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Povestea cafelei
continuă

Povestea cafelei și a oamenilor interesanți și pasionați
din acest domeniu continuă și în această ediție a
revistei noastre.
Ce povești despre oameni și cafea mai găsim în
numărul acesta?
Pe coperta revistei o avem pe Nicole Battefeld.
Nicole este una dintre femeile barista extraordinare,
campioană a Germaniei de la mai multe ori, locul 5
mondial la categoria Cafea cu Alcool, felul ei nonconformist și pasiunea ei pentru cafea m-au facut să
o aleg pentu coperta acestui număr al revistei.
Un șir interesant de alte două interviuri cu Josiana
și Federico, vă vor plimba din Brazilia până în
El Salvador.
Știri, noutăți din industria cafelei, cafenele pe care vi
le recomandăm, evenimente internaționale de cafea,
un număr cu istorii cu și despre cafea, articole utile
despre cadourile pe care le puteți face iubitorilor de
cafea, sfaturi despre frumusețe, rețete delicioase și
multe altele.
Sperăm ca poveștile noastre cu și despre cafea să vă
facă ziua mai frumoasă!
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Sursă: cutt.ly/scacoffee

PROGRAMUL PENTRU

SUSTENABILITATEA CAFELEI
Programul de sustenabilitate al cafelei este conceput pentru
toate persoanele din cadrul lanțului de aprovizionare de-a
lungul cafelei, bazându-se pe principiul conform căruia
durabilitatea trebuie să fie cuprinsă de toți actorii din
lanțul aprovizionării cu cafea dacă dorim ca industria de
cafea de specialitate să supraviețuiască și să prospere. Cum
așteptările pentru o mai mare transparență și responsabilitate
corporativă au început să crească în industrie, companiile
cresc și ele dimensiunea durabilității echipelor căutând lideri
cunoscuți și cu experiență pentru a-și croi drum înainte.

Pe măsură ce cafeaua de specialitate a dispărut din
mainstream, la fel și problemele sale cele mai spinoase, iar
datorită articolelor din presă care pun în discuție în mod
regulat valoarea pe care fermierii o obțin din produsul
pe care îl cultivă, etichetele folosite pentru a comunica
sustenabilitatea pentru consumatori și dacă vom avea sau
nu o cafea valorificată corect în următorii 30 de ani, mi se
pare o așteptare rezonabilă că oricine are o meserie în cafea
are nevoie de cunoștințe de lucru despre aceste probleme.
“ -Kim Elena Ionescu, directorul sustenabilității SCA.

„Programul SCA de sustenabilitate al cafelei va ajuta elevii
să devină mai competitivi în liniile de lucru existente,
având în vedere faptul că din ce în ce mai multe companii,
angajatori și organizații doresc o mai mare integrare a
durabilității în modelele lor de afaceri existente. “

TREI NIVELURI

-Nora Burkey, fondator și director executiv, The Chain
Collective, Programul de sustenabilitate al cafelei
Programul SCA de sustenabilitate al cafelei este conceput
pentru a pregăti elevii să devină competitivi la locul de
muncă în cadrul acestui câmp aflat în continuă creștere.
„SCA a văzut o nevoie pentru acest curriculum din mai
multe motive - creșterea durabilității, creșterea mai rapidă a
companiilor (inclusiv, dar fără a se limita la companiile de
cafea) cu mandatul sustenabilității, interesul tinerilor de a
lucra pentru companii cu valori care se potrivesc cu ale lor și, de asemenea, din cauza amenințărilor la adresa producției
de cafea de specialitate și cu care, prin extensie, întreaga
industrie se confruntă. Multe dintre aceste amenințări s-au
dezvoltat de-a lungul generațiilor trecute, însă necesită acțiunea
acestei generații pentru ca industria să aibă un viitor viabil.
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Cursul la nivelul Începător este acum gata, cu
Intermediar și Profesional în desfășurare.
• Începător - Primul curs al programului acoperă probleme
majore de durabilitate cu care se confruntă cafeaua în
industria de astăzi și oferă cunoștințe de bază despre ce
înseamnă termenul „durabilitate”, cum este conectat
la dinamica puterii, evenimente și practici curente și
istorice, precum și o varietate de proiecte de cafea.
• Intermediar - Cursul intermediar îi învață pe cursanți
despre provocările durabilității globale și îi pregătește
să înceapă a se gândi analitic asupra impactului
pe care ar dori să-l producă în acest sector.
• Profesional - Cursul la nivel profesional oferă o
experiență intensă și practică unde elevii vor învăța cum
să proiecteze, realizeze și evalueze propriul proiect de
sustenabilitate în conformitate cu personalitatea lor, precum
și obiective și capacități organizaționale sau de afaceri.
Importator exclusiv
Contact: +40740112959; office@caffea.ro
www.espressodepo.ro
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LAVAZZA INTRĂ ÎN

PARTENERIAT CU ROKIT WILLIAMS
MILAN - ROKiT Williams Racing anunță compania
Lavazza ca partener oficial al echipei pentru sezonul
campionatului mondial FIA Formula Unu în 2020. Logo-ul
Lavazza va debuta pe concurentul FW43 în cadrul Marelui
Premiu al Australiei, care va marca începerea sezonul.
Pe lângă inscripționarea logo-ului pe mașini, Lavazza va
fi prezentată în toate garajele ROKiT Williams Racing și
în zonele de ospitalitate, pe îmbrăcămintea echipelor și pe
costumele de cursă ale lui George Russell și Nicholas Latifi.
Fondată în 1895 la Turin, Lavazza a rămas în cadrul aceleiași
familii timp de patru generații.
Se află printre liderii prăjitorilor de cafea mondiali
și poate fi găsită în peste 140 de țări.
Directorul adjunct al echipei ROKiT Williams
Racing, Claire Williams, a declarat următoarele:
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„Lavazza și ROKiT Williams Racing au valori
similare, ne construim afacerile în jurul pasiunii
pentru muncă și pentru produsul nostru.
Aceste atribute în jurul inovației și antreprenoriatului oferă
baze solide pentru companiile noastre pentru a construi un
parteneriat puternic. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu Lavazza
și să îi primesc în Formula Unu, în cadrul sezonului 2020. ”
Directorul general în divizia marketing Lavazza Group, Sergio
Cravero, a adăugat:
„Suntem încântați să îl putem susține în continuare pe tânărul
nostru ambasador și talentatul Nicholas Latifi în noua sa
călătorie în Formula Unu alături de echipa ROKiT Williams
Racing. Prin intermediul acestor parteneriate importante,
în concordanță perfectă cu strategia noastră de globalizare,
Lavazza este capabilă să își dezvolte conștientizarea brandului
și să răspândească cultura cafelei italiene peste tot în lume. “

coffee stage

PRODUCȚIE ÎN

SCĂDERE
Producția de cafea în Brazilia s-ar putea să scadă cu peste
15% în 2019/20 la 55 de milioane de saci, deoarece țara
intră în jumătatea cu un ciclu bienal mai mic pentru
Arabica, Lucio Dias, director comercial la Cooxupe, cei
mai mari producători de cafea din lume cooperativă,
a spus într-un interviu acordat lui Blomberg.
Brazilia a înregistrat o recoltă de 63,4 milioane de saci
în 2018/19, potrivit Cooxupé. Cea mai recentă estimare
oficială lansată de Conab se ridică la 61,7 milioane de saci.
Un val de investiții în copaci, îngrășăminte și tehnici de
îmbunătățire a creșterii din ultimii ani, precum și condiții
meteorologice aproape perfecte în 2018, au rezultat în
producții record atât pentru Arabica, cât și pentru Robusta.
O scădere a producției ar trebui să contribuie la
susținerea prețurilor pe piața viitoare. Costurile pentru
Arabica au scăzut cu aproximativ 20% în acest an,
atingând cel mai jos nivel din 2006 și până acum.
Prețul mediu anual plătit fermierilor din Brazilia a fost cel
mai mic din ultimii patru ani în moneda locală. USDA se
așteaptă ca producția globală a cafelei să atingă un record
de 174,5 milioane de saci în CY 2018/19, în creștere cu
15,6 milioane față de anul precedent. Inventarul final
e estimat să crească la un sfert în fiecare patru ani.
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Importator exclusiv

Contact:
+40740112959;
office@caffea.ro
www.espressodepo.ro

NEWS

N E W

P R O D U C T

P O R T F O L I O

TWO E65S

REPLACING THE K30 TWIN
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

Importator exclusiv

Contact:
+40740112959;
office@caffea.ro
www.espressodepo.ro

Reprezentat prin Partener Coffee Service
https://www.espressodepo.ro/magazine-the-coffee-shop.html
https://www.caffea.ro
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O INCURSIUNE ÎN LUMEA

CEAIULUI ROOIBOS
Ceaiul Rooibos se obține din infuzarea plantei
Aspalathus Linearis, originară din Africa de Sud
și este un ceai corpolent, cu un gust natural
dulceag, de o culoare roșie-ruginie care a servit
drept inspirație numelui.
Ceaiul Rooibos este consumat de secole de unele triburi
africane însă popularitatea lui la nivel mondial este
relativ recentă. Există mai multe variante ale drumului
său către bătrânul continent, una dintre ele susținând
că ar fi fost adus de femeile africane care îl administrau
propriilor prunci pentru a le calma colicii, în timp ce o
alta îl are în prim plan pe un imigrant rus cu puternice
legături în lumea ceaiului care la începutul secolului al
XX-lea îl promovează în rândul pasionaților de ceai.
Pe lângă faptul că ceaiul rooibos nu are teină, conține o
cantitate considerabilă de antioxidanți, flavonoizi și nutrienți,
acesta este cultivat exclusiv într-o mică regiune din Africa de
Sud, în munții Cederberg. Acest tip de ceai este pe cale de
dispariție din cauza relației simbiotice pe care o are cu microorganismele locale și drept urmare a repetatelor încercări eșuate
de a cultiva Aspalathus linearis în America, China și Australia.

1) Ceaiul roșu își dobândește culoarea în urma
procesului de oxidare care îi conferă caracteristici aparte:
culoarea roșie-arămie și aroma sa dulce, intensă.
2) Ceaiul rooibos verde se diferențiază de cel roșu prin
procesul de conservare, acesta este cules și uscat direct la
soare, nu este supus fermentării, iar lucrul acesta îl ajută
să-și păstreze un număr mai mare de antioxidanți.
Arome populare cu care poate fi combinat ceaiul roșu:
vanilie, portocale, ghimbir, scorțișoară și cireșe.

Beneficii:
Ceaiul rooibos este un ceai fără teină ceea ce îl face o băutură
ideală atât pentru copii cât și pentru femeile însărcinate,
de asemenea poate fi consumat în orice moment al zilei.
Anumite studii susțin că ar avea efecte benefice asupra
sănătății pielii, este anti-inflamator și antispamodic.
Cum preparăm ceaiul rooibos?

Acest ceai are calități nemaiîntâlnite în lumea plantelor
ce păstrează o strânsă legătură cu locul natal refuzând
să supraviețuiască altor medii, soluri și clime.

Pentru obținerea ceaiului rooibos este nevoie de apă fierbinte
(100 grade Celsius), se lasă la infuzat timp de 5-8 minute,
iar o linguriță este suficientă pentru o cană de 250 ml apă.

Tipuri de Rooibos: - ceaiul roșu african se împarte în
două categorii - ceai roșu (cel original) și ceai verde.

Având un gust natural dulceag, se recomandă consumul
fără adaos de miere, zahăr sau alți îndulcitori.
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JOE FREX CANTAR DIGITAL
INCORPORAT IN LINGURA
61,00 LEI

SITA NEPRESURIZATA TEFLON

IMS COMPETITION

TAMPER CU MODEL BENZI

DUBLA 58 MM

200IM FILTRE DUS

DESENATE ETOLIA 58 MM

69,00 LEI

58,00 LEI

180,00 LEI

MOTTA EUROPA PITCHER

LINGURITA MOTTA

MOTTA KNOCK BOX

DIVERSE CULORI 350 ML

PENTRU CUPPING SI TASTING

CUTIE ZAT Ø 165 MM

109,00 LEI

12,00 LEI

175,00 LEI

TERMODENSIMETRU
PENTRU CAFEA
165,00 LEI

kfea.ro
Tel: 0774.634.756
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SANREMO MACHINES ROMANIA
Str. Matei voievod nr.102, sect. 2, București
www.sanremomachines.ro

coffee lovers

O cafea și-o vorbă bună
„O cafea și-o vorbă bună” este conceptul nostru
născut din pasiunea pentru gândurile bune.
Văzusem în urmă cu mulți ani filmul Hook (o producție
cinematografică din 1991 a filmului Peter Pan). Totles, unul
dintre personajele din film, era într-o continuă căutare a
gândurilor bune fără de care nu putea să zboare. În cele din
urmă le regăsește și le adună pentru a le păstra în siguranță
într-un săculeț de buzunar. Același lucru vrem să îl facem
și noi: să ne căutăm gândurile bune și apoi să le păstrăm,
nu într-un săculeț ci pe ceștile de cafea. Astfel am început
să imprimăm în atelierul nostru ceștile de cafea cu diverse
texte motivaționale, care mai de care. Ne-a fost foarte greu
să ne oprim din a „scrie” gânduri frumoase pe ceșcuțele de
cafea... Avem tot felul de cești și tot felul de gânduri bune!
O cafea are o savoare specială dacă e însoțită
de un gând bun la care să meditezi în timp ce
îți bei cafeaua singur(ă) sau cu cineva.

Ia să vedem: cum ar fi dacă într-o dimineață, când lucrurile
merg mai prost, ai citi pe ceașca ta de cafea: Câte un pas
în fiecare zi. Doar cel care nu perseverează nu reușește.
Sau poate într-o altă dimineață ceașca ta de cafea îți
amintește că ”Nu toți putem face lucruri mari, dar fiecare
poate face lucruri mici cu o dragoste mare” (Maica Tereza).
Oare cum ar arăta lumea dacă am bea toți măcar o dată pe
săptămână dintr-o astfel de ceașcă? Trist n-aș mai bea cafea.
Ceașca nu face minuni, dar cel care bea
din ea poate face ceva frumos.
Pentru cel care își servește cafeaua în fiecare zi în aceeași
cafenea, o ceașcă de cafea cu gust de vorbă bună poate deveni
o dorință de a fi surprins în fiecare zi de un nou îndemn.
Prin urmare, ați băut vreodată o cafea cu gust de vorbă bună?
Voicu Mureșan

Toți avem momente în care ne-ar prinde bine câte un sfat sau
câte un imbold. O ceașcă de cafea poate face acest lucru.
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My creative design by muresanbrod
www.mycreativedesign.ro
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CELE MAI BUNE CADOURI PENTRU IUBITORII
DE CAFEA, CONFORM SFATURILOR MAI MULTOR
BARISTA ȘI PRĂJITORI INTERNAȚIONALI
Pentru a vă ajuta să găsiți cadoul potrivit pentru acea persoană obsedată
de cafea din viața dumneavoastră, am întrebat numeroși bariști, prăjitori
de cafea și alți împătimiți ai cafelei de specialitate despre posibile idei
pentru iubitorii de cafea și despre cele mai bune cadouri pe care le -au
oferit (sau primit) vreodată.

t Snow Peak
Fiecare ceașcă de cafea bună ar trebui servită în o cană arătoasă.
Fiind fabricată din titan, este practic „indistructibilă”, iar pereții
dubli ajută la izolarea temperaturilor. Sigur, a fost proiectată în
special pentru călătorii și camping, dar credem că ar fi la fel de
minunată și pentru acasă.

Exfoliant pentru corp p
Dacă consumul de cafea nu este suficient, scriitoarea Ashley
Weatherford recomandă curățarea corpului cu acest produs
minunat de la Le Labo. „Făcut cu cafea, ulei de floarea-soarelui și
ulei de șofran, exfoliantul netezește pielea aspră din timpul iernii”,
spune Weatherford. „Și miroase a cafea, de asemenea, făcându-l
perfect pentru trezitul în diminețile înghețate.”

Aeroccino 4 p
Pentru aceia care-și doresc să-și bea cappuccino-urile
pe canapea, Nesspresso oferă soluția perfectă cu acest
accesoriu pentru lapte. Fiind un produs de calitate înaltă
și cu un design impecabil, tot ce-i rămâne de făcut
beneficiarului acestui cadou este să-i găsească un loc pe
cinste.

Termos Zojirushi u
Un termos izolat termic este o altă idee excelentă
în ceea ce privește cadourile pentru un iubitor de cafea.
Este un instrument simplu și portabil pentru cafeaua de
dimineață care îți va menține cafeaua fierbinte „fierbinte”, iar cold
brew-ul „rece”. Gina Gerfao, Coffee Director la Blue State Coffee,
se declară un fan al acestui termos de la Zojirushi.
Cană Ember u
Cana vine livrată cu o farfurie care se dublează ca dock de
încărcare și poate fi programată pentru a menține temperatura
băuturii preferate, făcându-l un cadou unic și de înaltă tehnologie pe care orice iubitor de cafea ar trebui să îl aprecieze cu
siguranță.

t KeepCup
Începem să vedem din ce în ce mai multe persoane care aduc
căni reutilizabile în cafenele locale, iar KeepCup are o gamă
variată din care puteți alege. Aceast model este din sticlă, astfel
încât este ușor de curățat și are un inel de plută ecologic, deci
îl veți putea ține confortabil în timp ce mergeți la o plimbare. În
plus, o mulțime de cafenele oferă mici reduceri clienților care își
aduc propriile căni, așa că iată încă un avantaj în alegerea acestui
cadou.
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Cană Trigger p
Dacă ești de părere că acea persoană îndrăgostită de cafea din
viața ta ar prefera o cană ceramică, îți recomandăm să o încerci
pe aceasta.
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Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti
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Concept Rom
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Habitat Concept Room este așa cum îi spune și numele,
o comunitate, una ghidată după aceleași valori, un loc
menit să aducă împreună oameni cu aceleași orizonturi către
preferințe de cafea de specialitate, doritori să cunoască și să
se lase cuceriți de o lume fascinantă, bogată în gust, aromă și
poveste. Un spațiu cosy, în care oaspeții devin o mică familie.

Habitat Concept Room is, as its name suggests, a
community, one guided by the same values, a place
meant to bring together people with the same horizons
to specialty coffee preferences, eager to know and be
conquered by a fascinating world, rich in taste, aroma and
story. A cosy space, where guests become a small family.

Amplasată într-o clădire veche din centrul Brașovului,
cafeneaua infuzează un look rough industrial, cu
elemente predominant naturale și un mix de elemente
neșlefuite. Lemnul (plăcile de OSB mai exact), reprezintă
elementul principal, completat perfect de o căramidă
veche, plante naturale și o paletă cromatică restrânsă
la gri, verde și negru. Lumina naturală inundă spațiul,
contribuind la o atmosferă caldă, intimă, prietenoasă.

Located in an old building in the center of Brasov, the café
infuses a rough industrial look, with predominant natural
elements and a mix of unpolished elements. Wood (the
OSB boards more precisely), is the main element, perfectly
complemented by old brick, natural plants and a color palette
restricted to grey, green and black. Natural light floods the
space, contributing to a warm, intimate, friendly atmosphere.

Cafeneaua este fragmentată în mai multe zone, fiecare
menită să ofere o experiență diferită: zona barului, dedicată
socializării și celor curioși să afle mai multe despre tehnici
de preparare și originile folosite, o zonă mai retrasă, perfectă
pentru o întâlnire cu prietenii și un mezanin, special
conceput pentru toți cei care au libertatea de a lucra în
afara biroului. Lipsit de agitația orașului, facilitând accesul
la prize și un decor care inspiră, locul poate face minuni
pentru productivitate și creativitate. În plus, pentru cei
care își doresc să intre cu adevărat în lumea fascinantă a
cafelei, locul dispune și de o sală de training-uri, unde se
organizează periodic diverse workshop-uri și evenimente.
Băieții din spatele barului au îmbinat pasiunea pentru acest
domeniu cu toate cunoștințele deținute și sunt acolo în fiecare
zi să transmită tuturor ceea ce știu să facă. Pentru ei, fiecare
ceașcă de cafea este o experiență unică, fiecare înghițitură
înseamnă o nouă provocare senzorială de a găsi un echilibru
pe care să-l împărtășească cu toți cei care le trec pragul.

The café is fragmented into several areas, each meant to offer
a different experience: the bar area, dedicated to socializing
and to those curious to learn more about brewing techniques
and origins used, a more secluded area, perfect for a meeting
with friends, and a mezzanine, specially designed for all
those who have the freedom to work outside the office.
Lacking the hustle and bustle of the city, facilitating access
to outlets and with an inspiring setting, the place can do
wonders for productivity and creativity. In addition, for
those who really want to enter the fascinating world of
coffee, the place also has a training room where various
workshops and events are organized periodically.
The guys behind the bar have combined their passion for this
field with all the knowledge they have and are there every day
to pass on what they know to everyone.
For them, each cup of coffee is a unique experience,
each sip means a new sensory challenge to find a balance
to share with everyone who crosses their threshold.
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Street Coffee Roasters a început ca idee în
Londra acum 5 ani, inspirată mai exact din
Starbucks, Climpson and Sons și Ozone Coffee
Roasters.

Street Coffee Roasters started as an idea in
London 5 years ago, inspired more precisely by
Starbucks, Climpson and Sons and Ozone Coffee
Roasters.

Locuind în UK și lucrând la Starbucks pentru a învăța
de la cei mai buni în afacerile cu cafea, Andrei a vrut să
aprofundeze. A ajuns la Climpson and Sons din Hackney,
o cafenea micuță cu 10 locuri, unde a băut primul espresso
de specialitate (fără zahăr). Era o Etiopia cu un gust deosebit
și barista i-a explicat cum stă treaba cu cafeaua lor.

Living in the UK and working at Starbucks to learn from the
best in the coffee business, Andrei wanted to go deeper.
He arrived at Climpson and Sons in Hackney, a small 10-seat
café, where he drank his first specialty espresso (no sugar).
It was an Ethiopian with a special taste and the barista
explained to him how things worked with their coffee.

La Ozone a avut parte de o experiență nouă. Faptul
că ei prăjeau cafea în aceeași locație în care puteai sta
ca și client, mirosul, atmosfera și syphon-ul băut au
fost destul încât să își dorească asta pentru el.

Ozone provided a new experience. The fact that they
roasted coffee in the same location where you could sit as
a customer, the smell, the atmosphere and the siphon he
enjoyed were enough to make him want that for himself.

A urmat o perioadă de băut cafea și luat la rând
toate cafenelele de specialitate din Londra.

A period of drinking coffee followed and all
the specialty cafés in London took turns.

În toată această perioadă, vorbea cu Ionuț despre
ideea de a prăji cafea și de a deschide un coffee-shop
mic bazat pe „to go” în Oradea. Ideea era să fie o
afacere mică, pe care să o poată susține împreună.

During all this time, he talked to Ionuț about the
idea of roasting coffee and opening a small coffeeshop based on “to go” in Oradea. The idea was to be
a small business that they could support together.

Ionuț a mers în Londra ca să se convingă singur
de cele povestite și au luat împreună hotărârea să
meargă mai departe cu cafeneaua și prăjitoria.

Ionut went to London to convince himself of
what he heard and together they decided to go
further with the café and the roastery.
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În scurt timp a ajuns și prăjitorul minuscul, de 500 de grame.

In a short time, the tiny roaster, weighing 500 grams, arrived.

Pe parcursul a 3 ani, visul începea să devină realitate.

Over the course of 3 years, the dream began to come true.

Andrei a revenit în țară și, cu un buget minim,
au construit împreună barul, mobilierul și cu ajutor
au deschis cafeneaua de 15 metri pătrați pe o stradă centrală.
În acea perioadă, Ionuț mai avea un job full time
la un restaurant renumit din Oradea, lucra part
time la Street, urmând ca, după 3 luni, să renunțe
la restaurant și să vină full time la cafenea.

Andrei returned home and, with a minimal budget, they
built the bar together, the furniture and with help they
opened the 15 square meter café on a central street. At that
time, Ionuț still had a full time job at a famous restaurant in
Oradea, he worked part time at Street, but after 3 months, he
would give up the restaurant and start full time at the café.

Investițiile și munca pe care o fac acum împreună cu colegii
lor, i-au ajutat să crească calitatea cafelei treptat, prin cursuri
de specialitate, cărți, festivaluri de cafea și cunoașterea
comunității de cafea de specialitate din România.

The investments and the work they now do together
with their colleagues helped them to increase the
quality of coffee gradually, through specialized
courses, books, coffee festivals and the knowledge
of the specialty coffee community in Romania.

Street Coffee Roasters a ajuns un loc în care poți să bei
o cafea bună, într-o atmosferă degajată, dar fiind bazați
în mare parte pe „to go”, serviciile sunt foarte rapide.

Cafeaua era prăjită zilnic la locație, micul prăjitor fiind
tot mai solicitat. Ideea de cafea de specialitate era tot mai
interesantă și pentru orădeni. Erau deja câteva locații în oraș
în care se putea bea cafea de specialitate, dar încă nu exista
o prăjitorie care să prăjească strict cafea de specialitate.

The coffee was roasted daily on the premises, the small
roaster being more and more in demand. The idea of 
specialty coffee was more and more interesting for the
people of Oradea. There were already several locations in the
city where you could drink specialty coffee, but there was
still no roastery that focused strictly on specialty coffee.

Viziunea lor era de a începe cu puțin și, pe parcurs, să
dezvolte afacerea pe partea de cafenele, cât și pe partea de
prăjitorie. Numărându-se printre primii clienți și văzând
că afacerea are potențial, Cristi și Cosmin, au venit cu
propunerea de a investi în afacere și, împreună, să poată să
o aducă la nivelul cafenelelor și prăjitoriilor europene.

Their vision was to start small and, along the way, to develop
the business on the coffee side, as well as on the roasting
side. Being among the first customers and seeing that the
business has potential, Cristi and Cosmin, came up with the
proposal to invest in the business and, together, to be able
to bring it to the level of European cafés and roasteries.

Prin aplicația Street Coffee Roasters au început
să livreze cafea boabe și în țară, fiind un pas
mare din punctul nostru de vedere.

Prima achiziție a fost un prăjitor performant, de 10 ori mai
mare, ceea ce a făcut din Street Coffee Roasters o micro
prăjitorie de specialitate, în adevăratul sens al cuvântului.

The first purchase was a high-performance roaster,
10 times bigger, which made Street Coffee Roasters a
specialized micro-roastery, in the true sense of the word.

Aceștia consideră că nu se poate să le știi pe toate
și dezvoltarea continuă face ca lucrurile să fie
mereu interesante și calitatea să crească.
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Înțelegând foarte bine dorința de a-ți lua cafeaua și a-ți
continua ziua fără a pierde timp, au introdus o aplicație
pe mobil, care este de foarte mare ajutor pentru cei care
sunt în criză de timp sau nu găsesc locuri de parcare.

Pe viitor, vor să continue în același ritm
și să se îmbunătățească constant.

Street Coffee Roasters has become a place where you can
drink a good coffee, in a relaxed atmosphere, but being
largely based on “to go”, the services are very fast.
Understanding very well the desire to have your coffee and
continue your day without wasting time, they introduced a
mobile application, which is very helpful for those who find
themselves in a time crisis or cannot find parking spaces.
Through the Street Coffee Roasters application,
they started to deliver coffee beans nationwide,
being a big step from our point of view.
In the future, they want to continue
at the same pace and constantly improve.
They consider that you can’t know everything and
the continuous development keeps things always
interesting and makes the quality increase.
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De ce cafea? Când și care au fost
motivele pentru care ai ales cafeaua?

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

Am lucrat în industria alimentară cu vin și lactate, ciocolată și apă.
Când am început cu cafeaua, am avut o bănuială, poate pentru
că lucrez cu nepoata unor producătorilor de cafea din Brazilia,
ceea ce m-a făcut să mă simt mai aproape de rădăcinile mele.

I have worked in the food industry with wine and dairy,
chocolate and water. When I started with coffee, I felt a
hunch, perhaps because I work with a granddaughter of coffee
producers in Brazil, is what made me feel close to my roots.

Inițial, am început în zona de marketing ca importator
de cafea verde, ceea ce mi-a oferit ocazia să călătoresc
și să cunosc multe prăjitorii în Europa. Apoi am intrat
în controlul calității și, în sfârșit, în educație.

Initially, I started in the marketing area as a Green
coffee importer, which gave me the opportunity to
travel and meet many roasters in Europe. Then I went
into quality control, and finally into education.

Cum este acum piața cafelei în
comparație cu acum 10 ani?

How is the coffee market now
compared to ten years ago?

Cred că suntem încă necunoscători în domeniul
alimentar și gastronomic. Pentru simplul fapt că,
istoric vorbind, cafeaua nu a fost tratată ca aliment sau
băutură, ci ca un drog ușor care te ajuta în a sta treaz.

I think we are still lacking understanding in the
food and gastronomic area for the simple fact that
historically coffee has not been treated as a food group
or drink but as a light drug that keeps you awake.

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

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

Vizita in Etiopia a fost experiența care m-a impactat cel
mai mult. Am vizitat zone îndepărtate din această țară, am
cunoscut modul de viață tribal și faptul că încă mai beau
cafeaua la fel ca acum 2.000 de ani. A fost o experiență
antropologică pe măsură! M-am îndrăgostit de cultura lor,
dar am fost profund marcată de anumite probleme, mai ales
de maltratarea femeilor și fetelor de acolo, fapt pe care am
putut să-l observ fiind acolo. În același timp însă am putut
să simt tăria și caracterul acestui popor cu o cultură foarte
bogată, să mă bucur de cea mai specială cafea din lume,
cafeaua lor fiind în mod natural o cafea divină și sălbatică.

Visiting Ethiopia was the experience that most impacted
me. Seeing remote areas of this country, getting to know
the tribal way of living and finding out that they still drink
coffee same as they did more than 2,000 years ago. What
an anthropological experience! I fell in love with their
culture, but I am deeply touched by the most problematic
issues and especially the mistreatment of women and
girls that I was able to witness. However, I have also been
able to feel the strength and character of its people with
a very rich culture and enjoy the most special coffee in
the world. Their coffee is naturally divine and wild.

Cât de important este rolul barista
în educarea pieței cafelei?

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

Uau, are o mare responsabilitate față de lanțul
de cafea așa că este o mare provocare!

This is a great challenge for the coffee chain,
they have a great responsibility!

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

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

Sunt întotdeauna în prim-plan pentru că am libertate de
mișcare și caut cele mai noi trend-uri. Nu am încercat
mulți hibrizi, însă Robusta, da! Și acest soi bine tratat va fi
următorul sprijin pentru producător și asta poate reprezenta
o revoluție datorită rezistenței sale; iar printr-o procesare
corectă după recoltare, rezultatele ar trebui să fie excelente.

I am always at the forefront for having freedom of movement
and looking for the latest trends. I have not tried many
hybrids, but Robustas, yes! And this well-treated variety
will be the next support for the producer and a revolution
due to its resistance and with the correct treatment in the
post-harvest process, they should give us excellent results.

Uită de tot ce ai auzit despre ei în nișa SCA, aceste
povești nu conțin niciun sâmbure de adevăr.

Forget everything you’ve heard about Robustas
in the SCA niche, this is far from reality.
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La cursurile mele SCA am corectat deja multe subiecte
învechite, iar cel mai bun lucru este că studenții
pot acum experimenta și pot încerca cele mai bune
Robusta din lume. Niciodată nu ar trebui să luați
un lucru drept sigur, mereu testați voi înșivă!

coffee world

During my courses at SCA I have already corrected many
outdated subjects and the best thing is that students can
experience it and try the best Robustas in the world.
Never take a thing for certain, always test it yourself!

Totuși în cadrul examinării scrise, descrierile convenționale
dintre Robusta și Arabica nu arătau realitatea actuală.
SCA ar trebui deci să reexamineze imediat termenii
descriptori pentru Robusta x Arabica și să le analizeze
în aceleași condiții. Nu se poate compara cafeaua de
specialitate cu o Robusta comercială. Nu este corect.

However at the time of the written examination, the
conventional descriptions between Robustas and
Arabicas would not showcase the current reality. SCA
should therefore immediately review the terms for
the description of Robusta & Sensory Arabicas, and
analyse them the same. They can’t compare the specialty
coffee with the commercial Robusta. It’s not fair.

Cafeaua este legată de gust, spunemi despre cafeaua / metoda de cafea
preferată și ritualul tău, dacă ai unul?

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

Rondonia. Amazonia, Brazilia.

Rondonia. Amazonia, Brazil.

Cafeaua mă surprinde în fiecare zi! În această dimineață
am încercat un profil de prăjire cu diferite note de cafea
Robusta și era o cafea din Amazon.. Testând-o am găsit
acest profil senzorial: fructe exotice, cacao și citrice! (Zeii
trebuie să fie nebuni, este ceea ce mi-a trecut prin minte).

Coffee surprises me every day! This morning I tried a
roasting profile with different profiles of Robustas and
it was a coffee from the Amazon... Testing it I found
this sensory profile: fruity, exotic, with cocoa and citrus
notes! (The gods must be crazy, it’s what I thought!)
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Apreciez într-adevăr o cafea bună procesată natural, cu toate
notele fructate și complexitatea aferentă. Una dintre cele mai
exotice și complexe varietăți de Arabica pe care am încercat-o!

I really appreciate a good natural processed coffee,
with all the fruitiness and complexity. The most exotic
and complex varieties of all Arabicas I’ve tried!

Spune-mi părerea ta despre educația în țările
de origine, în prezentul și viitorul cafelei?

Tell me your thoughts about
education in origin countries in the
present and future of coffee?

Educația în țările producătoare de cafea este esențială pentru
menținerea tinerilor in domeniu, oferindu-le un viitor.

În final, câteva cuvinte pentru
comunitatea de cafea din România.
Sper ca în România să își adauge propria
cultură și modul lor de a fi în cafenele. Arta și
folclorul lor sunt pur și simplu minunate!

Education in coffee producing countries is essential to
keep young people in the field, giving them a future.

In the end a few words for the
coffee community in Romania.
I hope that in Romania they add their own culture and way of
being in coffee shops! Its art and its folklore is just amazing.
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Prima școală de barista
din România care a început să
pregătească cursanți interesați
de această meserie.
www.baristaschool.ro

We love coffee

cursuri de elită

E

ste 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.

cesti
personalizate
din
portelan
realizate
manual
+40 740 314334
logocupsro
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De ce cafea? Când și care este motivul /
motivele pentru care alegeți cafeaua?

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

Călătoria mea în lumea cafelei de specialitate a început
cu o ceașcă de cafea foarte bună. Iată povestea: nu mi-a
plăcut cafeaua până în 2003, când aveam 31 de ani. Toată
cafeaua pe care o gustasem până atunci avusese o aromă
teribil de amară și gust de cenușă. Cu toate acestea, în
ciuda acestei arome neplăcute, oamenii consumau această
băutură și păreau fericiți să facă acest lucru, argumentând
că acesta este gustul cafelei și asa ar trebui să fie.

My journey in specialty coffee began with a very good cup of
coffee. Here is the story: I didn’t like coffee until 2003, when
I was 31 years old. All the coffee I had before had a terribly
bitter and ashy flavour. However, despite this unpleasant
flavor, people consumed this coffee and seemed happy to
do so arguing this is how coffee tasted and should taste.

Apoi, în 2003, am servit o ceașcă de cafea la un eveniment
de familie și acea singură ceașcă de cafea mi-a schimbat viața!
Acea cafea a fost ca nicio alta de până atunci ... nu avea gust
amar sau ars ... ci de ciocolată caldă! În așa măsură încât
literalmente am returnat cana doamnei care mi-a servit-o
spunându-i „mulțumesc, dar prefer cafeaua, nu ciocolata
caldă”, iar doamna mi-a răspuns „asta este cafea! nu ciocolată”.
Ba mai mult, am și insistat „sunteți sigură? Poate cineva a
adăugat ciocolată în cafea” și mi-a confirmat „nu, nu s-a
adăugat nimic, este doar cafea și apă”. Am fost complet
nedumerit și impresionat. Intrigat, am început imediat să
mă întreb de ce era acea cafea cu atât mai bună decât tot
ce se găsea disponibil pe piață, iar răspunsul a fost că toată
cafeaua bună pe care El Salvador o produce este exportată
și doar „cea mai rea” rămâne pentru consumul local.
Nu am putut să nu mă gândesc că dacă lucrurile bune ar fi mai
ușor disponibile, mult mai mulți oameni le-ar bea și, cel mai
important: le-ar savura. Am văzut o oportunitate de afaceri
și am început să cercetez ce înseamnă vânzarea de cafea.

F
edericoBolanos

În timpul cercetărilor mele, am descoperit third wave coffee,
mișcare care se dezvolta în întreaga lume și am fost inspirat
să fac parte din ea și să fac din asta scopul viitorului meu
business. Până în 2005, am reușit să elaborez un plan de afaceri
pentru o cafenea de specialitate și o prăjitorie. Misiunea noastră
a fost simplă, am dorit să oferim pieței locale cele mai bune
cafele produse în El Salvador, proaspăt prăjite și preparate de
barista de talie mondială. Nu existau barista în El Salvador la
timpul acela, așa că a trebuit să devin primul, și apoi să-i învăț
pe viitorii angajați. Am deschis prima cafenea specializată în
2006, iar clienții s-au îndrăgostit de cafeaua noastră! Oamenii
au fost surprinși să afle că gustul cafelei noastre poate fi atât
de bun...! Și, mult mai important, o mulțime de oameni au
început să experimenteze și să descopere cafeaua de specialitate
pentru prima dată! Deci, de ce cafea? Pur și simplu pentru că a
devenit pasiunea mea. Îmi place prăjirea cafelei, îmi place să o
prepar, îmi place să o servesc și, mai presus de toate, îmi place
să o degust. E o senzație minunată să lucrezi la ceva ce iubești.

Cum este piața cafelei la momentul de
față în comparație cu acum 10 ani?
S-a schimbat mult! Acum 10 ani, consumatorii abia începeau
să se bucure și să aprecieze cafeaua de specialitate. Metodele
de pour over au fost un lucru nou atunci când le-am prezentat
pe piața largă. Astăzi, oamenii sunt destul de familiarizați cu
cafeaua de specialitate și înțeleg importanța trasabilității.
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Then in 2003 I had a cup of coffee at a family event and
that single cup of coffee changed my life! This cup of coffee
was like no other I had ever tried before... it didn’t taste
bitter or burnt...it tasted like hot chocolate! So much so that
I literally returned the cup to the lady that served me that
cup and said, “thanks but I prefer coffee, not hot chocolate”
and the lady replied, “that is coffee! Not chocolate”.
I even insisted, “are you sure? Perhaps someone
added chocolate to the coffee” and she confirmed,
“no, nothing has been added, it is just coffee and
water”. I was perplexed and impressed.
Intrigued, I immediately started asking why was that coffee
so much better than everything available in the market and
the answer was that all the good coffee El Salvador produced
was exported and only the “bad and worst” was left for local
consumption. I couldn’t stop thinking that if the good stuff
was available, more people like would drink it and more
importantly: enjoy it. I saw a good business opportunity
and began researching about coffee retailing business.
During my research I had discovered about the third
wave coffee movement developing around the world
and it inspired me to be part of it and to make it the
purpose of my future business. By 2005 I had drafted
a business plan for a specialty café and roastery.
Our mission was simple; we wanted to provide the local
market the best coffees produced in El Salvador, craftily and
freshly roasted, and brewed by world-class baristas. There were
no baristas back then in El Salvador, so I had to become the
first one and then teach the future employees. We opened the
first specialty café in 2006 and the customers loved our coffee!
People were surprised how our coffee could taste so good...!
And more importantly, a lot of people began experiencing and
discovering specialty coffee for the first time! So, why coffee?
Quite simply because it became my passion. I love roasting
coffee, I love brewing it, I love serving it and, above all, I love
tasting it. It feels amazing to work with something you love.

How is the coffee market now in
comparison with 10 years ago?
It has changed a lot! 10 years ago, consumers were just starting
to enjoy and appreciate specialty coffee. Manual pour over
methods were a new thing and we were introducing them to
the market. Today, people are familiar to specialty coffee and
understand the importance of traceability. High quality coffee
brewed by professional baristas is not hard to find anymore.
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O cafea de înaltă calitate preparată de bariști profesioniști
nu mai este deloc greu de găsit. În urmă cu 14 ani,
oamenii obișnuiau să comande doar „cafea”, acum
oamenii comandă cafea de la o fermă specifică, cu un
proces specific și cer să fie preparată pe o anumită metodă
manuală la alegere! Mă bucură să văd acest lucru și sunt,
de asemenea, mândru că am contribuit la începerea lui.

Care este pentru dvs cea mai de neuitat
experiență cu cafeaua (locuri, băuturi, rețete)
Sunt multe! Începând cu acea primă ceașcă bună de
cafea care m-a facut să pornesc la drum. Este poate
cea mai memorabilă dintre toate, deoarece a schimbat
complet tot ceea ce credeam că reprezintă cafeaua.
Însă, cred că menționarea doar acestei experiențe
ar fi un lucru nedrept față de multe altele de
neuitat care merită de asemenea menționate.
Marea majoritate au fost în timpul campionatelor barista,
și una care a ieșit în evidență a fost atunci când am
gustat pentru prima oară un espresso extraordinar: a fost
în timpul Campionatului Barista din S.U.A. 2008.
Eram unul dintre judecătorii lui Kyle Glanville la
una din fazele acelui campionat, iar espresso-ul pe
care l-a servit a fost uimitor! A redefinit complet
termenul de espresso pentru mine. Nu a fost deloc
o surpriză când a câștigat campionatul atunci.
Încă una a fost signature-drink cu care
Alejandro a câștigat WBC-ul din 2011.
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14 years ago, people ordered just “coffee”, now people order
coffee from a specific farm, from a specific process and request
to be brewed on a manual brew method of their choice!

Ceea ce a făcut-o să fie atât de specială și memorabilă a fost
că era făcută exclusiv cu ingrediente din cafeaua lui: flori
de cafea, cascara de cafea, mucilagiu de cafea și espresso.

I feel really happy to see this happening and also
proud to have contributed to kick starting it.

O altă experiență memorabilă a fost anul trecut, a fost
espresso-ul pe care JooYeon l-a servit și a câștigat WBC
2019. Era echilibrat, bogat, articulat și cu o deosebită
senzație tactilă ... a fost genul de espresso la care visezi!

Which is for you the most unforgettable
experience with coffee? (places, drinks, recipes)
There are many! Starting with that first good cup of coffee
that got me started. It is the most memorable of all because
it completely changed everything I thought coffee was.
But I feel just mentioning this experience is unfair to
many other unforgettable ones that deserve mentioning.
Most have been during barista championships and one that
stands out was when for the first time I tasted an extraordinary
espresso: it was during the 2008 U.S. Barista Championship.
I was judging Kyle Glanville on one of the rounds of that
championship and the espresso he served was amazing! It
completely redefined what an espresso could be for me. It
was no surprise that he won the championship that time.
One more was the signature beverage with which Alejandro
won the 2011 WBC. What made it so special and memorable
was that it was made exclusively with ingredients from his
coffee: coffee flowers, coffee cascara, coffee mucilage and
espresso. Another memorable experience was last year;
it was the espresso that JooYeon served to win the 2019
WBC. It was balanced, rich, articulated and with a great
tactile sensation... it was the kind of espresso you dream of!

Ce alte proiecte legate de cafea aveți
și despre care ne puteți spune?
Lucrez la deschiderea unei noi cafenele în El Salvador cu
logo-ul noii mele prăjitorii ALQUIMIA COFFEE! Vreau
să creez un loc care să redefinească experiența de cafea de
specialitate pentru consumatori. Este încă prea devreme pentru
a dezvălui detalii despre aceasta, însă pot anticipa că va fi un
spațiu de descoperire, plăcere și experimentare a cafelei.

Cât de mare este rolul unui barista
în educația pieței cafelei?
Barista joacă un rol foarte important în educația consumatorului. Consumatorii au încredere în bariști ca fiind
artizanii cafelei, la fel cum și bucătarii noștri sunt priviți
drept experți în gătit. Toate informațiile pe care un
barista le spune clienților sunt adesea împărtășite unui
public mai larg drept adevăr. Acesta este motivul pentru
care trebuie să fie atenți să transmită numai informațiile
care se bazează pe cercetări științifice și nu pe surse
superficiale precum postări de pe rețelele de socializare.

What other projects related to coffee
do you have and can tell us about?
I’m working on plans to open a new café in El Salvador
with the brand of my new roastery ALQUIMIA COFFEE!
I want to create a place that redefines the specialty coffee
experience for consumers. It is still too early to reveal
details about it but I can anticipate that it will be a space
of discovery, enjoyment and experimentation of coffee.

How big is the role of the barista in the
education of the coffee market?
Baristas play a very important role in the education of the
consumer. Consumers trust baristas as coffee artisans much
like we trust chefs as cooking experts. All the information
baristas tell their customers is often shared as truth with
a wider audience. This is why they have to be careful to
only share information that is based on scientific research
and not on shallow sources like social media posts.

What is your opinion about climate change
and all the coffee hybrids, do you think
that taste will be affected in the future?
Specialty coffee is already being directly affected by
climate change. Warmer average ambient temperatures
at the farms increase the probability of getting plant
diseases that pose a threat to many coffee varietals. This
is causing many coffee producers to substitute their low
resistant heirloom coffee varietals for hybrid cultivars.
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ESPRESSO GRINDERS

Precise dosing and fresh on demand

Care este părerea dvs. despre schimbările
climatice și despre toți hibrizii din cafea,
credeți că în viitor gustul va fi afectat?
Cafeaua de specialitate este deja afectată direct de schimbările
climatice. Temperaturile medii mai ridicate la nivelul
fermelor cresc probabilitatea de a îmbolnăvi plantele, ceea
reprezintă o amenințare pentru multe soiuri de cafea.
Acest lucru face ca mulți producători de cafea să-și înlocuiască
soiurile de cafea Heirloom cu rezistență scăzută, cu hibrizi
cultivars. Aceasta înseamnă că multe soiuri, precum
Bourbonul, vor fi mai puțin disponibile în viitorul apropiat.
Dacă gustul va fi afectat? Cred că da, deoarece clima mai
caldă înseamnă, de asemenea, că plantele de cafea se vor
coace mai repede, acest lucru ducând la boabe de cafea cu
un conținut mai mic de zahăr și o densitate mai mică, toate
afectând calitatea cafelei obținute și, prin urmare, gustul ei.

Cafeaua are legătură cu gustul, spunețimi metoda preferată de cafea / cafeaua și
ritualul dvs. de cafea dacă aveți unul?
Nu am o singură cafea preferată, însă inima mea
tinde întotdeauna spre cafele din El Salvador!
Metoda mea preferată de preparare este cupping-ul.
Nicio altă metodă de preparare nu este mai bună decât asta,
deoarece nu există niciun filtru care să rețină compușii solubili
sau insolubili și nici o intervenție umană care să promoveze
inconsistența extracției ... există doar cafeaua și apa caldă!

DK-50
DK-60

This means that many varietals, like the Bourbon, will
be less available in the very near future. Will taste be
affected? I think so, because warmer climate also means
that coffees ripen faster and this leads to coffee seeds
with less sugar content and less density, all of which
affect the quality of coffee brewed and thus its taste.

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

Spuneți-mi gândurile dvs. despre educația din
țările de origine, în prezentul și viitorul cafelei?

I don’t have a single favorite coffee, but my heart is
always inclined towards coffees from El Salvador! My
favorite brewing method is cupping. No other brewing
method is better than cupping because there is no filter
retaining soluble or insoluble compounds and no human
intervention promoting extraction inconsistency... just
coffee and hot water doing their thing! It is the method
that gives the most taste integrity. However, to make coffee
at home, the coffee method of my choice is the Hario
V60. I like that it is very dependent on the skill of the
barista... it requires meticulous pour over procedures and
thoughtful routine, but the end result is well worth it!

Țările de origine sunt înfometate de cunoaștere.
Cu toate acestea, costul educației de înaltă
calitate poate fi uneori o barieră.

Tell me your thoughts about education in origin
countries, in the present and future of coffee?

Este metoda care oferă cea mai mare integritate gustativă.
Totuși, pentru a face cafea acasă, metoda mea de cafea pe
care o aleg este Hario V60. Îmi place că ține foarte mult
de priceperea barista-ului... necesită o atenție minuțioasă
față de proceduri, dar rezultatul final este pe măsură!

Calitatea pornește de la origine, deci cu cât
educația este mai bună în țările de origine, cu
atât calitatea cafelei produse va crește.

În final, câteva cuvinte pentru
comunitatea de cafea din România.
Cea mai mare forță a industriei noastre o reprezintă
oamenii care fac parte din ea. Industria noastră se bazează
pe profesioniști ai cafelei asemeni vouă! Nu încetați
niciodată să învățați și continuați să faceți tot posibilul
pentru a crește calitatea cafelei de specialitate.

40

DKS-65

DK-30
DK-30F
DK-200

Origin countries are hungry for knowledge. However, the
cost of high quality education is sometimes a barrier. Quality
starts at origin, so I think the better the education at origin
countries, the better the quality of coffee being produced.

In the end a few words for the
coffee community in Romania.
The greatest strength of our industry is the people that
are part of it. Our industry relies on coffee professionals
like you! Never stop learning and keep doing your
best to increase the quality of specialty coffee.
HEAD OFFICE:
287 Theodor Pallady Bldv. 032258, Bucharest Romania
Phone: +40213451106 • Fax: +40213451107
www.dipgrinders.ro • office@dipgrinders.ro
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COFFEE BREAK TEAM ?
Ronița Dragomir 4

De ce și cum ai ajuns să lucrezi în cafea?
Primul meu job după școală a fost să lucrez într-o cafenea. Cel
mai cinstit răspuns la această întrebare este că am avut nevoie
de bani pentru a plăti chiria și pentru a-mi permite să obțin
permisul de șofer. Însă, odată ce mi-am băgat degetul mic în
marele ocean care este cafeaua de specialitate, interacțiunea
cu clienții, locul comun unde oamenii merg să se întâlnească
sau, de multe ori, locul unde merg să își citească ziarul și să se
bucure de ceva timp de capul lor am fost prinsă. M-am simțit
mereu ca un pește în apă în cafenele. Mă simt ca acasă și nu
există nimic altceva în lume care să mă facă să mă simt la fel.
Cred că nu există un răspuns logic la această
întrebare - pur și simplu m-am îndrăgostit de cafea
și sunt la fel de îndrăgostită în ziua de azi!!
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My very first job after school was working in a café. The
most honest answer to this question is actually that I needed
money to pay for rent and to be able to afford getting my
driver’s license. But once I dipped my little toe into the ocean
that is specialty coffee, the interaction with the customers,
the communal place where people go to meet up or often
the place where they go to read their newspaper and enjoy
some alone time I was hooked. I felt like a fish in water in
coffee shops. I feel like I’m at home and there is nothing else
in the world that makes me feel anything remotely like it.
I think there is no logical answer to this question for
me - I just fell in love with it and have been ever since!

Care este diferența dintre piața
europeană și cea australiană?

What is the difference between the
European and the Australian market?

Aceasta a fost una dintre întrebările pe care mi le-am
pus cu mult înainte de a veni în Australia. Cred că
cele patru lucruri principale pe care le-am găsit diferite
sunt băuturile pe care le consumă, varietatea de cafele
oferite, serviciul pentru clienți și vârsta personalului.

This was one of the questions I’ve asked myself a lot before
I came to Australia. I think the four main things that I’ve
found different are the drinks they consume, the variety
of coffees on offer, customer service and the age of staff.

Când am ajuns pentru prima dată în Australia, eram curioasă
să văd dacă pot ține pasul sau dacă mă voi descurca prost în
comparație cu ceilalți. Pentru prima mea tură aici, deși nu
a fost planificat, a picat într-o duminică foarte aglomerată.
Au avut nevoie de cineva, așa că m-au întrebat cu câteva zile
înainte de prima tură de probă. Am pregătit lapte pentru
cafele timp de șase ore încontinuu! A fost o nebunie. Mai erau
încă trei barista și întotdeauna erau câte 15 - 25 de comenzi
aliniate. Nu am lucrat niciodată exclusiv pe lapte sau să fac
latte art. Încă mi se pare incredibil să văd câte cafele pe bază
de lapte sunt vândute în fiecare zi în Australia. Sunt obișnuită
cu mult mai multă cafea la filtru, cafea neagră și espresso, aș
spune că băuturile cu lapte se comandă la fel de mult. Vorbesc
serios când spun că aici în Australia băuturile cu lapte sunt
comandate în medie, în jur de 90%. După ce am priceput
acest lucru și mi-am tratat bășicile de pe mână, am început
să înțeleg cum sunt folosite diferitele amestecuri de lapte.

NicoleBattefeld

Why and how did you end up
working with coffee?

La cafenelele angajatorului meu actual, ONA Coffee, aveți
opțiunea de a alege între trei sau patru amestecuri de cafea
diferite, iar toate sunt concepute pentru a fi băute cu lapte. Se
pregătesc de dimineață avându-se în vedere că vor fi folosite
cu lapte, astfel dezvăluindu-și cu adevărat toată aroma. În
afară de tot ceea ce se oferă zilnic, ai cel puțin o mono origine
pentru espresso și au, de asemenea, un meniu de cafea la
filtru care mă duce cu gândul la o listă rafinată de vinuri.
Au un „Meniu de rezervă” cu boabe de cafea congelate,
așa că ai putea să mergi acolo oricând și să spui că vrei să
bei cea mai bună cafea din Panama din 2017. Au totul
acolo, sortat în congelator, iar apoi vei primi proaspăt
preparată pentru tine, în diferite stiluri (cu lapte, espresso,
la filtru). Când am văzut asta pentru prima oară, m-am
gândit că este incredibil - și încă gândesc așa!

When I first arrived in Australia, I was curious if I can keep
up or if I’m going to be really bad compared to the others.
For my first shift here, it wasn’t planned as it was on a very
busy Sunday. They just needed someone so they asked me a
couple of days before my planned trial shift. I stood on the
milk steamer for six hours straight! It was crazy. There were
three baristas and always 15 to 25 orders lining up. I’ve never
just steamed or poured milk. It is still incredible for me to
see how many milk-based coffees get sold in Australia every
day. I’m used to so much more filter coffee, black coffee and
espresso so, I would say milk beverages get ordered equally
as much. I’m serious when I say here in Australia milk drinks
get ordered on average around 90%. Once I understood this
and treated the blisters on my hand from holding the milk
jug, I started understanding the different milk blends.
At the cafés from my current employer, ONA Coffee, you
have the option to choose between three or four different
blends that where all designed to drink with milk. They get
dialed in with milk and really reveal all their flavour when
you drink them this way. Apart from all that they offer at
least one single origin espresso daily and also have a filter
coffee menu that makes me think of an exquisite wine
list. They have a ‘Reserve Menu’ of frozen coffee beans,
so you could go there anytime and say you would like to
drink the best coffee of Panama from 2017. It’s all there,
sorted in the freezer and will then get freshly brewed for
you, in different styles (milk, espresso, filter). When I first
saw this, I thought it was just incredible - and I still do!
The next thing that struck me was customer service. It
comes with the Australian mentality and it still collides
with my Berlin harshness. Everyone is your ‘mate’. You
don’t just say hello, you say how are you, what’s your plan
for the weekend and what you have been up to today.
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Următorul lucru care m-a frapat a fost ospitalitatea față de
clienți. Mentalitatea australiană încă se ciocnește cu „duritatea”
mea originară din Berlin. Toată lumea este „prietenul tău”.
Nu se spune doar salut, ci și cum o mai duci, care este planul
tău pentru weekend și ce ai făcut azi. Am primit și eu acest
catalog de întrebări de la o femeie care lucrează la casa din
supermarket – toate aceste întrebări sunt mult prea personale
pentru mine și, în același timp, mă fac să mă simt foarte
incomod uneori deoarece cred că nu este treaba nimănui. Însă,
pe de altă parte, nu cred că ar trebui să mint și să spun orice.
E vorba doar despre o altă mentalitate aici, și cu siguranță este
una mult mai prietenoasă și mai deschisă decât cea cu care
sunt eu obișnuită în Berlin. Aici a fost poate momentul în care
m-am simțit foarte pierdută și am început să mă gândesc oare
„asta este normalitatea? Sunt eu cea nepoliticoasă de fapt? ‘
Cred însă că am reușit să mă adaptez destul de bine până
acum și tot ce spun oamenilor este că sunt din Germania
și nu sunt obișnuită cu toate aceste întrebări, fapt care,
în mod surprinzător, se dovedește a sparge gheața.
Încă un lucru pe care l-am observat: oamenii de aici sunt
incredibil de tineri, incredibil de pricepuți și au început
să lucreze în jurul vârstei de 13 ani. În Germania, cel mai
important lucru este școala și atât. Nu știu pe nimeni care să
fi lucrat 20 de ore pe săptămână pe lângă orele de la școală –
aici însă este super normal! Acesta este motivul pentru care
lucrez cu tineri de 19 ani, care ar putea acum, după părerea
mea, să gestioneze cu ușurință o cafenea întreagă din Berlin.
Sunt muncitori, cinstiți, fideli și iubesc cu adevărat mâncarea
și ospitalitatea. În același timp, lucrează pe brânci și nu m-ar
mira dacă mulți dintre ei o să aibă prima cădere nervoasă
sau depresie majoră înainte de a împlini vârsta de 30 de
ani. Zilele de lucru aici sunt de obicei 10-12 ore pe tură.
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I got this catalogue of questions by a woman working at
the register in the supermarket - all these questions are
way too personal for me and I still sometimes feel very
uncomfortable, as I think it’s none of their business.

Nemții sunt niște copii răsfățați în comparație. Mă întreb
dacă atunci când mă voi întoarce în Europa, voi putea găsi
o modalitate de a păstra ce-i mai bun din ambele lumi.

At the same time, I don’t feel like I should have to
lie about it and just say whatever. It’s just a different
mentality here, and it definitely is way more friendly
and open than what I am used to in Berlin.

Descrie cel mai de neuitat moment
cu cafea pe care l-ai avut.

That was the point where I felt very very lost and I
began to think ‘is this normal? Am I the rude one?’
I think by now I have adapted pretty well and just tell
people that I am German and not used to all these
questions, which surprisingly, is usually an icebreaker.
One more thing that I’ve noticed: people here
are incredibly young, incredibly skilled and have
all started working around the age of 13.
In Germany the most important thing is school and that’s it.
I don’t know anyone who has worked 20 hours per week on
top of his or her school hours - here, that’s super normal!
That’s why I work with 19 year olds that could now, in my
opinion, easily manage a whole shop in Berlin. They are hard
working, honest and loyal and really love food and hospitality.
But at the same time, they work themselves to death and I
wouldn’t be surprised if a lot of them have their first burn out
or major depression before they reach the age of 30. Working
days here are usually 10-12 hours per shift. Germans are really
spoiled brats compared to that. I wonder if when I return
to Europe, I can find a way to compromise both worlds.

Cred că World of Coffee Expo de la Budapesta (2017) a fost
experiența mea preferată de cafea până în prezent. Desigur,
au existat câteva momente incredibile în viața mea, de la
câștigarea unor competiții până la experiențe în antrenamente,
ateliere și alte evenimente. Totuși, acest World of Coffee
a fost prima dată când am participat la un eveniment de
genul acesta unde am revăzut oameni pe care-i știam de la
evenimentele anterioare de cafea, așa că pentru prima dată
am simțit într-adevăr reuniunea cu familia din lumea cafelei,
sau măcar o parte din ea. Budapesta a fost orașul perfect
- era vară, orașul era plin de profesioniști din domeniu și
dădeam peste foști concurenți mondiali pe aproape fiecare
stradă. Și de parcă asta nu era de-ajuns, la after party-ul
WOC, a fost unde l-am întâlnit pe viitorul meu soț, fapt ce
a marcat începutul unui capitol important din viața mea.

Ce alte proiecte legate de cafea aveți
pe care le puteți împărtăși cu noi?
În ultima vreme, am încercat să creez mai multă informație
online pentru a împărtăși lumii cafelei și publicului
larg câteva din cunoștințele mele. Am propriul meu site
(nicolebattefeld.com) și am împărtășit recent o mulțime
din rețetele mele preferate de cocktailuri cu cafea,
precum și alte rețete de cocktail pe care le creez acasă.

Describe the most unforgettable
coffee moment you’ve had.
I think that the World of Coffee Expo in Budapest (2017)
was my favourite coffee experience to date. Of course, there
have been some incredible moments in my life, from winning
competitions to having experiences in trainings, workshops
and other events. However, this World of Coffee event was
the first time that I went to an event like this and knew
people from previous coffee events, so for the first time it felt
like I was meeting the coffee family, or part of it at least.
Budapest was the perfect city - it was summer, the city was
full with coffee professionals and I just bumped into former
world competitors on nearly every street. And to top it off,
it was at the WOC after party event that I met my future
husband and this was the start of a great chapter in my life.

What other projects related to coffee do
you have that you can share with us?
Lately, I’ve been trying to create more online media to share
with the coffee world and the general public. I have my own
website (nicolebattefeld.com) and have recently been sharing
a lot of my favourite coffee cocktail recipes, as well as random
cocktail recipes I create at home. By sharing these recipes,
I’m hoping to motivate others to get creative with the use of
alcohol and coffee and maybe to inspire them to compete in
future years.
Unfortunately due to the COVID-19 virus, I
think I am not the only one whose plans got all
mixed up; so at the moment my main projects are
more about adapting to quarantine projects.
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Împărtășind aceste băuturi, sper să îi motivez pe alții
să devină creativi în combinarea alcoolului cu cafea și
poate așa vor fi inspirați să concureze în anii viitori.
Din păcate, datorită virusului COVID-19, cred că nu
sunt singura ale cărei planuri au fost date peste cap; așa că
în acest moment proiectele mele principalele vizează mai
degrabă adaptarea la proiecte de carantină. Sunt foarte
onorată să fac parte din Quarantine Coffee Club, un grup
de 22 de bariști din întreaga lume care își împărtășesc
experiențele, rețetele și glumele prin intermediul unei pagini
de Instagram care speră să ridice pătura grea a depresiei
care s-a așezat peste lumea ospității globale în acest an.
În afară de asta, mă pregăteam să și concurez anul acesta.
Înainte de stabilirea restricțiilor de călătorit, am mers acasă în
Germania pentru a concura în cadrul Campionatului German
de Barista. Aveam de gând să mai rămân o lună în plus și să
concurez la Campionatul German de Coffee in Good Spirits,
însă pe măsură ce evenimentele au început să se anuleze,
competițiile au fost și ele amânate. Am reușit să mă întorc
în Australia cu doar 14 ore înainte de a se închide granița!
După ce lumea va reveni la normal, cel mai probabil
voi începe să mă pregătesc să concurez din nou.

Cât de mare este rolul barista în
educația pieței de cafea?
Barista-ul este ultimul dintr-un lanț de muncă foarte lung,
care face acest produs să fie cel mai bun. În primul rând, orice
barista trebuie să realizeze asta. Da, primim toată atenția,
dar ceea ce facem este practic ultimul 5% din muncă.
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I am very honoured that I am part of the Quarantine
Coffee Club, a group of 22 baristas from all over the world
that share their experiences, brew recipes and jokes via an
Instagram page to lift up the heavy blanket of depression
that I think has clouded global hospitality this year.
Aside from this, I was also getting ready to compete this
year. Before travel restrictions were set in place, I managed
to travel home to Germany to compete in the German
Barista Championship. I was planning to stay on for an
additional month and compete at the German Coffee in
Good Spirits Championship, but as the conventions were
cancelled the competitions were also postponed. I only
managed to make it back to Australia about 14 hours before
they closed the border! Once the world returns to normal,
I’ll most likely begin a new competition campaign.

How big is the role of the barista
in the education of the coffee market?
The barista is the last in a very long chain of work that
goes into making this product the best it can be. First
of all, baristas need to realise that. Yes, we get all the
attention, but what we do is practically the last 5% of
the work. Don’t get me wrong, it’s definitely important;
yet, no one gives the roasters or the green bean buyers as
much credit as the hip barista behind the machine gets.
It is incredibly important to keep up communication
with the customers, but in my eyes baristas are equally as
important as anyone else working in the café. The staff
should be a unit, equally passionate and knowledgeable
and able to spread their message as a group.

coffee world

Nu mă înțelegeți greșit, rolul este cu siguranță unul
important; totuși, nimeni nu pare să ofere prăjitorilor
sau cumpărătorilor de cafea verde la fel de mult credit
pe cât primește barista-ul din spatele barului.
Este incredibil de important să menții comunicarea cu clienții,
dar în ochii mei bariștii sunt la fel de importanți ca oricine
altcineva care lucrează în cafenea. Personalul ar trebui să fie
un grup unit, la fel de pasionați și cunoscători și capabili
să transmită mesajul ca grup. În ochii mei educația este la
fel de importantă ca și abilitățile emoționale și sociale.
Când vă gândiți la asta, rolul personalului barista sau al
personalului din cafenea este extrem de dificil atunci când
vine vorba de educație - dacă cineva intră într-o cafenea și
comandă o cafea, nu aveți 25 de minute pentru a le spune
totul despre origine, prăjire, tehnici de preparare și așa mai
departe. Probabil va fi o coadă de oameni care așteaptă sau
mai multe mese care trebuiesc servite. Realist vorbind, aveți la
dispoziție 10-30 de secunde pentru a educa, recomanda cafele
și ajuta clienții; deci, trebuie să fii extrem de eficient cu timpul
tău încercând, de asemenea, să împărtășești povestea cafelei
care a călătorit în întreaga lume pentru a fi servită apoi de tine.

Care este părerea ta despre competițiile
de cafea și cum au schimbat
acestea industria cafelei?
Cred că la concursurile mondiale au fost lansate o mulțime
de tehnici nebunești și inovatoare. Cafeaua Nitro,
cafeaua prin macerarea carbonică, cafeaua congelată,
importanța apei și multe alte lucruri care au schimbat
modul în care lucrăm cu cafeaua sau o consumăm.
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In my eyes education is just as important
as the emotional and social skills.
When you think about it, the role of the barista or floor staff
member is extremely difficult when it comes to education - if
someone enters a coffee shop and orders a coffee, you don’t
have 25 minutes to tell them all about the origin, roasting,
brewing techniques and so on. There’s probably going to be a
queue of people waiting, or more tables to serve. Realistically,
you have 10-30 seconds to educate, recommend coffees and
help your customers; so, you have to be extremely efficient
with your time whilst also trying to share the story of the
coffee that has travelled across the world to be served.

What is your opinion about coffee
competitions in changing the coffee industry ?
I think a lot of very crazy and innovative techniques have
been released at world competitions. Nitro coffee, carbonic
macerated coffee, freezing coffee, sifting fines out, the
importance of water and so many things more that have
changed the way we work with coffee or consume it.
I remember when I stared working in coffee 14 years ago
and seriously no one, I mean absolutely no one measured
the coffee. We had Mazzer grinders and eyeballed everything
- now, we work with inbuilt scales and climate-controlled
grinder systems. We measure TDS every morning and discuss
the difference between filter shapes. If there weren’t lunatics
like the world competitors, who would push us to get better?
I don’t think that competitions are a realistic resemblance of
the actual coffee world that we live in on a day to day basis.

Îmi aduc aminte când am început să lucrez cu cafea acum
14 ani și serios nimeni, absolut nimeni, nu cântărea
cafeaua. Aveam râșnițe Mazzer și am aproximam totul
după ochi - acum, lucrăm cu cântare încorporate și
sisteme climatizate. Măsurăm TDS-ul în fiecare dimineață
și discutăm despre diferențele dintre formele filtrelor
de cafea. Dacă nu ar fi nebuni ca acești concurenți
mondiali, cine ne-ar împinge să fim mai buni?

However, the innovations from competitions have pushed and
changed technologies, theories and the way we work. In my
own experience, competitions have helped me with the way I
look at and question things. Competition experience has made
me want to go further and beyond my current capabilities; so
if I can use myself as an example then yes, coffee competitions
definitely help in educating and changing the coffee industry.

Nu cred însă că aceste competiții seamănă cu lumea cafelei
de zi cu zi. Cu toate acestea, inovațiile din competiții au
împins și au schimbat tehnologiile, teoriile și modul de
a lucra. Având în vedere propria experiență, competițiile
m-au ajutat în modul în care privesc și chestionez lucrurile.
Experiența de a concura m-a determinat să doresc să merg
mai departe și peste capacitățile mele actuale. Așadar, dacă
mă pot folosi ca exemplu, da, concursurile de cafea ajută
cu siguranță în educarea și schimbarea industriei cafelei.

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

Care este părerea ta cu privire la schimbările
climatice și la toți hibrizii de cafea,
crezi că gustul va fi afectat în viitor?
Anul acesta a fost primul an în care am putut consuma
o mulțime de hibrizi noi, diferiți și vă pot spune că sunt
foarte interesanți! Pe de altă parte, pentru prima dată în
viața mea am trăit și simțit efectele încălzirii globale și
schimbările climatice. M-am mutat în Australia chiar
înainte de „vara neagră”, când practic tot sud-estul țării a ars
timp de două luni consecutive. Erau atât de multe focuri
și eram înconjurați pur și simplu de ele. A fost îngrozitor
și nu pot să le spun decât asta oamenilor din Europa:
este o realitate, se întâmplă și nu este deloc frumos.

This year was the first year I could consume a lot
of new different hybrids of coffees and I can tell
you, it’s so freaking exciting! On the other hand,
for the first time in my life I have also experienced
the global warming and climate change effects.
I moved to Australia just before the ‘black summer’ of
Australia, in which practically the entirety of the country’s
south-east was on fire for two months. There were so
many bushfires and we were surrounded by them. It was
terrifying and I can only tell this to people in Europe: it’s
true, it’s happening and it’s not pretty. Climate change is
affecting the way we live and it is happening now so we all
have to act ASAP. Right now I don’t think that we truly
know what we are facing and whether hybrids are going
to be a viable option for the future. We don’t know if
they’ll outlast changes in climate, or if they will succumb
to disease or become profitable enough. What we can do is
educate people about realistic coffee prices, so that they stop
buying very cheap coffee (that is one of the reasons why the
Brazilian rainforest gets smaller and smaller each year).
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Schimbările climatice afectează modul în care
trăim și se întâmplă la momentul actual, așa că
toți trebuie să acționăm cât mai repede.
Momentan nu cred că știm cu adevărat cu ce ne confruntăm
sau dacă hibrizii vor fi o opțiune viabilă pe viitor. Nu știm
dacă vor putea să depășească schimbările climatice sau dacă
vor suferi de boli sau vor deveni suficient de profitabili. Ce
putem face în schimb este să educăm oamenii cu privire
la prețurile reale ale cafelei, astfel încât să nu mai cumpere
cafea foarte ieftină (acesta este unul dintre motivele pentru
care pădurea braziliană devine din ce în ce mai mică an
după an). Viața noastră trebuie să redevină mai scumpă,
astfel încât oamenii să înțeleagă că a consuma doar din
obișnuință este periculos și un mod de viață nesustenabil.

Cafeaua este despre gust;
povestește-mi despre metoda preferată
de cafea și despre ritualul tău dacă ai unul.
Nu pot să răspund corect la această întrebare, de
aceea voi încerca să o explic printr-un exemplu.
Gândiți-vă la culoarea albastru: există un milion de
nuanțe de albastru, de la albastru deschis până la
albastru închis, întunecat. Totul este albastru. Niciuna
dintre nuanțe nu are mai mult dreptul de a fi numită
albastru decât cealaltă. Așa văd eu cafeaua.
În fiecare dimineață, am o mulțime de opțiuni disponibile
despre cum vreau să o beau și asta îmi place cel mai mult.
Nu devine niciodată plictisitor! Îmi place provocarea
de a căuta constant cea mai bună ceașcă, cea
mai bună metodă și cele mai bune boabe.
Dacă aș fi găsit cafeaua preferată, sunt sigură
că aș fi ajuns campion mondial până acum, dar
până atunci va trebui să continui să o caut.

La final, câteva cuvinte
pentru comunitatea cafelei din România.
De-a lungul ultimilor ani în cafeaua de specialitate, am lucrat
cu mai mulți profesioniști români ai cafelei și mi-a făcut
o deosebită plăcere. Îmi place să văd pasiunea și etica lor
de muncă, modul în care se întâlnesc după servici, discută
despre cafea și vor să afle totul despre gust și aromă. Dacă
aș putea vorbi cu comunitatea românească de cafea, aș dori
să vă mulțumesc pentru că sunteți mereu atât de amabili,
atât de calzi, primitori și atât de incredibil de pasionați!
România este una dintre cele mai bune țări în ceea ce
privește cafeaua de specialitate din Europa și sper să ne
revedem la următorul eveniment, atunci când întreaga
familie de cafea se va întâlni din nou. Sau dacă am
suficient noroc, poate voi putea călători în România să
mă bucur de toată minunata ospitalitate și pasiune.
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Our life has to get more expensive again so that
people understand that just consuming out of
habit is a very unsustainable way of life.

Coffee is about taste; tell me about
your favourite coffee/ coffee method
and your coffee ritual if you have any.
I can’t really answer this question properly, that’s
why I will try to explain it with an example.
Take the colour blue: there are a million shades of
blue, from light blue through dark, night blue. It
is all blue. None of the shades has more right to be
called blue than the other. This is how I see coffee.
Every morning I have a myriad of choices of how I want
to drink it and this is what I love the most. It never gets
boring! I love the challenge of constantly searching for
the best cup, the best method and the best beans. If I
would have found it I’m sure I’d be a world champion
by now, but until then I will have to keep searching.

In the end a few words for the
coffee community in Romania.
During my last few years in specialty coffee, I have
worked with several Romanian coffee professionals and
loved it. I love seeing their passion and their work ethic,
the way they meet up after work, discuss coffee and
want to know everything about taste and flavour. If I
could speak to the wider Romanian coffee community,
I would want to say thank you for always being so kind,
so warm and welcoming and so incredibly passionate!
Romania is one of the best specialty coffee countries in
Europe and I hope I’ll see you guys at the next event when
the whole coffee family meets up again. Or if I’m lucky
enough, I’ll be able to travel to Romania and experience all
the wonderful coffee hospitality and passion first hand.

coffee world

Sweets ’n’ Coffee

MOCHA TRUFFLE CHEESECAKE

Cheesecake și cafea.
Ce altceva ți-ai putea dori mai mult?
Pregătește un castron mare și combină în el
un pachet de mix pentru tort de ciocolată,
6 lingurițe de unt topit, un ou mare și până
la 3 lingurițe de granule cafea instant.
Odată amestecate ingredientele, il vei folosi pe
post de bază similar celei obținute din biscuiți
graham. Apasă-l pe fundul și laturile unei
tăvi rotunde unse în prealabil cu unt. Ia încă
un castron mare pentru a face umplutura.
Bate 2 pachete de cremă de branză
până când devine cremoasă. Adaugă o
conservă de lapte condensat îndulcit și
2 căni de fulgi de ciocolată topiți. Întrun castron separat, dizolvă 6 lingurițe
de granule cafea instant în apă.
Adaugă asta în amestecul de cremă de
branză. Pune 3 ouă mari și, după ce ai
amestecat totul, poți răsturna mixul în
tavă. Pune apoi tava în cuptor pentru 50
de minute. Când este gata, scoate tava
și lasă prăjitura peste noapte la răcit.
Când ești gata să o servești, fă un amestec
dintr-o cană frișcă, un sfert de cană de
zahăr pudră și jumătate de linguriță de
extract de migdale. Vei întinde apoi acest
amestec pe toată suprafața prăjiturii
și ești gata să-ți încânți musafirii.
Poftă bună!
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Producer & Roaster Forum 2020
Announces Expert Speakers from
20+ Countries

MOBILIER HORECA
SOLUȚII COMPLET PERSONALIZATE

March 26th and 27th, 2020

Producer & Roaster Forum (PRF) announces that the fourth
edition will be held in the Marina Copán Convention Center,
Copán, Honduras on the 26th and 27th March 2020.
As one of the most important coffee forums in a producer
country, with over 100 international roasters and 1000 Central
American producers and coffee professionals expected to
attend, the event facilitates relationships across the supply
chain and prioritises impact for ttendees.
The speakers for the two-day event reflect a commitment to
meeting producers’ needs through providing practical information on how producers can maximise their income and
tackle their costs of production, raising awareness of topics
rarely discussed at origin, and focusing on global green bean
sales in existing and emerging markets.
Experts who rarely travel to origin will be brought to Honduras
from 5 continents, as part of an event predicted to generate
around US $10 million for the local economy.
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The Lectures, Presentations, & Workshops
The lectures and speakers were chosen to represent the global
coffee community and meet coffee producers’ needs. PRF
spoke directly with the Honduran Coffee Institute (IHCAFE),
producers, and exporters to gauge which topics would be
most useful. An application and nominations process was also
opened up to avoid being exclusionary.
Markets for green bean sales is a priority at the event,
with lectures and panels not just on established buyers
such as the US but also emerging ones including Russia,
China, and the Middle East. As Henry Wilson, CEO and Founder
of Perfect Daily Grind and Producer & Roaster Forum, explains,
“What separates the Producer & Roaster Forum from other
industry events is the focus on transactions and generating
market access for producers.”

La noi găsești mereu ceva nou pe gustul tău!
Bd. Basarabia, nr. 256, Complex Faur, Poarta 1, Corp C1
Mobil: 0742.171.741, E-mail: info@chairry.net

www.chairry.net
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With topics such as FOB vs Farmgate Price, Analysing The
Supply Chain: Transactional Values, Commercial vs Specialty:
Understanding Value, Reviewing The Costs of Production:
A Cost-Benefit Analysis, and How Forward Crop Purchases
Reshaped The Brazilian Market & Impacted Global Prices, there
will be a strong focus on understanding the coffee trade and
how the industry will be able to take steps towards adding
value and improving resilience.
This is a complex topic that extends beyond prices through
to market access and structural inequality, and deserves a
thorough examination.
The aim of the presentations is to give coffee professionals in
Central America actionable and useful information that they
can apply while networking during the event, as well as in
future business negotiations.
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Friday morning will also begin with a series of microlectures in
an innovative approach modelled by TedEX and online universities. Designed to suit shorter attention spans and communicate the same amount of information in a more rapid format,
microlectures are at the forefront of education.
The forum will also feature several workshops for producers
and roasters held by Rainforest Alliance, Lutheran World Relief,
Jen Apodaca of Mother Tongue Coffee, Red Band Barista
Academy, and 2019 World Cup Tasters Champion Daniel
Horbat.
Location: Marina Copán Convention Center , Copán, Honduras
Website: producerroasterforum.com
Instagram: @ProducerRoasterForum
Facebook: @ProducerAndRoasterForum
Twitter: @ProducerRoaster
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„RESTURI” DE CAFEA
ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ
IATĂ MAI JOS CÂTEVA ÎNTREBUINȚĂRI INGENIOASE
CARE TE POT AJUTA SĂ-ȚI MENȚII SĂNĂTOS ATÂT
PSIHICUL, CÂT ȘI FIZICUL TĂU.
PIELE MAI NETEDĂ ȘI MAI MOALE CU ACEST
CURĂȚĂTOR DE CORP (ȘI FAȚĂ).
Cafeaua măcinată are particule aspre care funcționează drept
agent exfoliant. Celulele moarte se adaugă pe piele și trebuie
curățate înainte ca aceasta să se deterioreze. De asemenea,
murdăria poate și ea să fie acumulată pe piele. Spălarea zilnică
doar cu apă și săpun nu este suficientă pentru eliminarea
acestor impurități. Exfolierea în schimb vă ajută să scăpați de
celulele moarte și murdăria de pe stratul exterior al pielii.

CUM SĂ FACEȚI SCRUB PE BAZĂ DE CAFEA
PENTRU FAȚĂ ȘI CORP? NIMIC MAI SIMPLU.
Păstrați-vă cafeaua macinată într-un bol. Adăugați o cantitate
egală de zahăr. Puteți, de asemenea, să o înlocuiți cu sare de mare.
Adăugați câteva picături de ulei de măsline. Amestecați-le bine.
Amestecati ușor până când zahărul sau sarea se dizolvă complet
în el. Asigurați-vă că este de o consistență un pic mai groasă, astfel
încât să fie ușor de frecat. Scrub-ul din cafea este gata de folosit.

UN PĂR MAI STRĂLUCITOR DATORITĂ
UNEI MĂȘTI DE CAFEA.
Cafeaua măcinată amestecată cu ulei de măsline într-o pastă și
aplicată pe păr înainte de spalare cu aproximativ 20 de minute,
va adăuga strălucire și vă va lăsa părul moale și catifelat.

Foto: Engin Akyurt, unsplash
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Did you know?
THE SWISS INVENTED
INSTANT COFFEE
In our series on quirky Swiss facts, we bring you the story of
the Swiss inventor who finally cracked the instant coffee code.
It might not be a favourite of coffee snobs, but in
desperate times - think camping, travelling or staying
over at your weird tea-drinking friend - a cup of
hot instant coffee can really do the trick.
But while the beverage is now consumed the world over,
few know that one of the most popular ways of drinking
it - from its instant form - was invented in Switzerland.
The Swiss are an inventive bunch. For a diverse country
with a small population, Switzerland has made a number
of notable novel contributions to the world.
Swiss inventions include some well known ones
including muesli, Helvetica font and the Swiss army
knife, while some lesser known Swiss contributions are
absinthe, milk chocolate, cellophane and LSD.
And while the Swiss love their coffee - which other country
has a strategic coffee reserve as per government law? the road to inventing instant was not an easy one.
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Passion for All Things Coffee
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.

KIRUNA MEDIA • Str. Matei voievod nr.102, sect. 2, București, e-mail: silvia@kiruna.ro
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COFFEE INDUSTRY CALENDAR
Then & now
2020 Saudi Arabia

December 3 – 7, 2019

2019 UAE National Championship

December 9- 11, 2019

Riyadh, Saudi Arabia

coffeechoco-expo.com/en

Abu Dhabi, Saudi Arabia		

Stimuli: Coffee, Wine, Terroir

January 2, 2019

Vienna Coffee Festival 2020

January 10-12, 2019

Vienna, Austria

viennacoffeefestival.cc

17th Kenya National BC

January 17- 18, 2019

Nairobi Kenya

cutt.ly/FgrPVLQ

Sigep Rimini

January 16 – 20, 2020

Italy, Rimini

cutt.ly/ggrP5vk

Barista Open

January 24 – 25, 2020

Rua da Boavista

baristaopen.pt

January 30 – February 1st

Davis, US

Sensory Summit 2020

Tel Aviv-Yafo, Israel		

cutt.ly/BgrPEfr
cutt.ly/GgrPHJs

sensorysummitus.coffee

A STEP FORWARD
Opera, since its origins, has been conceived
as a constantly evolving project towards excellence: because technology keeps renewing
itself, innovations become reality, creativity always takes different shapes. Here it is, then,
cations. To be always a step forward.

-

NEW
WI-FI SYSTEM

SANREMO MACHINES ROMANIA

Matei voievod nr.102, sect. 2
Bucharest - ROMANIA
www.sanremomachines.ro

