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Martie 2020 a început într-un mod total diferit față de ceea cu care 

eram obișnuiți.

Revista se va muta online o perioadă, până când lucrurile se vor liniști 

și vom înțelege ce se întâmplă exact cu COVID-19 și pandemia ce a 

cuprins lumea.

În revista noastră se vor spune în continuare povești cu oameni și 

cafea, iar acum credem că timpul alocat cititului va spori, mai ales 

văzând că părem a ne îndrepta spre o închidere totală a tuturor 

activităților.

Coperta este cu o altă femeie care influențează lumea cafelei din 

țara ei, Almira Marcelani, care promovează cafeaua de calitate din 

Indonezia.

Pe lângă interviul cu Almira, veți mai putea găsi alte două interviuri, 

cu Bogdan Georgescu care a reprezentat România la Campionatul 

Mondial de Roasting aducând acasă trofeul cu locul al doilea în lume, 

și un interviu cu Rok despre Brazilia, cafeaua verde și povestea sa.

Veți mai putea găsi articole interesante despre cărți de specialitate 

pe care vi le recomandăm atât pentru voi, cât și pentru cei dragi, 

beneficiile cafelei verzi pentru corp și multe alte informații și știri 

interesante.

Nu uitați să vă preparați o cafea așa cum vă place și să o savurați 

alături de noi!
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Retailer-ul european Selecta a întocmit un 
European Coffee Index, care numește Edinburgh, 
din Regatul Unit drept capitală a cafelei 
europene.

Pentru a compila indexul, Selecta a analizat mai multe 
date, inclusiv prețul cafelei, calitatea cafenelelor, numărul 
de cafenele, câte au Wi-Fi, interesul de căutare pe Google 
a termenului „cafea”, precum și importurile de cafea 
proporționale produsului intern brut și populației.

Amsterdam, Olanda s-a clasat pe locul doi, Florența, 
Italia s-a clasat pe locul trei, Dublin, Irlanda pe locul 
patru, iar Antwerp, în Belgia s-a clasat pe locul cinci 
în această listă. Milano, un oraș denumit adesea 
capitala cafelei europene, a venit pe locul 17.

Analizând prețul cafelei în fiecare oraș, Selecta spune că 
Zurich, Elveția servește cea mai accesibilă cafea comparativ 
cu condițiile salariale locale. Grecia a fost ultima pentru 
accesibilitate, o singură cafea reprezentând 15% din salariul 
mediu zilnic în Thessaloniki. Utilizând Google Maps, Selecta 
a putut observa o medie aproximativă a recenziilor cafenelelor 
de specialitate din fiecare oraș. Cluj-Napoca și București, 
România remarcându-se în top. Milano a ieșit pe ultimul loc.

Consumul de cafea din China 
a crescut uimitor cu 1.032% în ultimii zece ani, 
pornind de la 300.000 de saci în 2008/09 și 
ajungând la 3,8 milioane de saci în 2017/18, 
conform datelor recente raportate în revista 
braziliană Negócio Café.

Deși cafeaua instantă domină încă piața de cafea din China, 
în comparație cu alte tipuri de cafea băute acasă, o analiză 
Mintel indică faptul că a început să piardă atât interesul 
consumatorului, cât și cota sa pe piață – fapt inevitabil, 
deoarece consumatorii aleg oferte de cafea mai bună.

De altfel, 32% dintre consumatorii chinezi au admis 
condumul cafelei instant în 2016; această cifră a scăzut 
la 26% în 2017. Între timp, Mintel a estimat că valoarea 
totală a vânzărilor retail pe piața de cafea instant în China 
a crescut la 6,2 la sută între 2017 și 2018, ajungând 
până la suma de 9.018 miliarde de yuani (1.304 miliarde 
USD).  Cu toate acestea, Mintel preconizează că piața va 
înregistra doar o creștere de 4% între anii 2022 și 2023.

Articolul este publicat de Núcleo de Estudos em Cafeicultura - 

NECAF, Universitatea Federală din Lavras - UFLA, Observatorul 

Consorțiului Cercetării Cafelei și Embrapa Café.
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EDINBURGH 

CAPITALĂ U.E. 
A CAFELEI 

CHINA 

COSUMUL DE CAFEA
ÎN CREȘTERE
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VEVEY, Elveția - Nestlé a anunțat astăzi că a lansat 
Roastelier, o soluție compactă de prăjire a cafelei, 
care va permite bariștilor să deblocheze și să 
simplifice arta prăjirii în cafenea. Consumatorii 
pasionați de cafea vor putea experimenta acum 
procesul de prăjire în cafeneaua lor locală și vor 
putea degusta amestecuri de cafea personalizate 
făcute cu boabe proaspăt prăjite.

Datorită Roastelier, bariștii pasionați sunt capabili 
să ofere o experiență de cafea autentică și completă, 
inclusiv prăjirea, oferind astfel prospețimea finală.

Soluția Roastelier include o gamă de cafele arabica de cea 
mai bună calitate, provenite din regiuni producătoare de 
cafea din întreaga lume. Aceste cafele sunt evaluate cu 
atenție luându-se în considerare mulți parametri de calitate 
din fabricile Nestlé și făcând apoi primul pas spre prăjire 

folosind cunoștințele proprii și o configurare specifică a 
echipamentului - denumită „Prime Roast” - pentru a asigura 
rezultate bune în mod constant pentru fiecare lot în parte. 
Această lansare evidențiază viziunea celor de la Nestlé în ceea 
ce privește inovația cafelei de consum larg, punând în valoare 
dorința de a crea și a îmbogăți experiențele clienților săi.

Reinhold Jakobi, șeful unității de afaceri profesionale 
strategice Nestlé, a declarat: 
„Am dezvoltat Roastelier în mai puțin de douăsprezece 
luni, valorificând experiența noastră în domeniul cercetării 
și dezvoltării în tehnologiile sistemului de băuturi. Cu 
această soluție de prăjire artizanală la fața locului, bariștii pot 
oferi acum o cafea proaspătă prăjită, cu sute de amestecuri 
personalizate la îndemână, pentru a răspunde diversității 
crescânde a gusturilor și dorințelor consumatorilor. Acest 
lucru îmbunătățește semnificativ atât autenticitatea, cât 
și „reputația cafelei” la punctele lor de desfacere.

Noua soluție va ajuta bariștii pasionați să devină prăjitori. ”

Sistemul este echipat cu un cititor de coduri QR 
care recunoaște tipul de cafea și oferă o gamă de 
profiluri de prăjire definite de prăjitoarele de la 
Nestlé și programate în baza sa de date. 

Printr-o interfață de utilizator intuitivă, bariștii pot 
personaliza prăjirea boabelor de cafea și pot accesa 
mai multe profiluri senzoriale din tipurile de boabe 
selectate pentru a-și crea blend-urile casei.

Roastelier este, de asemenea, o platformă de servicii care oferă 
instrumente și îndrumări pentru proprietarii cafenelelor, 
pentru a-și diferenția și extinde ofertele, de exemplu, prin 
vânzarea propriului tip de cafea, în varianta personalizată. 
Sistemul are un filtru „plug & play” conectat la dispozitivul 
de prăjire pentru gestionarea simplă și eficientă a emisiilor 

de gaze produse în mod natural în timpul prăjirii.

„Scopul nostru este să punem bariștii în inima afacerii, 
deschizând noi căi creative pentru a-și încânta clienții și pentru 
a aduce mai multă valoare meseriei lor”, a adăugat Jakobi.

Soluția Roastelier este înlăturarea obstacolelor cu care se 
confruntă aceștiti baris atunci când încearcă să aducă un 
prăjitor în cafenea: aprovizionarea cu cafea verde, testarea 
și erorile care apar la programarea profilelor de prăjire, 
gestionarea emisiilor de fum și reducerea pierderilor în cafea.

Roastelier a fost deja lansat în Grecia și Scandinavia, 
urmând să fie lansat în Europa și America Latină în 2020.

Acesta va fi sprijinit de brandul global al celor de la 
Nestlé - Nescafé sau de mărcile sale locale de cafea, 
precum Zoégas în Scandinavia sau Buondi în Grecia.

NESTLÉ A LANSAT 

ROASTELIER
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RIMINI - La Partidul Președinției SCA, găzduit în cadrul 
prestigiosului Grand Hotel Rimini, președintele recent ales 
Christina Meinl, responsabil de inovație pentru compania 
vieneză Julius Meinl, a susținut un discurs pentru a mulțumi 
echipei sale pentru munca lor și a conturat planul ei pentru 
președiția SCA. Iată câteva extrase din discursul ei:

„Președinția SCA este o mare onoare pentru mine”, a spus 
Meinl. „Văd această președinție nu ca președinția mea, ci ca 
președinția noastră. Julius Meinl are o moștenire veche de 155 de 
ani în ceea ce privește cafeaua de cea mai înaltă calitate. Timp de 
5 generații, lucrul în echipă - familia mea cu multe echipe - ne-a 
adus un mare succes în afacerea de cafea și întregii echipe ”.

“Președinția SCA este pur și simplu recompensa pentru 
această muncă asiduă: o apreciere a muncii de înaltă 
calitate pe care o desfășurăm pe numeroasele piețe în care 
operăm. Suntem acceptați și apreciați în lume drept un 
brand de cafea premium cu produse de înaltă calitate, 
echipe puternice și un grad înalt de inovație”.

Julius Meinl este un brand ce pune accent puternic pe 
durabilitate. Programul de patrimoniu columbian al lui 
Julius Meinl, sprijină comunitățile rurale din regiunea 
columbiană Tolima și îi ajută pe tineri să rămână la ferme și 
să continue să îmbogățească patrimoniul familiei. „Susținem 
fermierii de cafea columbieni, cu un angajament de a-i ajuta 
să devină mai pricepuți și să obțină certificarea UTZ, cel 
mai mare program pentru o agricultură durabilă a cafelei 
din lume. Sperăm că noile măsuri vor crește eficiența și 
calitatea producției, precum și îmbunătățirea afacerilor 
fermierilor, creșterea veniturilor și reducerea vulnerabilității 
împotriva schimbărilor pieței”. Programul oferă asistență 
agronomilor (instruiri, monitorizare și evaluare), precum 
și sprijin școlar în beneficiul comunității locale.

Două amestecuri premium de la Julius Meinl, Poesia și Supreme 
UTZ, au fost repartizate pentru a reprezenta Moștenirea 
Columbiană prin folosirea sigiliului pe toate ambalajele. 

Ambele amestecuri conțin o cafea din Columbia, reprezentând 
o sărbătoare unică de tradiție, moștenire și gust excelent. În 
Italia, Julius Meinl ajută familiile cu autism prin Pay with a 
Poem. „În ceea ce privește misiunea noastră, în Italia sprijinim 
de câțiva ani o organizație non-profit, “I Bambini delle Fate”, 
a spus Meinl. „Cu fiecare poezie pe care o adunăm în timpul 
evenimentelor noastre de poezie, precum Pay with a Poem, 
contribuim la oferirea de sprijin economic proiectelor de 
incluziune socială care ajută familiile cu autism și alte nevoi 
speciale. Asta face misiunea noastră de a face lumea un loc 
mai bun datorită poeziei mai concretă”. „În anii trecuți, am 
adus pe piață multe inovații de ultimă generație - Premium 
1862, Julius Meinl The Originals, Cold Brew, Nitro Brew, 
capsule biodegradabile… doar pentru a numi câteva”.

Tot în Italia, din ce în ce mai mulți clienți încearcă 
să-și diversifice oferta către consumatorul final, prin 
diverse cafele și metode alternative de extracție. Italienii 
sunt încă foarte legați de espresso (cremă și corp) - a 
observat Meinl - „dar suntem convinși că în curând, 
revenind la tradiție, la moka (unde nu așteptăm cremă 
și corp), va exista mai mult spațiu pentru inovație”.

„Cafeaua este mai mult decât un produs: este o emoție, un 
sentiment. Generația Y este cea mai mare și cea mai rapidă 
țintă a viitorilor consumatori „iubitori de cafea”. Pretutindeni 
în lume, cafeaua a devenit un mod de viață, un adevărat stil de 
viață. Acest consumator înțelege și este dispus să cumpere un 
produs sau un serviciu pentru a susține o cauză în care crede 
sau nu, chiar dacă înseamnă să plătească un pic mai mult ”.

„Susținut de președinția SCA, vom fi în fruntea răspândirii 
cafelei de specialitate în Italia și nu numai. Vom aduce 
educația superioară a cafelei clienților și consumatorilor 
noștri. Haideți să deschidem împreună calea pentru 
următorii 150 de ani ”, a concluzionat Meinl.

„Cafeaua a devenit un adevărat stil de viață”

CHRISTINA MEINL 

NOUL PREȘEDINTE SCA
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N E W  P R O D U C T  P O R T F O L I ON E W S
T W O  E 6 5 S
R E P L A C I N G  T H E  K 3 0  T W I N

The new MAHLKÖNIG E65S take over the market. Following the release last summer, we received great positive feedback from our 
international markets, celebrating the E65S as the next generation of premium espresso grinding, as it does not only keep up with 
the today’s demands of baristas and shop owners – it even surpasses them. Our internal comparison proofed, that two E65S beat the 
K30 TWIN in performance and thus become the perfect space-saving choice for everyone who sets up two grinder for their espresso 
varieties.

The E65S results in cool, even grinding with a higher performance compared to the K30 TWIN – it also produces the most

Last but not least: Two E65S are the winner in terms of costs.

Therefore, the K30 TWIN will leave the product portfolio this summer.

 

Last order date for the K30 TWIN: 

30th June 2019  

Spare parts for the K30 TWIN will remain available.

Relying on the voice of the market, we are convinced that
the E65S provides a better grinding result in terms of speed, 
taste, accuracy, consistency as well as innovative functional 

Reprezentat prin Partener Co�ee Service

https://www.espressodepo.ro/magazine-the-co�ee-shop.html
https://www.ca�ea.ro
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Ceaiul este cea mai consumată băutură de pe 
întreaga planetă, după apă, bineînțeles; este 
băutura ospitalității și a conversației. Pentru 
civilizații ca cele din Marea Britanie, India și în 
general fostele colonii britanice, ceaiul negru 
este precum cafeaua pentru italieni, o băutură 
nelipsită din casele oamenilor, pe care o consumă 
cu regularitate.

În România consumul de ceai negru se face la o scară aproape 
inexistentă, doar cunoscătorii îl beau și câțiva amatori. 
Multe prejudecăți pleacă de la asocierea ceaiului (care 
provine din frunzele plantei Camellia sinensis) cu celelalte 
infuzii de plante, fructe sau combinații între acestea.

Ceaiul negru este amar. Realitatea este cu totul alta, ceaiul 
negru sau ceaiul roșu cum îi spun chinezii, denumire dată 
de culoarea roșiatică a infuziei, nu trebuie sa fie amar, ci 
dulceag, cu subtile note de fructe, florale, acestea diferind 
în funcție de recoltă, modul de procesare, depozitare etc.

Ceaiul negru are prea multă teină. Toate ceaiurile care 
rezultă din frunzele arbustului Camellia sinensis au o 
cantitate de teină, este adevărat, însă o ceașcă de ceai nu 

echivalează cu cofeina unei cești de cafea. Este adevărat 
că ceaiul negru are teină, ca urmare se recomandă a nu 
mai fi consumat după o anumită oră pentru a nu produce 
insomnii. 200 ml de ceai negru conțin 40 mg de teină.

Ceaiul negru se consumă îndulcit și/sau cu lapte. 
Britanicii sunt cei care au creat obiceiul ca ceaiul negru 
să fie servit îndulcit și cu lapte adăugat, asta poate din 
cauza ceaiurilor astringente pe care le consumă. 

Ceaiul negru calitativ nu este amar deloc, ba din contră, 
are un gust dulceag și cu note fine pe care este imposibil să 
le mai simți dacă alegi să adaugi lapte sau să îl îndulcești.

Ceaiul negru se consumă doar în cazul unor afecțiuni. 
Una dintre preconcepțiile noastre, ca popor, despre 
ceaiuri este să le consumăm doar atunci când vrem să 
ne încălzim cu ajutorul unei băuturi sau când suntem 
răciți sau tratăm anumite afecțiuni, însă este greșit. 

Ceaiurile calde sunt consumate cât e ziua de lungă și 
de călduroasă în țările arabe, tocmai pentru a ajuta 
organismul să ajungă la o temperatură apropiată de cea 
de afară făcând astfel mai ușor de suportat canicula.

MITURI DESPRE 
CEAIULUI NEGRU



IMS COMPETITION

200IM FILTRE DUS

58,00 LEI

LINGURITA MOTTA

PENTRU CUPPING SI TASTING

12,00 LEI

TAMPER CU MODEL BENZI 

DESENATE ETOLIA 58 MM

180,00 LEI

MOTTA KNOCK BOX

CUTIE ZAT Ø 165 MM

175,00 LEI

SITA NEPRESURIZATA TEFLON

DUBLA 58 MM

69,00 LEI
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TERMODENSIMETRU  

PENTRU CAFEA

165,00 LEI

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

www.sanremomachines.ro

MOTTA EUROPA PITCHER 

DIVERSE CULORI 350 ML

109,00 LEI

JOE FREX CANTAR DIGITAL

INCORPORAT IN LINGURA

61,00 LEI

kfea.ro
Tel: 0774.634.756



Str. Băniei nr.5, sect.3, Bucureşti

16 17

coffee brandscoffee brands



coffee lovers

18

coffee lovers

Obsesia noastră minunată pentru cafea este împărtășită de milioane de persoane și devine 

din ce în ce mai intensă. De fapt, este greu să bei cafea fără să te îndrăgostești de partea  

de agricultură, prăjirea, aroma, rețetele și energia acestui produs - întreaga cană de cafea este  

pe-atât de simplă și totuși atât de incredibil de complexă. După ce ne-am descurcat cu zeci  

de titluri și o mulțime de băuturi reci, latte și pour-over, am găsit cele mai bune cărți despre cafea 

care vă vor învăța ceva nou, indiferent dacă sunteți un simplu fan sau un barista foarte priceput.

CĂRȚI DE CAFEA 

PENTRU IUBITORII DE PRETUTINDENI

p The Craft and Science of Coffee,

 Britta Folmer

Combinând cercetări, informații din  

comunitatea științifică și experți în artizanat, 

această carte scrisă de Dr. Britta Folmer, 

directorul științei cafelei la Nestlé Nespresso, 

este o scufundare cuprinzătoare în industria 

cafelei și va schimba pentru totdeauna modul 

în care privești o simplă ceașcă de cafea.  

De la fermier până la consumator, bariști 

până la academicieni, ia aminte de la experții 

a căror viață se învârte în jurul cafelei și care 

vorbesc prin prisma experienței lumii reale 

despre producția acesteia și impactului său 

economic.

p World Atlas of Coffee, James Hoffman

Vechea zicală - varietatea este condimentul 

vieții - este adevărată deoarece se aplică 

cafelei. Există atât de multe feluri și ne place 

să ascultăm un profesionist, care dorește să 

ne educe asupra tututor acestor diferențe! 

Atlasul Mondial al Cafelei sărbătorește 

nuanțele ce fac ca fiecare cafea să fie unică, 

analizând diferențele de creștere, prăjire și 

gust de la o țară la alta. Autorul James Hoff-

man prezintă caracteristici cheie și metode 

de producție din Bolivia în Guatemala, în 

Zambia și nu numai, ajungând la peste 35 de 

țări. O carte uimitoare despre diversitatea și 

istoria cafelei, fiind destul de ieftină pentru 

amploarea cunoștințelor sale.

p The Devil’s Cup, Stewart Lee Allen

La polul opus, cu mai puține rețete și mai 

multă antropologie, Cupa Diavolului este 

determinată de întrebarea: este cafeaua 

substanța care conduce istoria? Autorul 

Stewart Lee Allen face drumeții în întreaga 

lume, reluând istoria, găsind cafenele iconice 

și vizitând sate ascunse care au modelat 

evoluția acestei băuturi. El ne reamintește 

că apa fierbinte cu boabe servită la mesele 

de pe marginea drumului este un descend-

ent al cafelei saloanelor pariziene din epoca 

Revoluției Franceze. Cartea este o saga epică 

a personajului nostru preferat, cafeaua, și 

recunoaște modul în care consumatorii de 

ceai au fost excluși.

p I Love Coffee! Susan Zimmer

Ne place cafeaua pentru că ne place să bem 

cafea. Susan Zimmer iubește și ea cafeaua, 

motiv pentru care a compilat peste 100 de 

rețete de băuturi pe bază de cafea pentru a 

le experimenta - dintre care majoritatea sunt 

neobișnuite, dulci și distractive.  

Espresso martini? Bifat. Cognac Mochachino? 

Bifat. Cafea irlandeză? Da. Iced Café Cola 

Libre? De ce nu? Zimmer ne învață că toată 

lumea ar trebui să știe să facă crema pen-

tru espresso. În plus, ea adaugă o secțiune 

întreagă despre băuturile de cafea de sezon și 

de vacanță.

p Coffee Obsession, Anette Moldvaer

Cel mai potrivit titlu pentru o carte din 

această listă, Coffee Obsession este cel mai 

rentabil codex de cafea care acoperă totul 

de la A la Z. Campioana de degustare la 

nivel mondial și judecătoare internațională 

la cafea, Această carte este un pachet de 

cunoștințe despre cafea, cum ar fi indicatorii 

de calitate, modul de depozitare, gradele de 

măcinare sau de ce contează laptele,plus 

detalii despre cafele din întreaga lume, 

echipamente, rețete și multe multe altele.

„Stând într-o cafenea cu o cafea delicioasă 

este una dintre marile plăceri ale vieții ”

p Craft Coffee: A Manual, Jessica Easto 

Aici, ne plac manualele. 

Au tendința de a ne face mai buni la a 

face ceva acasă, cu mâinile noastre. Dacă 

dragostea ta pentru cafea este motivată de 

simplismul satisfăcător de a face o ceașcă 

superbă acasă (în loc să afli despre industrie 

în general), acest ghid exclusiv pentru cafea 

(fără espresso) este destinat preparării non-

profesionale în pijama la masa din bucătărie. 

„La urma urmei, această carte este despre 

prepararea cafelei și nu există niciun motiv 

pentru a ne lăsa distrași de modul în care 

sunt crescute boabele”. 
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The Bean
“Vom deschide o cafenea, unde oamenii se vor simți 
ca acasă și vor bea cafea de specialitate și o vom numi 
The Bean”, așa a început povestea The Bean. 

Proiectul The Bean a început, ca și multe alte proiecte ambițioase, la 
o bere,  3 oameni: Claudiu, Dorel și Mihai, oameni cu un numitor 
comun: dragostea pentru cafea. Aceștia și-au propus, în octombrie 
2016, să înceapă un proiect, și anume, prăjitorie de cafea.

Lucrurile nu au decurs așa cum au vrut ei, așa că, și-au cumpărat, 
de început, un espressor Astoria (un tanc din Anglia cu 600.000 
de shot-uri la bord), o râșniță, cești, au apelat la prieteni pentru 
instalațiile care trebuiau făcute, au luat ciocanul în mână, au dat 
jos tencuiala dintr-o casă în centrul Mediașului  (casă săsească) și 
în februarie 2017 lucrurile începeau să prindă contur, urmând ca 
în 14 aprilie visul să devină realitate: a avut loc deschiderea primei 
cafenele The Bean, în Mediaș, singurul coffee shop din acea zonă, 
în care oamenii aveau posibilitatea să bea cafea de specialitate. 

Desigur,venind cu o idee nouă într-un oraș în care la vremea aceea, 
Flat White era un termen nou, oamenii au fost puțin sceptici.

În primele luni, lucrurile erau la limita între minus și zero, dar totuși, 
oamenii care pășeau în cafenea, se întorceau și a doua oară, fapt care 
a sugerat că merită să mai aștepte. După un an de la deschiderea 
cafenelei din Mediaș, în aprilie 2018, a avut loc deschiderea celei 
de-a doua cafenele în inima Sighișoarei, sub cetate: o cafenea de 
18mp, cu 3 măsuțe, în interior și 4 afară (în sezon, desigur). 

Povestea din Sighițoara, a început în august 2017, când, după o 
plimbare, Mihai a văzut potențial în acest oraș și au profitat și de faptul 
că nu exista  o cafenea, în acea zonă, care să se axeze spre To GO.

În 2020, la Reghin, au deschis o cafenea cu o terasă de 
150 locuri, o cafenea la care, acum, încă se lucrează pentru 
a o aduce la nivelul celorlalte două cafenele.

În puțin timp, The Bean nu a devenit doar o cafenea, ci o comunitate 
de oameni faini care aveau o pasiune comună. Pentru mulți dintre ei, 
Thea Bean nu era doar un loc în care să își bea cafeaua, ci un loc pe 
care îl puteai numi cu multă lejeritate “acasă”, datorită relațiilor de 
prietenie care s-au legat între echipa de bariști și oaspeții cafenelei și, de 
asemenea, datorită prieteniilor care s-au legat între oaspeții cafenelei.

Pornind de la o echipă de doi barista, The Bean are, în prezent, doisprezece 
barista, care lucrează cu pasiune și spor în toate cele trei cafenele. 

Până în luna august a anului 2018, cafeaua de specialitate era procurată 
de la prăjitorii din țară, până când “omul cu ideea”, și anume, Mihai 
Tiberiu, a decis că vrea să devină p(v)răjitor de cafea. Astfel, a urmat 
achiziționarea unui prăjitor de cafea, și, încetul cu încetul, mirosul cafelei 
proaspăt prăjite începea să învăluie străzile Mediașului. În prezent, se 
prăjesc lunar aproximativ 450 kg de cafea, care ajung atât la cafenelele 
din Cluj-Napoca, la restaurante și diverse localuri din Mediaș, cât 
și la oameni din toate colțurile țării, care își prepară cafeaua singuri, 
acasă, când nu au posibilitatea să ajungă la cafenea. Cafeaua proaspăt 
prăjită, se vinde atât online, cât și la tejgheaua celor trei cafenele. 

Ținând cont de faptul că Mihai este un om ambițios, țintind mereu 
spre succes prin calitate și pentru care nu există termenul de “eșec”, 
acesta a participat la mai multe competiții de latte-art, a participat, de 
asemnea, și la festivalurile naționale și internaționale de cafea pentru a 
fi la curent cu toate noutățile și s-a asigurat de faptul că toți bariștii sunt 
bine pregătiți și pot oferi o experiență de neuitat prin cafeaua preparată, 
cât și prin latte-art-ul experimentat și oferit oaspeților cafenelei. 

Principala deviză după care funcționează toate cele trei cafenele 
este calitatea, de aceea, training-urile constante ale angajaților sunt 
nelipsite. Cu timpul, majoritatea angajaților au participat la competiții 
de latte art, obținând rezultate tot mai bune de la un an la altul.

Conceptul tuturor celor trei cafenele are o culoare de bază, adică 
albastru, de la cești la lămpi și de la lămpi la prăjitor, iar de la 
prăjitor la etichetele pungilor de cafea boabe. Mihai a ales albastrul 
pentru că a dorit un loc în care oamenii să se liniștească, să uite de 
stresul cotidian, pentru că albastru reprezintă pace, liniște, calm, 
serenitate. Ca și echipamente, echipa de bariști lucrează cu  două 
San Remo Café Racer, un La Marzocco Line, râșnițe Mythos One și 
Mahlkoning și un prăjitor Besca cu capacitatea de 5 kilograme.

Cafenelele The Bean vă așteaptă nu doar cu preparate standard, 
ci și cu preparate pe bază de cafea realizate după rețetele create de 
către angajați, cât și cu limonade delicioase și răcoritoare pe timpul 
verii, realizate după niște rețete orginiale, marca “The Bean”. 

Dacă ești prin Sighișoara, Mediaș sau Reghin, dă “o geană” pe la ei!



Deschis în 2017, acest mic bistro, “cât o sufragerie” este unul 
dintre acele locuri din centrul Iașului unde vrei să ajungi. 

Găsești aici cafea bună, mâncare simplă și delicioasă gătită 
pe loc, muzică bună, loc de lucrat pe timp de zi sau de 
socializat lejer, și cel mai important, oameni buni.

Pe timp de vară, te bucuri de o mică terasă, cu vedere 
spre întreg pietonalul. In tot restul timpului, te bucuri 
de interiorul cu aer franțuzesc a unui loc prietenos, 
unde miroase mereu a dulciuri și-a cafea.

Opened in 2017, this tiny bistro, the size of a living room, 
is one of those places in the center of Iași that you want to 
get to. You can find here good coffee, simple and delicious 
food prepared on the spot, good music, a place where 
you can work throughout the day or socialize a little, and, 
most importantly, where you can find good people.

During summer, you can enjoy the small terrace facing 
the walking path. The rest of the year, you can admire 
the French influences of the interior, a friendly place 
where it always smells like coffee and sweets. 
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Bistro At Ours

Capucin

Prajitoria
Este poate cea mai mică cafenea din Iași, cu 2 etaje. Coffee 
house pe timp de zi, și cocktail bar pe timp de seară, toate 
cu cafea super bună la bază. Capucin și-a câștigat numele 
pentru că e mic și jucăuș. Etajul, inundat pe timp de zi cu 
lumină naturală, are un aer oriental. Aici poti sta relaxat, 
în liniște, ferit total de zarva de afară. Meniul e ofertant, 
cafeaua fiind aici reinventată, mai ales în variantele 
alcoolizate. De vizitat și, neaparat, de fotografiat.

This is probably the smallest coffee place in all of Iași, having 
two floors. Coffeehouse throughout the day and cocktail 
bar by night, all focused on serving great coffee. Cappucin 
has come by its name due to its size and playful nature. The 
upper floor, engulfed by natural light throughout the day, has 
an oriental vibe. Here you can relax, totally sheltered from 
the outside bustle. The menu has a lot to offer, coffee being 
reinvented here, especially when it comes to the alcoholic 
drinks. A place worth visiting and, definitely, photographing.

Locul unde se prăjește și se degustă cafea foarte bună, 
dar și boabe de cacao, și casa unei selecții de ceaiuri 
deosebite. Prăjitoria s-a deschis în 2017, chiar în centrul 
orașului, iar dacă te afli în oraș pentru prima oară, e 
locul unde trebuie să ajungi. Vei fi întâmpinat cu miros 
de cafea proaspăt prăjită și cacao de gustat. Iți vei putea 
alege pentru acasă cafeaua preparată din rafturile pline, 
nu înainte de a o gusta. Ce preferi, espresso sau brew?

The place where great coffee gets roasted and cupped, 
alongside cocoa beans, but also house of a special array of 
teas. The Roastery opened in 2017, right in the center of 
the city, and if you happen to visit Iași for the first time, 
this place should be on your must-see list. Aromas of freshly 
roasted coffee and cocoa that you can sample will greet 
you as you walk through the door. You can choose your 
coffee for home from the fully stocked shelves, but not 
before tasting it. What do you prefer, espresso or brew?
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Shot.ae

Shot Specialty Cafe is made in the UAE. A home grown brand and this happened when a coffee 
addict, a coffee lover and a coffee enthusiast came together and decided that it’s time to launch a 
concept that retains the purest elements in a coffee shop. It’s all about the coffee. Starting with a 
truck and travelling around the UAE to promote the concept made Shot Specialty Cafe today one of 
Abu Dhabi’s strongest coffee brands.

To inspire all coffee lovers and attract more, One customer at a time, One day at a time,  
One coffee at a time. The law of attraction starts from our team members, The positivity and  
happiness they bring to a cup helps bring that sincere smile to each one of our guests, maintaining 
the high quality standards to satisfy and exceed our customer needs and expectations.

The knowledge of coffee is the key to success. 
Specialty coffee or Third wave coffee is the revolution. 
We aim to expand by launching in major cities around the world.

SHOT SPECIALTY CAFE

MISSION

VISION
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shot.ae
Etihad Towers Branch
Residencial Tower No. 4
Abu Dhabi,UAE



Conform unui nou studiu, consumul de cafea sau de ceai 
chiar înainte de culcare nu afectează calitatea somnului. 
Cercetătorii de la Universitatea Florida Atlantic și de 
la Harvard Medical School au monitorizat 785 de 
persoane timp de 5164 de zile și de nopți, înregistrând 
cantitatea de alcool, cofeină și nicotină consumată. 

Echipa de cercetători a comparat mai apoi aceste date cu cele 
rezultate din jurnalele personale ale participanților, precum 
și din senzorii purtați la încheietură de aceștia pe perioada 
studiului, care înregistrau durata și eficiența somnului și 
cât de repede se trezeau când ațipeau. În urma studiului 
reiese că în timp ce nicotina și alcoolul tulbură somnul – 
o țigară înainte de culcare, spre exemplu, reduce durata 
totală a somnului cu 42 de minute la insomniaci –, cofeina 
nu pare a avea un efect similar asupra calității acestuia. 

Dr. Christine Spadola, de la Universitatea Florida Atlantic, 
scriind în revista de specialitate Sleep, observă că până în 
acest moment prea puține studii investighează pe deplin 
relația dintre consumul de substanțe seara și caracteristicile 
somnului. „Acest studiu reprezintă una dintre cele mai mari 
și mai complete examinări longitudinale ale asociațiilor dintre 
consumul târziu al alcoolului, nicotinei și cofeinei, și rezultatele 
somnului măsurate în mod obiectiv”, notează Dr. Spadola. 

Tulburări ale somnului au fost constatate în timpul nopților 
când consumul de alcool sau de nicotină a avut loc cu cel mult 
4 ore înainte de culcare, somnul fiind mai întrerupt decât în 
timpul unei nopți fără.  
Pe de altă parte, nu s-a observat legătura dintre 
ingestia de cofeină cu cel mult 4 ore înainte de 
culcare și oricare dintre parametrii somnului. 

Oamenii de știință au mărturisit că rezultatele au fost la 
prima vedere surprinzătoare, dar totuși în conformitate cu 
dovezile anterioare privind efectul cofeinei asupra somnului. 
Nicotina s-a dovedit a fi substanța cea mai puternic asociată cu 
perturbarea somnului în rândul participanților cu insomnie. 
Conform acestui studiu, consumul de nicotină noaptea a 
redus în medie cu 42-47 de minute durata somnului. 

Într-un articol publicat în The Independent, expertul Dr. Neil 
Stanley confirmă constatările studiului, pretinzând că ideea 
conform căreia a bea cafea înainte de culcare te va ține treaz 
toată noaptea nu este altceva decât un mit. „Unii oameni sunt 
foarte sensibili la cofeină”, afirmă Dr. Stanley, „de aceea este 
important pentru aceștia să nu consume băuturi cu cofeină 
prea aproape de culcare, însă nu există o regulă fixă.” Sfatul 
doctorului Stanley este să vă ascultați propriul corp fiindcă 

fiecare reacționează diferit la cofeină; unele persoane nu simt 
deloc efectele acesteia, în timp ce altele dezvoltă o obișnuință 
încât efectul este complet neutralizat. „Dacă ați băut câte 
două cești de cafea neagră în fiecare seară în ultimii 40 de 
ani și abia acum aveți probleme cu somnul, înseamnă că 
mai mult ca sigur acestea nu sunt cauzate de cafea.” Un alt 
studiu apărut în 2019 sugerează că ar exista o legătură între 
consumul de cofeină și speranța de viață. Conform acestuia, a 
bea doar două cești de cafea pe zi ar putea crește speranța de 
viață cu 2 ani. Publicate în European Journal of Epidemiology, 
rezultatele cercetării arată că un consum moderat de cafea 
zilnic, cum ar fi 2-4 cești de cafea pe zi, este asociat cu 
reducerea mortalității comparativ cu un consum egal cu zero. 
 

Sursă: Sarah Young, International Coffee Day 

 https://cutt.ly/CzXzlqK
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Foto: David Mao, unsplash

Coffee before sleep 
Cafeaua lungă nu scurtează somnul profund. 
Un latte târziu nu te va priva de un somn adânc.
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MILANO - Se așteaptă ca producția de cafea a Braziliei pentru 
CY 2020/21 să crească semnificativ începând cu sfârșitul lui 2019, 
începutul lui 2020, însă cel mai probabil nu va atinge nivelul record 
al culturii recoltate în 2018, anul precedent în ciclul bienal Arabica.

În prima sa estimare oficială lansată joi, Compania Națională a 
Furnizorilor țării a anunțat că producția s-a înregistrat între 57,15 și 
62,02 milioane de saci, de la cei 49,3 milioane de saci în anul 2019.

Producția de cafea Arabica, influențată de ciclul de 
doi ani menționat mai sus, este preconizată să crească 
cu 26% până la 34,1%, ajungând între 43,2 și 46 de 
milioane de pungi, lipsind în ambele cazuri recolta 
record de 47,48 milioane de pungi culese în 2018.

Producția de Robusta a fost stabilită de Conab ca fiind între 13,9 
și 16 milioane de pungi, față de cele 15 milioane în 2019.

Productivitatea a fost evaluată de către Agenție 
între 30,31 și 32,89 saci pe hectar, comparativ cu 
27,20 în 2019/20 și 33,07 în 2018/19.
 

Sursă: cutt.ly/xzXvT3I 

Foto: Diego Catto, unsplash

PRODUCȚIA DE CAFEA A BRAZILIEI PENTRU CY 2020/21 

VĂZUTĂ SUB RECOLTA RECORD DIN 2018 
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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 a fost motivul/ 
motivele pentru ați ales cafeaua?

Mi-aș explica relația cu cafeaua în două cuvinte: constantă auto-
descoperire. De la dependență la pasiune, această călătorie în 
continuă evoluție mi-a adus mulți prieteni și povești din întreaga 
lume. Cred că totul a început din copilărie, tatăl meu preferând 
ca eu să îi fac cafea în fiecare dimineață. Era un ritual zilnic 
pentru amândoi înainte de a pleca la muncă. Mă făcea fericită 
să-l văd savurând cafeaua pe care o preparam și, chiar și în ziua 
de azi, mă bucur de acest ritual dintre noi. Dincolo de obținerea 
cănii mult dorite, această călătorie mi-a permis să descopăr 
arome, să satisfac curiozități și emoții pe care altfel nu mi le-aș fi 
putut imagina niciodată. De asemenea, am crescut ca persoană 
datorită numeroaselor neplăceri pe care le-am avut de depășit.

Începerea studiului meu oficial s-a petrecut în 2017. Am decis că 
cel mai bun mod de a înțelege cafeaua dincolo de un hobby este 
să fiu parte din industrie. Așa că m-am înscris la un curs SCAE 
și am deschis o cafenea în același timp. În timpul acelor ani, 
am avut multe oportunități și experiențe, inclusiv să fiu invitată 
ca judecător la evenimente, să merg în excursii de origine și să 
fac nenumărate exerciții de cupping. Acestea au contribuit la 
cunoștințele pe care le am și pe care încă încerc să le dezvolt zilnic.

Cum este piața cafelei din țara dvs.,  
cafeaua de specialitate a crescut în ultimii ani?

Piața este încă dominată de cafeaua comercială. 40% din 
producția totală este distribuită cafenelelor care servesc 
boabe Arabica. Pe parcursul anului 2010, s-a înregistrat 
o creștere a distribuției cafelelor de mono origine 
Arabica în toate cafenelele și s-au găsit clienți entuziaști. 
Acest lucru se poate observa din creșterea cererii de la 
fermierii de cafea de specialitate. De asemenea, există o 
tendință conform căreia cafenele își crează amestecuri 
proprii, ce sunt foarte bine primite de clienți.

Consumatorii din Indonezia sunt la curent și cunoscători. 
Știu ce le place. Ca lideri în domeniu, trebuie să educăm 
și să împărtășim cunoștințe cu toții, de la producători la 
cel care servește cafeaua. În afară de cunoștințele tehnice, 
ar putea fi folositor să existe un mix bun între un flux 
operațional eficient și puternice abilități de ospitalitate.

În ultimul deceniu, consumul de cafea s-a dublat. Ca 
țară producătoare de cafea Arabica, simt că există încă loc 
pentru creșterea interesului prin evenimente, expoziții, 
chiar și excursii la fermă. Există multe locații frumoase 
care au ferme de cafea și cu siguranță merită vizitate.

Care este cea mai bună amintire sau 
experiență cu cafeaua de specialitate?

Aceasta este o întrebare dificilă pentru mine, deoarece, prin 
experiențele unui client sau ale unui barista, există multe 
momente neprețuite. Un astfel de moment a fost cu ani în urmă, 
când eram în Olanda și obișnuiam să beau câte un cappuccino 
în fiecare dimineață la o cafenea mică de lângă un canal. 

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

I would express my relationship with coffee in two words: 
constant self-discovery. From addiction to passion, this 
continuously evolving journey brought me many friends and 
stories from around the world. I believe it all began during 
childhood with my father having a preference that I made 
him coffee every morning. It was a daily ritual for both of 
us before he went to work. It made me happy to see him 
enjoy the coffee I brewed and to this day, I still enjoy this 
ritual between us. Beyond crafting the desirable cup, this 
journey allowed me to discover flavours, satisfy curiosities 
and emotions I never could have imagined. I also grew as 
a person through the many setbacks I had to overcome.

My formal learning began in 2017. I decided the best way 
to understand coffee beyond a hobby is to be involved 
with the industry. I took up SCAE skills programs and 
opened a café at the same time. During those short years, 
I had many opportunities and experiences including being 
a guest judge at events, going on origin trips and doing 
uncountable cupping exercises. These contributed to the 
knowledge I have and still seek to develop them daily.

How is the coffee market in your country, has 
specialty coffee grown in the last few years?

The market is still dominated by commercial coffee. 40% of 
total production is distributed to cafés that serve Arabica beans. 

During 2010 there was a growth in distribution of 
single origin Arabica coffees in all cafés and found 
enthusiastic customers. That can be seen from the increase 
in demand from Arabica farmers. It is also a trend for 
cafés to blend single origin coffee and create their own 
signature blends, which is well received by customers. 

Consumers in Indonesia are up to date and knowledgeable. 
They know what they like. As leaders in the field, we need 
to educate and share knowledge with everyone from the 
producers to the server of the coffee. Apart from technical 
knowledge, a good mix of streamlined operational workflow 
and having hospitality skills would be desirable.    

In the last decade, coffee consumption has doubled. As an 
Arabica coffee producing country, I feel there is still room for 
growth in interest through events, exhibitions, even farm tours.  
There are many beautiful locations that have 
coffee farms and surely worth a visit.

What is the best memory or 
experience with specialty coffee?

This is a tough question for me because whether through 
the experiences of a customer, or a barista, there are 
many treasured moments. One such moment, was years 
ago, when I was in The Netherlands, I would have a 
cappuccino every morning at a small café next to a canal. 

COFFEE BREAK TEAM ? 
Ronița Dragomir 4
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Decorul cafenelei era simplu și drăguț, și te făcea să te 
simți ca acasă. Proprietara era o doamnă foarte plăcută și 
răbdătoare, care avea un bun raport cu toți clienții săi. 

În fiecare zi în care am vizitat-o, am observat 
cât era de primitoare, amabilă și părea să aibă 
o adevărată conexiune cu toți clienții ei. 

În ultima mea zi acolo, i-am mulțumit pentru 
ospitalitate și i-am spus că mi-a făcut plăcere să vin 
acolo în fiecare dimineață și că urma să plec; a ieșit 
din spatele tejghelei și mi-a dat o îmbrățișare! 

Fusese o perioadă grea pentru mine, dar brusc am simțit că 
totul va fi bine în acel moment. Am știut atunci că dacă voi 
avea vreodată o cafenea, aceasta este aceeași experiență pe 
care mi-aș dori să o aibă și clienții mei! Această experiență 
m-a inspirat să deschid propria mea cafenea și este o 
amintire minunată a unei experienței valoroase creată de 
acele lucruri mici pe care, adeseori, le trecem cu vederea.

Următoarea mea amintire este dintr-o excursie la o fermă de 
origine în Waerebo, NTT, Indonezia. Era o locație exotică 
frumoasă, plină de natură sălbatică, într-o companie grozavă 
cu alți iubitori de cafea. Unul dintre cei care erau cu noi 
avea o versiune simplă de pour over cu o râșniță manuală 
așa că, în fiecare dimineață, savuram de o cafea specială 
înainte de activitățile noastre zilnice de agricultură. 

Seara, la cină ne bucuram de preparate locale interesante, 
pregătite de localnici, urmate de o altă rundă de cafea în timp 
ce priveam apusul soarelui. Chiar dacă au fost numai trei zile, 
această călătorie va rămâne întotdeauna în amintirile mele și 
aștept cu nerăbdare să vizitez o altă fermă cât mai curând!

Ce alt proiect legat de cafea aveți 
despre care ne puteți spune?

Următorul meu proiect reprezintă o colaborare între câteva ferme 
de cafea din Indonezia. Împreună încercăm să modalități de 
îmbunătățire și menținere a unei plantații de cafea mai durabile. 

Cred că există câteva cafele cu potențial care provin de la aceste 
ferme care, beneficiind de sisteme și protocoale adecvate, ar putea 
rezulta într-o cafea de specialitate de înaltă calitate. Unele dintre 
ele au avut deja succes, dar prin această colaborare, îmi doresc 
cu adevărat să experimentez și să-mi construiesc propria marcă 
de cafea, de la sol până la ceașcă. Aceasta presupune desigur un 
efort pe termen lung, deoarece este provocator atât din punct de 
vedere fizic, cât și mental, și depinde de multe variabile. Încercând 
și eșuând constant, ca și prin educarea și inspirarea fermierilor 
nu putem decât să avem succes, iar acest lucru, la rândul său, va 
ajuta, sperăm, în a îmbunătăți și inspira lanțul de aprovizionare.

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

A fi barista înseamnă a fi cel care servește produsul, ceea 
ce înseamnă că ace(a)sta este ultimul punct de contact cu 
clientul.Ne ajută foarte mult că, în afară de cunoștințele 
tehnice, un barista trebuie să poată face legătura cu clienții 
înainte de a-i putea „educa”. Rolul lor ar fi acela de a crea 
pur și simplu interes și de a satisface orice curiozitate 
pe care un client ar putea să o aibă despre cafea. 

Cheia aici este să împărtășești cantitatea potrivită de 
informații cu persoana potrivită, fără a o copleși.

The décor of the café was quaint and simple and felt 
very homely. The owner was a very pleasant and patient 
lady that had the best rapport with all her customers. 

Every day that I visited I couldn’t help but notice 
how warm and friendly she was and how she seemed 
to have a connection with all her customers. 

On the last day of my stay, I thanked her for her 
hospitality and told her that I had enjoyed being 
there every morning and was leaving, she walked out 
from behind the counter and gave me a hug! 

I was having a rough trip and suddenly things felt alright 
for that one moment. I knew if I ever started a café, this 
is the same experience I would surely like my customers 
to have! This inspired me to start my own cafe and is 
an endearing reminder of how valuable experiences 
are created by the little things we often overlook.

My next treasured memory is of an origin farm trip in 
Waerebo, NTT, Indonesia. It was a beautiful exotic 
location full of untouched nature and it was with a 
great company of like-minded coffee lovers. One of us 
had a simple manual pour over brew equipment with 
a hand grinder, so each morning we would have some 
special coffee before our daily farming activities. 

In the evening, we would have dinner with interesting local 
dishes prepared by the locals followed by another round of 
coffee as we watched the sunset.  
Even though it was just a short three days, this 
trip will always linger fondly in my memories 
and I can’t wait to visit another farm soon! 

What other project related to coffee do 
you have that you can tell us about?

My upcoming project is a collaboration between a few coffee 
farms in Indonesia. Together we are trying to find ways to 
improve and maintain a more sustainable coffee plantation. 

I believe there are some potential coffees from these farms 
that, given proper systems and protocols, can result in 
high quality specialty coffee. Some of them have already 
been successful, but through this collaboration, I really 
want to experience and craft my own brand of coffee 
from the soil straight to the cup. This surely implies a 
long-term endeavour as it is both physically and mentally 
challenging and depends on many variables. Through 
constant trial and error, as well as educating and inspiring 
the farmers, we can only achieve success, and this, in turn, 
will hopefully help improve and inspire the supply chain. 

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

Being a barista means you get to be the one who serves 
the product, which means he/she is the last point of 
contact with a customer. It helps greatly that apart from 
technical knowledge, a barista must also be able to 
connect with customers before he can even ‘educate’ them. 
Their role would be to simply create interest and satisfy 
any curiosity a customer might have about coffee. 

The key here is to share the right amount of information 
with the right person without overwhelming them.



Fiind trainer, am protocoale operaționale stricte și îmi actualizez 
constant echipa cu privire la orice metode sau descoperiri noi 
din lumea cafelei și le sprijin în creșterea și dezvoltarea lor 
personală. Țin cursuri lunare / ședințe de cupping pentru bariștii 
mei, avându-i pe cei mai experimentați drept asistenți, astfel 
încât să-și poată dezvolta abilități de conducere și de predare.

În altă ordine de idei, fiind conștienți de piață, de ceea ce își 
doresc în zilele noastre, pot observa cu ușurință ce cafea doresc 
să cumpere. Pe lângă bunele practici de igienă, este important 
ca un barist să știe, de asemenea, să lucreze eficient și eficient, 
oferind în același timp clienților abilități bune de ospitalitate.

De asemenea, acestora [bariștilor] trebuie să le placă să 
lucreze în fața clienților, deoarece aceștia din urmă sunt 
curioși și vor să se uite, și să se bucure de toate sunetele ce 
alcătuiesc atmosfera unei cafenele. Ar trebui să fie un pachet 
complet de experiențe minunate pentru fiecare client.

Care este părerea ta despre concursurile 
de cafea și sunt ele importante în 
creșterea cafelei la toate nivelurile?

Concursurile de cafea afectează în mod direct și indirect 
cafeaua la un anumit nivel; într-un mod pozitiv, desigur, 
pentru că asta înseamnă atenție și conștientizare. Putem vedea 
modul în care concurenții caută potențiala cafea sau modul în 
care fermierul are onoarea să fie prezent și să arate modul în 
care și-a îngrijit ferma. Acest lucru încurajează producătorii să 
caute boabe de cafea pentru competiții și să-și îmbunătățească 
calitatea. O mulțime de muncă, eforturi și sacrificii sunt 
făcute pentru a deveni campion, dar odată cu aceasta vine și o 
mulțime de responsabilitate, pentru cel care a câștigat trofeul.

Atunci oamenii pot vedea că se poate face și pot găsi 
inspirație în asta. De aceea, cred că aceste competiții 
sunt doar o altă cale a educației în cafea, începând de 
la culegerea de informații, apoi învățând noi metode, 
fiind totodată inspirat și încurajând alți bariști în a oferi 
o rutină personală autentică în timpul competițiilor. 

Este o parte importantă a drumului continuu către 
educarea publicului cafelei de specialitate.

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

Da, cred că este afectat deja. Aceasta este o problemă care 
apare acum și va continua pe viitor, în ceea ce privește cafeaua 
sau orice altceva consumăm de pe pământ. Este dificil de 
discutat despre acest subiect  fără să fi luat măsuri înainte. 
 
Schimbările climatice au dus la valuri de căldură, secete, 
focare de infecție și ploi imprevizibile peste tot pe glob. 
Acestea la rândul lor duc la și mai multe variabile în procesul 
de producție, care evident afectează consistența și va duce la 
o incapacitate a fermierilor de a produce un profil / arome  
constante sau poate chiar în a menține o producție constantă.  
 
În zone mici, nivelul de trai riscă să se confrunte cu această 
provocare. Dând la o parte aroma, în Sumatra de Nord de 
exemplu, s-a găsit o varietate mixtă de Arabica și Robusta 
(Hibrido De Timor) care are gene rezistente la rugina 
frunzelor de cafea, nematozi și rezistentă la boli de cafea de 
la altitudini mai mici. Lucrul împreună pentru a rezolva 
provocări viitoare cu soluții inedite este cheia succesului.

Being a trainer, I set strict operational protocols and constantly 
update my team on any new methods or discoveries in 
the world of coffee and support them in their growth and 
development. I conduct monthly courses/cupping sessions 
for my baristas with the senior ones as my assistant so 
they might also develop leadership and teaching skills.

On the other hand, being aware market-wise of what they 
want nowadays, they can easily notice which coffee they want 
to buy. Besides good hygiene practices, it is important for a 
barista to also know how to work effectively and efficiently, 
meanwhile serving the customers with good hospitality skills

They must also be able to enjoy working in front of the 
customers, as customers as curious and they watch, and enjoy 
all the sounds that make the ambience of a café.  
It should be one package of marvellous 
experiences for each customer.

What is your opinion about coffee 
competitions and are they important in 
the growth of coffee on all the levels?

Coffee competitions are directly, and indirectly, affecting 
coffee at a certain level; in a positive way, of course, because 
this means attention and awareness. We can see the way 
competitors look for potential beans or how the farmer 
has the honour to be present and show the way he has 
nurtured/ cared for his farm. This encourages producers to 
seek potentially competitive beans and improve their quality. 
A lot of work, efforts, and sacrifices are made to become 
a champion, but with this comes a lot of responsibility 
as well, to be the one who’s earned that trophy.

Then people can see it can be done and be inspired by 
this. That’s why I believe competitions are just another 
path of the coffee education, starting from gathering 
information, then learning new methods, all the while being 
inspired and encouraging other baristas in order to create 
authentic personal performances during competitions. 

It is an important part of the continuous path towards 
the education of specialty coffee’s audience.

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

Yes, it already is. This is a problem that occurs now and will 
also happen in the future, regarding coffee or whatever we 
consume from the earth. This topic is tough to talk about 
without taking any action.  
 
Climate change has led to heat waves, droughts,  
pest outbreaks and unpredictable rainfalls across the globe. 
This in turn creates more variables in the production 
process that naturally affects consistency and will result 
in an inability for farmers to produce a consistent taste 
profile/flavours or maybe even maintain a constant yield. 

In small areas livelihood is at a high risk when facing this 
challenge. Flavour aside, for example in North Sumatra, a 
mixed variety of Arabica and Robusta (Hibrido De Timor) 
was found with genes that are resistant to coffee leaf rust, 
nematodes, and coffee berry disease resilience to lower 
altitudes. Working together to solve future challenges 
with unprecedented solutions is the key to success.
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Cafeaua este despre gust; spuneți-mi metoda 
de cafea și ritualul dvs., dacă aveți unul?

Participând la multe sesiuni de cupping, sunt întotdeauna 
încântată de rezonanța de la o anumită origine. Când îmi atinge 
paleta, înainte ca oricine altcineva să-i confere originea, pur și 
simplu zâmbesc ca și cum m-aș fi întâlnit cu un vechi prieten. 
„Te-am găsit din nou”. Nu aș vrea să numesc cafeaua aici ca să nu 
dezamăgesc pe nimeni, dar să spunem doar că favorizez cafeaua 
procesată natural. Zilnic, nu beau așa multă cafea: o cană cu lapte 
dimineața și alta seara, după masă. Cu toate acestea, în ziua mea 
liberă, mă distrez experimentând cu jucării noi pe care le cumpăr. 
Nu pot să nu mă simt încântată să testez noi aparate de cafea și 
accesorii concepute de companii nemaipomenit de creative. Zile 
de descoperire ca acestea ar putea fi considerate drept ritualul meu.

Care-s gândurile tale în ceea ce privește 
educația în țările de origine?

În prezent, accesul la educație este o problemă pentru 
multe regiuni de cafea de origine, toți fermierii urmăresc 
minimizarea costurilor și maximizarea producției. Fermele 
mai mici nu pot beneficia de actuala știință, deoarece necesită 
schimbări și informații noi. De obicei, operează datorită 
cunoștințelor transmise de la generațiile anterioare. Pentru a 
merge mai departe, principala provocare este în a fi adaptabil 
la schimbări într-o manieră durabilă. Aceasta este o parte a 
responsabilității mele de a împărtăși ceea ce am învățat de 
la SCAE sau CQI în locurile în care crește cafea. În zilele 
noastre, unii fermieri lucrează cu oameni de știință, organizații 
de conservare și companiile de cafea urmăresc defrișările, 
verificând ca regulile de sustenabilitate evoluează datorită 

unor programe de certificări, oferind burse fermierilor și 
profesorilor în cadrul unor școli vocaționale în domeniul 
agriculturii și mărind accesul la cursuri și informații actuale, 
începând de la semințe până la plantă în ceea ce privește 
condițiile și practicile agronomice, luându-se în considerare, 
în primul rând, impactul acestor decizii asupra calității și 
productivității culturilor. Toate acestea îmi dau speranță 
pentru viitor și cu siguranță ne vom putem confrunta cu 
mai multe provocări prin colaborarea acestor organizații.

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

Am deja liste cu locuri pe care vreau să le vizitez ca parte a 
călătoriei mele de cafea și să vizitez România este pe una dintre 
ele. Am auzit atât de multe povești bune și interesante despre 
cafeaua din România, cu siguranță că în viitor aș vrea să vin 
să o simt pe pielea mea, mai ales de când am auzit că mulți 
prăjitori și bariști se concentrează pe calitate. Trecerea rapidă 
de la tradițional la servirea masivă a cafelei de specialitate 
și primind suport de la comunitatea din întreaga țară este 
ceva care mă va aduce cu siguranță să observ mai mult din 
acea experiență senzorială minunată. Pentru toți semenii mei 
din lumea cafelei în România: continuați să inspirați prin 
cunoștințele pe care le împărtășiți și oriunde vă aflați în lanțul 
de cafea; rămâneți pe cât de autentici puteți. Lăsați cafeaua 
să vă arate unde străluciți. Nu vă desconsiderați niciodată 
pentru că aveți disciplină, într-o zi cu toții vom ajunge 
acolo unde ne dorim; începeți de „jos” până să puteți ajunge 
„sus”. Până atunci, să aveți grijă în aceste vremuri tulburi, să 
rămâneți în siguranță și activi, și să răspândiți pozitivitate. 

Salutări din partea mea și ne vedem în România.

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

Having attended many cupping sessions, I am always delighted 
with the resonance from a specific origin. When it touches 
my palette, before even anyone can confer the origin, I simply 
smile like I bumped into an old friend. ‘I found you again’. I 
would not name the coffee here as not to disappoint anybody 
but let us just say, I favour naturally processed coffee.  On a 
daily basis, I do not drink that much coffee: one cup in the 
morning with milk, and another in the evening, after a meal. 
On my free day however, I have fun experimenting with new 
toys I purchase. I cannot help but feel excited to test the new 
coffee gizmos and accessories designed by endlessly creative 
companies. Discovery days like these might be my ritual.

What are your thoughts about 
education in origin countries?

Presently, access to education is a problem for many origin 
coffee regions, all farmers aim to minimise cost and maximise 
production. Smaller farms might not benefit from the new 
science because it requires change and new information. 
They usually operate with what knowledge has been handed 
down from previous generations. Moving forward, the 
main challenge is being adaptable to change in a sustainable 
manner. This is part of my responsibility to share what I 
learnt from SCAE, or CQI to places where you have coffee 
growing. Nowadays, some farmers are working together 
with scientists, conservation organisations and coffee 
companies pursue deforestations, making sure sustainability 
guidelines are evolving by having certification programs, 

giving scholarships to farmers and teachers in vocational 
schools on farming, and increasing access to training and 
new information, starting from seed to plant with respect to 
agronomic conditions and practices primarily considering the 
impacts of these decisions on crop quality and productivity. 

All this makes me feel hopeful for the future and 
we can certainly face more challenges through 
the collaboration of these organisations.

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

I already have lists of places that I want to visit as my part of 
my coffee journey, and visiting Romania is on them. I heard 
so many good and exciting stories about coffee in Romania, 
for sure I would like to come and experience this myself 
in the future, especially since I heard that many roasters 
and baristas are concerned about quality. Moving fast from 
traditional to massively serving specialty coffee and receiving 
support from the coffee community around the country is 
something that would definitely make me want to observe 
more of that marvellous sensory experience. To all my coffee 
fellows in Romania: keep inspiring through the knowledge 
that you share and wherever you are in the coffee chain, stay as 
authentic as you are.  
Let coffee show you where you shine. Don’t ever 
belittle yourself for having discipline, someday we 
are all going to achieve what we wanted; start from 
small to big. Until then, take care in these troubled 
times, stay safe and active and spread positivity.

Greetings from me and I’ll see you in Romania.
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 Bogdan
Georgescu De ce cafea? Cum ai ajuns  

să lucrezi în cafea?

Eu beau foarte multă cafea de când mă știu. Înainte, 
bineînțeles beam ce găseam, toate brand-urile comerciale. 
La un moment dat, în America, am nimerit din greșeală 
într-un shop de specialitate care mi-a deschis ochii și am 
realizat că ce beam eu nu era ce trebuie, din momentul 
acela am început să-mi pun problema cum aș putea 
reuși să beau cafea mai bună… și am ajuns la prăjit.

Care a fost pentru tine cea mai intensă 
experiență cu și despre cafea?

Cred că cea mai interesantă experiență am avut-o la 
Campionatul Mondial de Roasting din Taipei; este o presiune 
imensă tot ce înseamnă competiția, ținând cont că Roasting 
este cea mai complexă dintre toate și se întinde pe durata 
a 4 zile cu probe în 3 dintre ele. Nu vreau să minimizez 
eforturile colegilor care participă la Barista/Latte Art/Brew/
etc. pentru că știu că se muncește enorm pentru performanță. 
Una peste alta, competiția asta te marchează în bine și cred 
că toți competitorii o țin minte, fiecare din motive proprii.

Cât de importantă este educația 
pieței de cafea în dezvoltarea ei?

Din punctul meu de vedere educația este cea mai importantă 
pentru că după ureche se poate face orice, prost sau mediocru, 
și nu vorbesc doar despre cafea. Însă dacă ne referim la piața 
de cafea am văzut toate nivelurile de cunoaștere: de la bariști 

care nu știu să tampeze sau ce înseamnă brew ratio, până 
la oameni care măsoară și calculează tot ce fac, astfel încât 
produsul pe care îl primește clientul din fața lor să fie dacă 
nu perfect, cel puțin aproape de perfecțiune. Fără educație în 
tot lanțul cafelei, degeaba prăjesc eu cea mai bună cafea dacă 
un barista needucat strică fără să-și dea seama produsul și nu 
va știi niciodată motivul pentru care clientul nu-i revine.

Care este noul proiect  
de cafea la care lucrezi ?

Am un proiect nou, se numește MABO Coffee, la care 
lucrez de câțiva ani, însă, din păcate, timpul nu mi-a permis 
să-l finalizez. Este vorba despre o prăjitorie de cafea pe 
care vreau s-o transform într-un hub de shared roastery și 
educație. Din punctul meu de vedere piața din Romania 
este la un nivel foarte înalt, cu prăjitorii și cafenele foarte 
experimentate și vechi în domeniu, drept urmare vreau 
să mă integrez cu toate produsele mele în partea de tot a 
elitei, indiferent dacă vorbim despre cafea, educație sau alte 
proiecte de business. Coffee shop-ul va fi atașat prăjitoriei 
și ambele se află pe strada Vulturilor la numărul 31. 

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

Cred că barista are un rol principal, fiind legătura cafelei de 
specialitate cu clientul. De cele mai multe ori clienții nu mă 
văd pe mine, poate nici nu știu ce e prăjitul cafelei și cum se 
face, însă dorința de a bea o cafea bună e cea care-i împinge 
pe cei mai mulți să calce pragul unei cafenele de specialitate.

Silvia Constantin ? 
Ronița Dragomir 4
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Competițiile de cafea sunt importante și de ce?

Pentru mine sunt foarte importante; practic este momentul 
în care este apreciat ceea ce știi să faci de către oameni care 
pot să înțeleagă ce înseamnă cafeaua de specialitate. Degeaba 
ne îmbătăm cu apă rece ascultând cum toți clienții zic că 
facem cea mai bună cafea, pentru că eu cunosc clienți care 
beau toate băuturile sub-standard și le consideră bune, deci 
bun și prost sunt termeni foarte generali. La competiție ai 
șansa să verifici că ceea ce faci, faci bine sau nu și să te auto-
ajustezi pentru a putea oferi produse mai bune clienților tăi.

Cafeaua este despre gust; spune-mi care este 
originea ta preferată, metoda de preparare și 
cel mai interesant cocktail pe bază de cafea?

Greu de spus în ceea ce privește originea preferată, aș fi 
tentat să zic Etiopia însă în ultima vreme m-au surprins 
(datorită noilor metode de fermentare) foarte multe origini 
pe care le evitam. De exemplu, evitam Brazilia/Columbia/
Rwanda pentru că toate au câteva caracteristici de gust care 
mie nu-mi plac, unele cu aciditate scăzută, altele cu note de 
ciocolată, altele cu astringență ridicată etc. Însă în ultima 
vreme m-au surprins chiar aceste origini printr-o explozie 
de aciditate și gusturi nemaîntalnite de mine în cafea. 
Inițial eu am pornit pe acest drum cu espresso, dar în timp 
am început sa beau doar filtru și aici metoda preferată este 
V60-ul. Am încercat alte metode alternative însă claritatea 
gustului și aciditatea n-am putut s-o regăsesc în alte metode. 
Cocktail-uri pe bază de cafea n-am prea băut, în schimb 
beau cu mare plăcere bere artizanală și stout-uri cu cafea.

Care este experiența ta personală legată de 
campionatul de prăjire și ce s-a schimbat în 
percepția ta apropo de tot ce e legat de cafea?

Eu am rămas după acest campionat cu o idee în cap, exact 
ca în filmul Inception. Mi se pare că dacă vreau să fac orice 
în domeniul acesta, trebuie să o fac cu toată pasiunea și 
dăruirea de care sunt în stare, altfel mi se pare ca e degeaba. 

Caut maximul de calitate care se poate scoate din cafea 
și nu vorbesc aici doar despre prăjire, ci despre orice 
legat de cafea: preparare, educație, etc. Mai mult de 
atât cred că este greu de explicat, aș vrea să încerce cât 
mai mulți să participe la competiții și să trăiască pe viu 
experiența. Nimic nu se compară cu senzația live.

În încheiere câteva cuvinte pentru 
comunitatea de cafea din Romania.

În primul rând este o comunitate de oameni 
minunati care, din păcate, este destul de mică. 

Aș vrea să văd cât mai multă deschidere din partea 
noastră către majoritatea publicului băutor de 
cafea, de orice fel, și să încercăm să educăm în 
direcția bună în loc să blamăm direcția greșită. 

Sper să ne vedem cât mai curând la evenimente, 
competiții, adunări de orice fel legate de cafea 
că m-am săturat de live-uri pe Insta și FB!

DK-50
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DK-30

DK-200

DK-30F DK-40

DKS-65

Precise dosing and fresh on demandESPRESSO GRINDERS 

HEAD OFFICE:
287 Theodor Pallady Bldv. 032258, Bucharest Romania
Phone: +40213451106 • Fax: +40213451107
www.dipgrinders.ro • office@dipgrinders.ro



Boabele de cafea sunt prăjite: un proces care modifică 
gustul, aroma și culoarea boabelor. De asemenea, modifică 
structura chimică a boabelor și beneficiile pentru sănătate. 
Se poate bea într-un latte. Se toarnă peste gheață. Se poate 
gusta într-un tiramisu. Îl poți sorbi dintr-un espresso 
martini. Se amestecă într-un smoothie verde. Cafea într-
un smoothie? Nu, nu glumim: încercați să adăugați o cafea 
la smoothie-ul dvs. de dimineață cu extract de cafea verde. 
Aveți încredere în noi, până la sfârșitul acestui articol, veți fi 
verzi de invidie dacă nu îi dați o sanșă acestui tip de cafea.

Care este culoarea unui bob de cafea? Dacă ai răspuns 
maro, te înșeli. Înainte de prăjire, umilele boabele de cafea 
sunt de fapt verzi. Boabele de cafea sunt prăjite pentru a 
ajunge la ceea ce folosim zilnic alături de lapte. Procesul 
de prăjire modifică gustul, aroma și culoarea bobului. 
De asemenea, modifică structura chimică acestuia și 
concentrația de nutrienți. Asta înseamnă că beneficiile 
pentru sănătate asociate consumului de cafea și consumului 
de extract de boabe de cafea verde sunt destul de diferite.

Corpul absoarbe și metabolizează rapid acest acidul, ceea 
ce înseamnă că orice corp poate profita cu ușurință de 
aceste beneficii pentru sănătate. Deci, care anume sunt 
aceste beneficii ce vin de la boabele de cafea verde?

1. Ajută la pierderea în greutate.

Poate că boabele de cafea verde sunt cel mai bine cunoscute 
pentru potențialul lor de a ajuta la pierderea în greutate. 
Cercetările sugerează că acidul clorogenic ajută organismul să 
ardă glucoza și grăsimile stocate, reduce absorbția glucidelor 
(scăderea glicemiei) și îmbunătățește colesterolul. Într-un 
studiu special, un grup de 30 de persoane supraponderale a fost 
împărțit în două grupuri: un grup a consumat extract de boabe 
de cafea verde, în timp ce celălalt a băut cafea instant obișnuită. 
La sfârșitul celor 12 săptămâni, grupul care a consumat extract 
de boabe de cafea verde a pierdut în medie 5,4 kg și a scăzut 
cu 3,6% grăsime corporală. Grupul care consuma cafea instant 
a pierdut în medie 1,7 kg și a scăzut cu doar 0,7% grăsime 

Cafeaua primește adesea recenzii negative din cauza 
nivelului crescut al cofeinei. Sigur, consumul a 20 de 
căni de cafea pe zi vă va ține treaz noaptea, dar, consumat 
cu grijă, un latte dimineața nu este un lucru rău deloc. 
Îmbunătățește starea de spirit și funcția creierului, protejează 
împotriva bolilor de inimă, îmbunătățește performanța, 
crește metabolismul și te ajută să menții o greutate 
sănătoasă. Extractul de boabe de cafea verde conține mai 
puțină cofeină decât omologul său prăjit. O porție de 
cafea conține aproximativ 100 mg de cofeină. Aceeași 
porție de cafea verde conține doar 20 mg de cofeină. 

Consumul de extract de boabe de cafea verde vă permite 
să consumați cofeină fără a-i cauza organismului să intre 
într-un episod hiperactiv cauzat de aceasta. Iar corpul tău 
absoarbe simultan cantități mari de acid clorogenic. Aveți 
numai de câștigat. Acidul clorogenic și cofeina în special, sunt 
responsabile de starea de sănătate. Acidul clorogenic este un 
antioxidant. Este bun pentru tine. Și, surpriză: există mai mult 
acid clorogenic în boabele de cafea verde decât în cele prăjite.

corporală. Numeroase studii au arătat, de asemenea, cum 
cofeina poate ajuta la creșterea metabolismului între 3 și 11%, 
ceea ce, din nou, ajută organismul să slăbească sau să mențină 
o greutate sănătoasă. Într-un alt studiu publicat în Jurnalul de 
Fiziologie și Comportament, s-a constatat că persoanele care au 
băut cafea cu cofeină au avut o îmbunătățire a metabolismului 
cu 16% față de cei care au băut cafea decofeinizată.

2. Normalizează glicemia

Extractul de boabe de cafea verde ajută, de asemenea, la 
scăderea inflamației, care are efecte pozitive asupra nivelului 
de zahăr din sânge. De fapt, boabele de cafea verde s-au 
dovedit a reduce acumularea de grăsimi și rezistența 
la insulină și pot chiar să reducă absorbția glucozei în 
cazul persoanelor care se luptă cu obezitatea. Capacitatea 
boabelor de cafea verde de a ajuta la normalizarea sau 
reducerea nivelului ridicat de zahăr din sânge poate, 
la rândul său, reduce riscul de diabet de tip doi.
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CAFEAUA VERDE 

BENEFICII

Foto: Angela Pham, unsplash



3. Proprietăți anti-îmbătrânire

Extractul de cafea verde deține multe proprietăți 
antioxidante, dintre care a fost dovedit că marea 
majoritatea ajută la încetinirea efectelor îmbătrânirii.

Concentrația ridicată de acid clorogenic prezent în extractul 
de cafea verde reduce roșeața asociată cu expunerea 
excesivă la soare. Cofeina conține și ea proprietăți anti-
îmbătrânire. Limitează deteriorarea, scade rugozitatea 
pielii și formarea ridurilor și reduce aspectul cearcănelor.

Nu este de mirare că dermatologii și companiile de îngrijire a 
pielii includ extract de boabe de cafea verde în produsele lor!

4. Managerierea și prevenția bolilor

Boabele de cafea verde sunt pline de antioxidanți 
care dau o mână de ajutor în lupta împotriva 
deteriorării radicalilor liberi din organism. Radicalii 
liberi ajută la dezvoltarea bolilor și a cancerului.

De fapt, într-un studiu din 2004 publicat în Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, s-a ajuns la concluzia că 
antioxidanții acidului clorogenic pot preveni proliferarea a 
patru tipuri de celule canceroase, sugerând că extractul de 
boabe de cafea verde poate chiar ajuta la prevenirea cancerului.

5. Îmbunătățește nivelul de energie, 
concentrarea și starea de spirit

American Psychological Association a ajuns la concluzia 
că cofeina are efecte semnificative asupra performanței 
psihomotorii și cognitive, bunăstării psihologice, tensiunii 
arteriale și performanței atletice. Alte studii concluzionează 
că, pe lângă cele mai sus amintite, cofeina este capabilă 
să-ți îmbunătățească atenția, vigilența, motivația și 
timpul de reacție, pentru a numi doar câteva.

Așadar, din când în când, încercați să renunțați 
la cafeaua tradițională și optați în schimb pentru 
puțină cafea verde! Vă va fi de mare ajutor pentru 
a vă începe antrenamentul sau ziua de lucru.
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Sweets ’n’ Coffee
BISCUIȚI CU CAFEA LA CUPTOR

Una dintre plăcerile mele simple este acea 
senzație de energizare și motivație pe care 
o simt după ce savurez o ceașcă de cafea. 
Singurul lucru mai bun este poate să simți 
același lucru după ce mănânci o prăjitură 
cu aromă de cafea care conține și ciocolată 
topită. Acest „biscuit” este incredibil de gustos. 
Cafeaua și ciocolata neagră îi conferă o aromă 
profundă și robustă de care te vei îndrăgosti.

Ingrediente:

• 3/4 cană de unt sărat, topit 
• 1 cană de zahăr brun  
• 1/2 cană zahăr granulat 
• 1 ou mare 
• 1 linguriță extract de vanilie 
• 3 linguri de cafea „dark roast” 
• 2 căni de făină universală 
• 1/2 cană praf de cacao neîndulcită 
• 1 1/2 linguri granule de cafea instant 
• 1 1/2 lingurițe bicarbonat de sodiu 
• 1 linguriță sare 
• 1 1/2 căni chipsuri de ciocolată neagră 
• 1/4 cană zahăr praf, pentru stropire

Preparare:

1. Preîncălziți cuptorul la 180 ° C și tapetați 
trei tăvi cu hârtie de copt. Folosind un mixer 
combinați untul, zahărul brun și cel granulat, oul, 
vanilia și cafeaua, și bateți la viteză medie până 
când compoziția devine cremoasă și omogenă.

2. Într-un castron separat combinați făina, 
pudra de cacao, granulele de cafea instant, 
bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecați bine. 
Adăugați treptat în amestecul de unt și bateți 
la viteză medie până când încep să se combine. 
Se adaugă apoi chipsurile de ciocolată.

3. Folosind o lingură de lemn, puneți în mâini 
bucăți de aluat rontindu-le ușor sub formă 
de mingiuțe. Așezați-le la 2 cm distanță una 
față de alta pe foile de copt pregătite. Apăsați 
ușor pe fiecare și presărați-le cu zahărul tos. 
Coaceți în cuptorul preîncălzit timp de 9 până 
la 11 minute, sau până când mijlocul acestora 
s-a copt. Scoateți-le din cuptor, transferați 
biscuiții pe un grătar și lăsați la răcit.

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

Foto: Nathan Dumlao, unsplash

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

MOBILIER HORECA

La noi găsești mereu ceva nou pe gustul tău!

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

CAFEAUA 

LIBERICA

Coffea liberica (sau cafeaua liberiană) este o 
specie de plantă cu flori din familia Rubiaceae 
din care se produce cafeaua. Originară din Africa 
de Vest și Centrală, din Liberia până în Uganda 
și Angola, a devenit naturalizată în Filipine, 
Indonezia, Seychelles, Insulele Andaman și 
Nicobar, America Centrală, Venezuela, Columbia, 
Malaezia și Brazilia.

Arborele Coffea liberica crește până la 9 metri înălțime, 
producând fructe mai mari decât cele găsite pe arborii 
Coffea arabica. A fost adus în Indonezia pentru a 
înlocui copacii arabici uciși de boala ruginei cafelei la 
sfârșitul secolului al XIX-lea. Poate fi și astăzi gasită 
în părți din Java Centrală, de Est și Kalimantan-ul de 
Vest. Un soi rar și unic de Liberica poate fi găsit într-o 
zonă retrasă a pădurii tropicale amazoniene, cunoscută 
sub numele de regiunea Pomeroon din Guyana.

Liberica reprezintă, de asemenea, una din principalele specii 
de cafea cultivate în Filipine și Malaezia. Orașul Lipa din 
provincia Batangas a devenit cel mai mare producător de 
arabică al țării în anii 1880 până când industria respectivă 

s-a prăbușit din cauza ruginei cafelei în anii 1890, ucigând 
aproape toate plantele de arabica din zonă și amenințând soiul 
cu dispariția. Ca și în Indonezia, bobul liberica a fost adus 
pentru a-l înlocui. Astăzi, Batangas și provincia vecină Cavite 
sunt producătoare ale unui soi de liberica cunoscut sub numele 
de barako (spaniolă: café verraco). În Malaezia, în general, este 
cultivat în Centura de Cafea, pe coasta de vest a Johorului, 
datorită în mare parte migrației javaneze în Malaezia din 
secolul al XIX-lea. Boabele de cafea Liberica sunt mult mai 
mari decât cele mai populare boabe de Arabica și Robusta.

Datorită caracteristicilor sale reduse și a ofertei limitate 
la nivel global, costul unor boabe Liberica obișnuite este 
ridicat, pe când boabele Liberica Premium au un preț și mai 
mare. În ceea ce privește conținutul de cofeină al boabelor 
Liberica, acesta este mai înalt decât cel găsit în Arabica, dar 
mai puțin decât al unei Robusta tipice. Este un copac mult 
mai înalt decât alte specii, crește până la 20 m înălțime și 
produce boabe de cafea mult mai mari decât alte soiuri.

Cafeaua are mai multe specii diferite, cele mai 
cunoscute de majoritatea oamenilor fiind Arabica 
(Coffea Arabica) și Robusta (Coffea Canephora).

Foto: Niclas Illg, unsplash
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Dintre celelalte specii de cafea, mai obscure, 
Liberica (Coffea Liberica) este pe locul trei și 
reprezintă 2% din consumul mondial de cafea.

Este, în schimb, foarte dificilă de obținut în SUA sau în 
alte țări occidentale. Este cultivată, procesată și consumată 
în principal în anumite țări din Asia, unde se potrivește 
mai mult climatului și poate fi vândută mai ieftin.

Desigur, probabil vă întrebați care este gustul 
real ... și dacă trece testul respectiv, cum ați putea 
să puneți mâna pe acest lucru exotic!

Cafeaua produsă de Coffea Liberica este totuși cafea; ceea ce 
înseamnă că are aceeași culoare închisă, este inerent amară 
și conține cafeină - toate lucrurile la care te-ai aștepta de la 
băutura ta preferată. Însă, din păcate, nu a ajuns să între încă 
în conștiința producătorilor de cafea și a prăjitorilor de cafea 
din Occident, cel mai probabil ca o consecință a dificultății 
sale de a fi obținută și, probabil, a gustului său relativ neplăcut.

În ciuda acestui fapt, în anumite țări este destul de 
populară, în special pentru utilizarea sa în moduri mai 
ieftine de vânzare a cafelei, cum ar fi cafeaua instant.

Liberica este mult mai asemănătoare cafelei Robusta 
decât celei Arabica în ceea ce privește profilul general său 
de gust, adică este îndrăzneață, subliniază aromele mai 
puternice, mai pământii și are ceva mai multă  „tărie”.

Se diferențiază de Robusta în câteva moduri foarte distincte. 
În primul rând, există o senzație aparent neplăcută în ceea 
ce privește aroma cafelei Liberica preparată. Are un miros 
care-ți aduce aminte de fructul Durian, aproape rânced, dar 
care totuși nu seamănă cu aroma fructului propriu-zis.

Al doilea este gustul. Acesta este descris drept „tutun 
lichid”, mergând mult mai departe decât atunci când ați 
simți ușoare arome arse pe care le-ați putea obține într-un 
grad de prăjire mai întunecată a ceva convențional.

Lăsând toate acestea la o parte, este încă precum orice Arabica 
sau Robusta convențională, unde fiecare pungă individuală 
de boabe te poate surprinde cu o varietate de note diferite. 

Când vorbim despre cafeaua Liberica vorbim încă 
despre o cafea, iar cafeaua are o gamă uimitoare de 
arome mai ales atunci când este preparată corect.

Foto: Burst, pexel



58

beauty in a cup beauty in a cup

59

Indiferent câte articole am vedea despre 
importanța reducerii consumului zilnic de cafea 
(adică multe), suntem mai mult decât fericiți să 
recunoaștem că nu suntem înclinați să renunțăm 
la ceașca noastră de dimineață.

Există o mulțime de utilizări ale frumuseții sub acoperire 
pe care cafeaua le-a ascuns în tot acest timp, pe lângă 
faptul că a fost apelul nostru de trezire preferat. Aici, am 
adunat opt   moduri de a încorpora cafeaua în rutina ta de 
înfrumusețare, pe care chiar și un băutor de ceai le-ar aprecia. 

1. Eliminați ochii umflați

 Într-o lume plină de deadline-uri stresante și obligații 
familiale, marea majoritate dintre noi nu dorm suficient, 
ceea ce este un mod sigur de a obține cearcăne și pungi 
sub ochi. Vești bune: cafeaua vă poate ajuta să vă treziți și 
ochii dimineața, nu doar creierul. Lynda Torrey, director al 
educației la The Woodhouse Day Spa, recomandă să salvați 
zațul de la cafeaua de dimineață și să le lăsați deoparte să 
se răcească înainte de a le aplica pe zona de sub ochi și 
pleoape. Așezați-vă într-o baie relaxantă timp de aproximativ 
douăzeci de minute, apoi clătiți fața cu apă rece. 

2. Minimizați celulita 

Indiferent cât de mult timp petrecem la sala de sport 
am lucra celulita este ceva care ne dă de furcă tuturor. 
Un exfoliant pe bază de cafea poate fi extrem de util 
în minimizarea aspectului celulitei, deoarece exfolierea 
și masajul funcționează împreună pentru a stimula 
fluxul sanguin și a strânge pielea, spune Torrey. 

3. Vopsirea părului

Guru-ul frumuseții Bryce Gruber din The Luxury 
Spot amestecă una sau două lingurițe de cafea 
măcinată fin într-o mână de balsam și o lasă să 
stea pe părul ei cel puțin cinci minute pentru a-i 
împrospăta culoarea părului său castaniu. Magic. 

4. Exfoliere

Nicio surpriză aici: zațul de cafea are consistența 
perfectă pentru un exfoliant grozav. În plus, boabele 
de cafea conțin acid cafeic, ceea ce stimulează 
producția de colagen, spune Torrey.

Foto:  MqNyusb, unsplash

CUM SĂ FOLOSIȚI CAFEAUA 

  ÎN RUTINA DE FRUMUSEȚE 
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The Wigomat was the world’s first electrical 
drip coffee maker and patented in 1954 in 
Germany. It was named after the inventor 
Gottlob Widmann “Wi-go-mat”, although 
some early machines were delivered as “FK-1” 
(for filter coffee machine).

The device consists of a glass reservoir for up to one 
litre of water. Below the reservoir is a heating element 
that heats the water, causing it to rise through the riser 
tube to the coffee filter. This filter basket is filled with 
ground coffee inside a round paper filter. The coffee then 
drips into the glass coffee pot, which is on a hot plate.

Coffee was, until the late 1950s, brewed by 
hand or made in a percolator. In both cases 
the temperature was considered to be too high. 
Therefore, at the launch of the Wigomat it was 
advertised to have the best brewing temperature. 

In the 1970s many machines followed the principle of drip 
coffee, but the Wigomat remained one of the best: “The 
people at Zabar’s tell us that their Wigomat Coffee Maker 
is one of the best of the currently popular instant-drip 
coffee makers” wrote a New York-based magazine in 1975.

THE WORLD’S 
FIRST ELECTRICAL 
DRIP COFFEE 
MAKER

Wigomat
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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.



Sigep Rimini  19. - 23 January 2020 Rimini, Emilia- Romagna, Italy

Chocolate + Coffee Experience with  @EatingThroughTO 01 February 2020 Toronto Canada

18th African Fine Coffee Conference  12-14 February 2020 Mombasa, Kenya

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.


