nedoritul clor și compușii organici.

Trebuie doar să-ți testezi apa de la robinet cu banda de 
test furnizată, să ajustezi Peak Water-ul la setarea de 
filtru adecvată prezentată în manualul utilizatorului, 
si poți crea apă de brewing oriunde te afli. 

SOLUȚII COMPLET PERSONALIZATE

MOBILIER HORECA

La noi găsești mereu ceva nou pe gustul tău!

www.chairry.net
Bd. Basarabia, nr. 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mobil: 0742.171.741, E-mail: info@chairry.net
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Joanna Alm 

coffee world

De ce cafea? Când ai început și 
care au fost motivele care te-au 
determinat să alegi cafeaua?

Am început să lucrez cu cafeaua datorită aromei. Am vrut 
să înțeleg cum poate avea o cafea atâtea gusturi diferite.

Am rămas la cafea pentru impactul pe care îl poate avea 
cafeaua. Lucrând cu producătorii, oferind slujbe unei duzine 
de bariști, servind cafea câtorva sute de oameni în fiecare zi.

Cred mult în impactul pozitiv, aceasta este cea 
mai mare motivație a mea. Este, de asemenea, 
o comunitate mare și foarte prietenoasă.

Cum este piața cafelei la momentul 
actual comparativ cu acum 10 ani?

Cu siguranță avem mai puțini clienți în cafenea care întreabă 
dacă cafeaua este aromată sau care cer o cafea Mocha. Am 
devenit și mai puțin snobi în ceea ce facem. În 2010, noi cei 
de la Drop Coffee, le spuneam oaspeților noștri tot ce știam 
noi despre motivele pentru care cafeaua avea un gust diferit. 

Fie ca „discurs defensiv”, fie într-un „te rog să-ți placă 
de noi!” fel. Prezentarea era mai ales într-un limbaj 
tehnic. Astăzi știm mult mai multe despre toate cafelele 
pe care le servim, dar împărtășim mai cu măsură și 
într-un mod mai lesne de înțeles. Astfel distanța dintre 
profesionist și client poate deveni mai mică.

În urmă cu zece ani, rar se putea schimba producătorul 
cafelei. Industria s-a schimbat între timp, de la 
concentrarea pe blend-uri sau stiluri de prăjire, 
la concentrarea pe cafeaua propriu-zisă.

În ultimul deceniu s-a lucrat masiv pentru a 
arăta consumatorilor valoarea reală a cafelei de 
specialitate. Următorul pas este să ajungem să plătim 
producătorului valoarea reală a produsului său.

Care a fost pentru tine cea mai de neuitat 
experiență cu cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)

În primă fază, fiecare cafea high-end era o experiență 
în sine. Diferența dintre ceea ce erai obișnuit să bei sau 
experimentasei în comparație cu high end-ul era masiv. 

O să-mi amintesc mereu prima dată când am mers la 
Buquette în 2009. Știam atât de puține despre cafea (însă 
credeam că știu totul) și am fost copleșită să văd fermele 
și să degust toate cafelele de proape 90 de puncte. 

Am cumpărat o Hacienda La Esmeralda pe care am 
prăjit-o și am folosit-o când am concurat câțiva ani mai 
târziu. Astăzi sunt foarte sceptică în ceea ce privește 
metoda de prăjire pe care am ales-o, dar atunci a fost cea 
mai de senzație cafea pe care o întâlnisem. Am analizat 
fiecare picătură și am găsit în ea nenumărate arome.

Why coffee? When did you start  
and what were the reasons that 
made you choose coffee?

I got into working in coffee for the flavour.  
I wanted to understand how coffee could taste  
so different. 

I stayed in coffee for the impact coffee can have. 
Working with producers, giving a dozen of baristas 
work, serving coffee to hundreds of people every day. 

I believe a lot in the positive impact, that is my biggest 
motivation. It is also a great and very friendly community.

How is the coffee market now in 
comparison to 10 years ago?

We definitely have less café guests asking if the coffee is 
flavoured, or asking for a Mocha coffee. And we have 
gotten less snobby about what we are doing. Back in 
2010, we at Drop Coffee, told the café guest everything 
we knew about why the coffee tasted so different. 

Either as a “defensive speech” or in a screaming “please 
like me!” kind of way. We also did it in a technical 
language. Today we know so much more about all the 
coffees we serve, but we share way less and in a more 
understandable way. This way the distance between 
the coffee professional and the customer is smaller. 

Ten years ago, it was rare to change who the 
producer behind the coffee where. The industry 
has shifted, from focusing on blends or roast 
styles, to focusing on the actual coffee. 

The past decade a massive work has been done to show the 
consumers the real value of speciality coffee. The next step 
is to pay the producer the real value of the product too. 

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

In the early stages, every high-end coffee was a kick. The 
difference between what you were used to drinking or 
experienced compared to the high end was massive.

I will always remember the first time I went to Buquette 
in 2009. I knew so little about coffee (but thought I 
knew everything) and was overwhelmed by seeing the 
farms and cupped almost all 90 points coffees. 

I bought a Hacienda La Esmeralda that  
I roasted myself and competed with a few years later.  
Today I am very skeptical about the roast I did,  
but back then it was the highest coffee sensation 
I had experienced. I analysed every drop 
and found a dozen of flavours in it.

Silvia Constantin ? 
Ronița Dragomir 4
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Ce alte proiecte legate de cafea ai 
despre care ne poți vorbi?

Anul acesta, am lansat o carte. Se numește „Manifest pentru 
o cafea mai bună” și răspunde la întrebarea de ce m-am 
apucat eu de cafea - cum poate cafeaua să aibă gusturi atât de 
diferite? În prezent este disponibilă numai în limba suedeză.

De asemenea, fac parte din echipa de Sustenabilitate 
SCA și din Roasters Guild AC ca Sustainability Chair. 
Nu prea am timp liber pentru asta, dar îmi oferă atât de 
multe, iar munca pe care SCA o depune este esențială 
pentru cafeaua de specialitate, pentru a ne putea menține 
concentrarea și a progresa ca industrie la nivel global.

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

Dacă un barista nu știe să prezinte corect produsul, munca 
anterioară care a intrat în acea cafea este distrusă sau 
subevaluată. Un barista este singurul din linia de producție 
care poate face să crească valoarea produsului, adăugând 
un serviciu exemplar și sporind astfel experiența respectivei 
cafele. Abilitățile unui barista trebuie să conțină cantități egale 
de cunoștinte de ospitalitate, cât și de preparare a cafelei. 
Dacă atmosfera din cafenea nu este potrivită sau timpul de 
așteptare este prea lung, clientul se va bucura mai puțin de 
experiența sa completă. Am văzut de aproape nenumărate 
cazuri de bariști care au urmat o carieră în cafea. Să fii barista 
este o muncă grea, iar tu ești „pe scenă” pe toată durata 
turei tale de lucru. Dar ceea ce primești la schimb atunci 
când faci cuiva ziua mai bună sau cineva descoperă cât de 
bună poate fi o cafea, aceasta este recompensa perfectă.

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

Criza climatică este foarte prezentă în și în jurul a tot 
ceea ce facem în domeniul cafelei. Industria aceasta 
are o amprentă globală masivă, întrucât producția 
climatică este puternic afectată de criza climatică.

A produce cafea în etapa climatică din 2019, 
este un lucru foarte complicat și fragil.  
Dacă cafeaua poate fi produsă în aceleași zone și  
de către aceiași producători profesioniști, sper că și aceste noi 
soiuri și hibrizi vor genera cafele cu punctaj de peste 85+.  
Presupunând bineînțeles că producătorii vor 
avea acces ușor la aceste semințe.

A trece la o altitudine mai mare sau a nu fi capabil să produci 
deloc cafea în anumite țări ar face totul mult mai dificil 
și nu ar fi o călătorie pe care mulți ar putea-o duce la bun 
sfârșit. La fel cum nici eu nu-mi puteam permite să cumpăr 
o nouă locație pentru prăjitorie fără să am sprijin financiar.

Toate cercetările care se fac pe soiuri mai rezistente sunt 
foarte importante; sunt absolut convinsă de aceasta din 
ceea ce am văzut până acum, mai ales având deja câteva 
exemple grozave în America Centrală și unele arătând 
schimbări ale sistemului de rădăcini în America de Sud. 

Știu prea puțin despre cercetările în curs pentru a aprofunda 
mai mult subiectul, dar știu că planta arabica este foarte 
fragilă și reprezintă o provocare majoră. Dacă combini 
criza climatică cu cea a prețurilor cafelei, răspunsul pe 
scurt este că totul este foarte fragil în momentul de față.

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

This year, I released a book. It is called “Manifest for 
Better Coffee” and it answers the question of why 
I got started with coffee - how could coffee taste so 
different? It is currently only available in Swedish. 

I am also a part of the SCA Sustainability AC and the 
Coffee Roasters Guild AC as Sustainability Chair. I don’t 
really have any spare time for this, but it gives me so much 
and the work SCA is doing is essential for the speciality 
coffee, to keep focused and progress as a global industry. 

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

If the barista is not delivering well, the previous  
work of the coffee is destroyed or undervalued.  
A barista is the only one in the production line who can 
increase the product, by adding extraordinary service and 
thereby increasing the full experience of the coffee.  
A barista’s skills have to equally be as much about service 
skills as they are about coffee brewing knowledge. If the 
vibe in the café is not right or the waiting time is too 
long, the customer will enjoy his coffee experience less. 
I have seen first hand many baristas building their coffee 
carrier. To be a barista is hard work, and you’re “on stage” 
your whole working shift. But the kick you get when 
you make someone’s day better or someone discovers 
how good coffee can be, that is the perfect reward.

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

The climate crisis is very present in and around 
everything we do in coffee. The coffee industry has a 
massive global footprint, as the climate production 
is heavily impacted by the climate crisis. 

To produce coffee in the 2019 climate stage,  
is already very tricky and fragile.  
If coffee can be produced in the same areas  
and by the same professional producers that coffee 
has today, I am hopeful 85+ coffee will be produced 
by new varietals and hybrids too. If the producers 
have an easy access to the seeds, of course.

To move to higher altitude or not being able to 
produce coffee at all in certain countries would be 
more challenging and not a journey that many can 
undertake. Exactly the way I couldn’t afford to buy a new 
roastery location without having financial support. 

All the research that is being done on resistant varietals is 
very important; I am positive from what I have seen so far, 
especially already having some great examples in Central 
America and some root system changes in South America. 

I know too little about the ongoing research 
 to go more in depth, but the arabica plant is super 
fragile and it is a massive challenge. Combine the 
climate crisis to the coffee price crisis and  the 
short answer is everything is very fragile. 
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Cafeaua are legătură cu gustul,  
spune-mi despre metoda ta de a face cafea?

În Suedia crești având cafea la filtru în fiecare casă. Obișnuiesc 
să fac o Kalita destul de simplă în fiecare dimineață. Rețeta 
mea implică 32 de grame de cafea la 500 ml de apă. Cel 
mai important lucru de reținut este că, datorită stilului 
meu de prăjire, care este destul de light, ideală ar fi o 
temperatură de peste 93 de grade pentru a extrage cafeaua 
în mod corespunzător. Timpul total de preparare este de 
aproximativ 3:30 min, în funcție de cafeaua folosită.

Spune-mi gândurile tale despre rolul 
femeilor în prezentul și viitorul cafelei?

Atunci când femeilor li se dă acces la putere, afacerile cresc și  
aceasta are, de asemenea, un impact pozitiv asupra societăților. Vă 
recomand să citiți cartea scrisă de  Melinda Gates, The Moment 
of Lift - How Empowering Women Changes the World.

Există structuri de putere în conducerea industriei cafelei 
pe care nici nu le mai remarcăm, atât de obișnuiți suntem. 
Nu este vina nimănui, dar este de datoria tuturor să 
încercăm să facem un loc cât mai inclusiv. Pentru a avea 
cât mai multe femei de afeceri și concurente la competiții, 
trebuie să permitem ca lucrurile să fie făcute diferit.

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

România! Am fost de câteva ori la București pentru a vizita 
partenerul nostru en-gros Frudisiac din București, cea mai 
frumoasă cafenea construită de la zero de proprietarul Oana. 
România are multe cafenele bune pentru cafea de specialitate și 
mulți prăjitori  talentați. Combină asta cu o arhitectură superbă 
și oameni ambițioși… Comunitatea românească de cafea pare 
atât de plină de viață și este atât de vibrantă, abia aștept să revin!

Coffee is about taste,  
tell me about your coffee method?

In Sweden you grow up with filter coffee in every home. 
I brew a fairly basic Kalita every morning. My recipe 
involves 32 grams to 500 ml of water. The most important 
thing to note is that because of my roast style, which is 
quite light, it would be ideally to use a temperature of over 
93 degrees to extract the coffee properly. The total brew 
time is about 3:30 min depending on the coffee used. 

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

When women are empowered,  
businesses grows and it also has a massive positive 
impact on societies. I strongly recommend reading 
Melinda Gates’ book, The Moment of Lift - How 
Empowering Women Changes the World. 

There are power structures in the leadership of the 
coffee industry we do not even think about anymore, 
that’s how used to them we are. It is nobody’s fault and 
everyone’s mission to make it a more open place. To 
get more female business owners and competitors, we 
need to allow things to be done slightly different. 

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

Romania! I have been to Bucharest a few times to visit our 
wholesale partner Frudisiac in Bucharest, the most beautiful 
café built from scratch by the owner Oana. Romania has 
many good cafés for speciality coffee, and many talented 
roasters. Combine that with a gorgeous architecture and 
ambitious people... The Romanian coffee community seems 
so vibrant and popping and I cannot wait to come back! 
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Sweets ’n’ Coffee
TIRAMISU

Tiramisu este acel desert la care toată 
lumea se gândește atunci când menționezi 
cafea. Este un clasic delicios. 

Ia un castron și amestecă 6 gălbenușuri 
cu o treime de cană de zahăr până 
sunt perfect combinate. 

Adaugă 2/3 dintr-o cană de lapte și pune 
totul să se încălzească la foc mediu. 

Continuă să amesteci pentru că laptele se 
poate coagula și arde, și nu îți dorești asta. 

Continuă până când lichidul fierbe. 
Ia-l de pe aragaz, acoperă-l bine și 
pune-l în frigider pentru o oră. 

Cât timp aștepți, bate o pătrime de 
cană de frișcă împreună cu jumătate de 
lingură de esență de vanilie până când 
devine compactă și rămâne pe tel. 

Ia amestecul de galbenuș din 
frigider și amestecă în el jumate 
de kg de brânză mascarpone.

Pune-o deoparte și ia un castron mai mic. Vei 
combina  ¼ dintr-o cană cu cel mai puternic 
brew pe care îl ai și 2 lingurițe de esență 
de rom alături de un pachet cu pișcoturi.

Le vei îmbiba în amestecul de cafea, 
apoi vei continua intr-un mod 
similar pregătirii unei lasagna.

Vei pune jumătate din pișcoturile 
îmbibate pe o farfurie, apoi un strat 
din jumătate a amestecului de brânză 
peste, iar apoi jumătate din frișcă. 

Repetă acest proces și apoi acoperă 
totul cu praf de cacao.

Foto: Nadja Oertlin, unsplash.com

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

 PERCEPȚIE 
 SCIENCE & COFFEE 

 PERCEPTION 

Te-ai întrebat vreodată cum percepi lumea din afară? Ce este 
percepția în sine? Primele lucruri care îmi vin în minte sunt 
imaginile, sunetele, mirosul și simțul tactil. Percepția este 
procesul de organizare, identificare și interpretare a stimulilor 
senzoriali din afară care ajută în reprezentarea și înțelegerea 
informațiilor din mediul înconjurător. Întregul proces 
implică semnale ce trec prin sistemul nervos, care rezultă din 
stimularea fizică sau chimică a simțurilor. Percepția depinde de 
funcțiile complexe ale sistemului nervos, însă în mod subiectiv, 
pare fără efort, deoarece procesul ia loc în subconștient. 
Memoria unei persoane, experiențele anterioare, asteptările 
și atenția au de asemea un rol în modelarea percepției. 

Cu toate că informația senzorială este de obicei incompletă și se 
schimbă rapid, părțile creierului care sunt responsabile pentru 
percepție permit oamenilor să perceapă lumea în mod stabil. 
Felurile diferite de senzații, ca de exemplu mirosul, senzația 
de caldură și gustul, sunt denumite modalități senzoriale. 
Creierul mamifer are o structură modulară, ceea ce înseamnă 
că diferite părți ale acestuia procesează modalități diferite. 
Unele dintre aceste module se prezintă sub forma unor hărți 
senzoriale (de exemplu, harta mirosurilor). Aceste diferite 
module sunt interconectate și au un impact reciproc, de 
exemplu, o combinație dintre informația gustativă, olfactivă 
și tactilă este ceea ce crează aroma. Deci, ce se întâmplă mai 
exact? Procesul percepției începe cu obiectul din lumea reală, 
cum ar fi lumina sau mirosul. Cu ajutorul stimulilor fizici 
sau chimici, obiectul ne stimulează simțurile. Receptorii 
din organele senzoriale transformă energia rezultată (o undă 
sonoră, un foton, molecule de miros) în energie de activare 
a neuronilor. Aceste semnale neuronale sunt apoi transmise 
creierului și procesate. Ca rezultat, primim o reprezentare 
mentală al unui stimul senzorial intitulat obiectul percepției.

Ever wonder how you perceive the outside world? What is 
perception itself? The first thing that comes to my mind are 
images, sounds, smells and touch. Perception is the process of 
organizing, identifying and interpreting sensory stimuli from 
the outside to represent and understand information from 
the environment. The whole process involves signals passing 
through the nervous system, which result from physical or 
chemical stimulation of the senses.  
Perception depends on the complex functions of the 
nervous system, but subjectively, it seems mainly 
effortless, because the processing takes place in the 
subconscious. A person’s memory, previous experience, 
expectations and attention are also shaping perception.

Although sensory information is usually incomplete and 
changes quickly, the parts of the brain that are responsible 
for perception enable people to perceive the world as stable. 
The different kinds of sensation, such as smell, warmth and 
taste, are called sensory modalities. The mammalian brain 
has a modular structure, which means that different areas 
process different modalities. Some of these modules have 
the form of sensory maps (e.g. smell maps). These different 
modules are interconnected and have an impact on each 
other; for example, a combination of gustatory, olfactory 
and tactile information creates flavour. Well, what exactly 
is happening? The process of perception begins with the 
real-world object, such as light or smell. With the help of 
physical or chemical stimuli, the object stimulates our senses. 
The receptors in the sensory organs transform the output 
energy (sound wave, a photon, odour molecules) into the 
activation energy of neurons. These neural signals are then 
transmitted to the brain and processed. As a result, we get a 
mental representation of a sensory stimulus called a percept.

Să ne gândim la percepția gustului cafelei ca un exemplu, 
concentrându-ne pe gust și miros. Moleculele aromei sunt 
preluate de receptorii bucali și semnalele chimice sunt 
transformate în semnale electrice. Informația este apoi 
transportată de neuroni din receptorii de gust prin talamus la 
cortexul gustativ unde percepția de gust este creată. Moleculele 
de miros ajung la bulbul olfactiv unde se află receptorii. 
Semnalele chimice sunt convertite în semnale electrice. 
Informația preluată trece de talamus (ca singurul dintre 
simțuri) spre cortexul olfactiv. Integrarea modală încrucișată 
a informațiilor provenite din miros, gust și informația venită 
din nervul trigeminal contribuie la crearea aromei menționate 
mai devreme. Pare complicat deja vorbim doar despre aromă. 
Imaginează-ți cum creierul tău procesează toate celălalte 
semnale care sunt disponibile în jurul tău. Nu bem cafea în 
vid. Ne punem buzele pe cană, îi simțim căldura, textura, 
greutatea, îi vedem forma și culoarea; toate aceste componente 
afectează cum percepem băutura respectivă. Și asta nu-i tot. 
Suntem într-o cafenea cu muzică, oameni în jur, fragmente de 
conversație, decor specific, culoarea luminii folosite etc. Toate 
aceste componente ne afectează percepția, de obicei la nivelul 
subconștientului. Aceste semnale ‘intră’, dar sunt ‘dezactivate’. 
Trebuie să ne concentrăm atenția pentru a le trăi pe deplin. 
De ce sunt ele însă  importante pentru iubitorii de cafea?

Percepția senzorială reprezintă baza acestei profesii, de la gust, 
miros, forma cănii până la design-ul interior al cafenelei. 
Trebuie să ne concentrăm pe o senzație anume pentru a o 
aprecia pe deplin. Cel mai ușor mod de a începe? Încearcă să 
îți descrii cafeaua, vinul sau chiar sandwich-ul ție însăți sau 
unui prieten. La început, poate părea ciudat, dar din momentul 
în care vei începe, vei realiza cum poți să simți mult mai 
mult și să experimentezi diferit aceeași băutură și situație.

Let’s think about the taste perception of the coffee as an 
example, focusing on taste and odour. Flavour molecules 
are picked up by receptors in the mouth, and the chemical 
signal is converted into electrical. The information is carried 
by neurons from taste receptors through the thalamus to 
the gustatory cortex where the taste percept is created. 
Odour molecules reach the olfactory bulb where olfactory 
receptors are located. The chemical signal is converted into 
electrical. Carried information goes bypassing the thalamus 
(as the only one of the senses) to the olfactory cortex. Cross 
modal integration of data from the sense of smell, taste and 
information from trigeminal nerve contributes to the creation 
of the aforementioned flavour. It seems complicated already, 
but it is only the flavour. Imagine that your brain is processing 
all of the other signals that are available around you. We don’t 
drink coffee in a vacuum. We put the lips to the cup; we feel 
its warmth, texture, weight, we see its shape and colour; all 
these components affect our reception of the drink. That’s not 
all. We are in a coffee shop space with music, people around, 
fragments of their conversations, specific decor, the colour of 
lighting, etc. All these components are affecting our perception, 
most often subconsciously. Those signals are ‘coming in’ but 
they’re ‘muted’. We have to draw attention to experience them 
fully. Why is it important for coffee enthusiasts, though?

Sensory perception is the basis of this profession, from the 
taste, smell, cup shape to the interior design of the cafe. 
We need to focus on a specific sensation to appreciate it 
fully. The easiest way to get started? Try to describe your 
coffee, wine or even a sandwich to yourself or a friend. At 
first, it may seem strange, but the moment you start, you 
will realize how much more you can feel and experience 
differently from the same beverage and situation.



Coffee Laboratory a fost înființat în Dublin, Irlanda în anul 
2017 de către Alin Giriadă (despre care puteți citi mai multe 
în numărul Mai-Iunie, 2017 al revistei noastre). Cu peste 16 
ani de experiență în domeniul cafelei de specialitate, deținând 
titlul de AST în toate modulele și fiind, de asemenea, primul 
Q grader și Q Instructor român, Alin a considerat necesară 
împărtășirea tuturor acestor cunoștințe cu cei aflați la început 
de drum în cadrul acestei industrii minunate; de atunci și 
până acum i s-au alăturat Andrius Valiauga, Daniel Horbat 
și Joerg Muller. Astfel s-a născut actualul Coffee Laboratory, 
care deține un certificat SCA Premier Campus în Barista/ 
Brewing, Sensory/ Green Coffee, precum și Roasting. 

Pe lângă toate aceste titluri (de parcă nu ar fi suficient), 
Laboratorul a ajutat în îndeplinirea unor vise mărețe 
dând lumii un campion Barista, unul de Latte Art, doi 
campioni la Cup Tasting și, poate cel mai impresionant, 
un Cup Tasting World Champion - Daniel Horbat 
(pe care îl puteți găsi pe coperta revistei din numărul 
anterior și de care suntem cu toții foarte mândri!).

Calitatea cursurilor pe care le puteți urma în cadrul acestei 
școli, alături de profesionalismul și devotamentul de care 
Alin dă dovadă sunt numai parte din motivele pentru care 
numărul de cursanți care i-au călcat pragul depășește 2000. 
Inclusiv țările de proveniență ale elevilor săi sunt cât se poate 
de felurite : Irlanda, Anglia, România, Taiwan, Ethiopia, 
China, Arabia Saudită - doar pentru a enumera câteva.

The Coffee Laboratory was founded in Dublin, 
Ireland in 2017 by Alin Giriadă (you can read more 
about him in our May-June issue from 2017).

With over 16 years of experience in the field of specialty 
coffee, holding the title of AST in all modules and also 
being the first Q grader and Q Romanian Instructor, 
Alin considered it necessary to share all of his knowledge 
with those at the beginning of their journey within this 
wonderful industry. Thus Coffee Laboratory was born, a 
school which holds a SCA Premier Campus certificate in 
Barista / Brewing, Sensory / Green Coffee, and Roasting.

 In addition to all these titles (as if that weren’t enough), 
the Laboratory helped fulfil some great dreams by giving 
the world a Barista champion, one of Latte Art, two Cup 
Tasting champions and, perhaps most impressive of all, 
a World Cup Tasting Champion. - Daniel Horbat (who 
you can find on the cover of our magazine’s previous 
issue and of whom we are all very proud of!).

The quality of the courses you can enlist in at this school, 
along with the professionalism and dedication that Alin 
showcases are only part of the reason why the number 
of students who have passed its thresholds exceeds 2000. 
Even the countries of origin of most of his students are 
as diverse as can be: Ireland, UK, România, Taiwan, 
Ethiopia, China, Saudi Arabia - just to name a few.
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 COFFEELAB 
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Mai mult de atât, școala oferă servicii și unor companii de renume, 
ca de exemplu Musgraves,  Frank and Honest, Java Republic 
etc, dându-le o mână de ajutor în a crește nivelul de educație a 
angajaților acestora, în oricare dintre ramurile industriei de cafea.

Cu asemenea referințe, este de la sine înțeles că acest 
Laborator nu dă naștere unor cercetători nebuni, ca-n filmele 
americane, ci mai degrabă, unui val nou de talente demne de 
urmărit pe scena internațională a cafelei de specialitate.

Pentru mai multe detalii: www.coffeelaboratory.ie

Moreover, the school offers services to well-known companies, 
such as Musgraves, Frank and Honest, Java Republic, etc., 
giving them a helping hand in increasing the education level of 
their employees, in any of the branches of the coffee industry.

With such references, it is clear that this Laboratory does 
not give birth to mad scientists, like in the American 
movies, but rather, to a new wave of talents worth 
following on the international scene of specialty coffee. 

For more details: www.coffeelaboratory.ie
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2 Metode 
surprinzătoare în 
ritualul tău zilnic 

de înfrumusețare
CREDEȚI SAU NU, CAFEAUA ESTE EXCELENTĂ PENTRU 
PIELEA TA. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ȘTIAI LA CE SĂ MAI 
FOLOSEȘTI BĂUTURA TA PREFERATĂ DE DIMINEAȚA, EI 
BINE IATĂ ÎNCĂ DOUĂ FOLOSIRI  NEBĂNUITE PE CARE 
LE POȚI ADAUGĂ REGIMULUI TĂU DE ÎNFRUMUSEȚARE 
DEJA EXISTENT. 

ÎMBOGĂȚEȘTE NATURAL CULOAREA PĂRULUI 

Utilizarea vopselei sau colorarea părului în 
mod repetat poate fi într-adevăr dăunătoare 
pe termen lung. Substanțele chimice vă pot 
face părul să devină uscat și aspru. Iată unde 
intervine cafeaua. Luați jumătate de cană proaspăt 
pregătită și clătiți-vă părul. Lăsați-o să stea cateva 
momente pentru culori intense și întunecate!

AJUTĂ ÎN ÎNGRIJIREA BUZELOR IARNA

Căutați o modalitate ușoară de a avea grijă de buzele 
voastre? Nimic nu funcționează mai bine decât un 
amestec de zaț de cafea și miere. Luați câte o jumătate 
de linguriță din fiecare, amestecați și aplicați cu o 
mișcare circulară pe buze. După câteva momente 
puteți clăti cu apă călduță. Buzele vor scăpa de acel 
aspect uscat și vor fi mai hidratate. Nimic mai simplu! 

Foto:  Ian-Dooley, unsplash.com 
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We crafted these bags specifically for the 
daily brewer. Like you, we care about 
our beans, our grind, and our coffee. 

We spend our Saturday mornings 
with a quality brew, a page-turning 
book, and a trip to the park.

Cleaning our presses is the last thing 
on our list, so we designed the French 
Press Brewing Bag to make the 
process easy like a Sunday morning.

THE FRENCH PRESS 
BREWING BAG

www.plumlabsllc.com

DISCOVER WHAT 
YOU’VE BEEN 
MISSING
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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.



Nordic Roaster Forum 2019 October 4 - 5, 2019 Oslo, NO nordicroasterforum.com

Edinburgh Coffee Festival 2019 October 5, 2019 Edinburgh, UK edinburghcoffeefestival.co.uk

Prague Coffee Festival 2019 October 12 - 13, 2019 Prague, CZE prazska-trznice.cz

Host Milano 2019 October 18 - 22, 2019 Milan, IT fieramilano.it

Romanian Roasting Championship October 25 - 27, 2019 Cluj, RO cutt.ly/Kuj5oSS

Independent Barcelona Coffee Festival  October 31- November 2 Barcelona, ES www.ibcoffeefestival.es

World AeroPress Championship 2019 November 24, 2019 London, UK cutt.ly/puj53eK

Milan Coffee Festival 2019 November 30, 2019 Milan, IT www.milancoffeefestival.com

Then & now

COFFEE INDUSTRY CALENDAR



NEW

 
WI-FI SYSTEM

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

Bucharest - ROMANIA

www.sanremomachines.ro

 

A STEP FORWARD

Opera, since its origins, has been conceived 
as a constantly evolving project towards ex-
cellence: because technology keeps renewing 
itself, innovations become reality, creativity al-
ways takes different shapes. Here it is, then, 

-
cations. To be always a step forward.


