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Ce este Cafeaua de specialitate

Single Origin



Prezentarea Produsului

Definiția cea mai la îndemână este aceea a unei cafele care 

provine dintr-o țară anume, o regiune anume sau un producător

specific. 

Caracteristica principală a cafelei de origine unică este trasabilitatea -

faptul că știi exact de unde provin boabele de cafea verde și că acestea

sunt de un anume fel/soi. 

O altă caracteristică este dată de cunoașterea locului de proveniență, a 

plantației care este situată într-un areal specific și care conferă cafelei o 

aromă distinctă, poate chiar unică. 

Ce este Cafeaua de specialitate Single Origin





Solul în care cresc arborii de cafea poate avea un impact evident 

asupra aromei boabelor de cafea.

Niveluri diferite ale pH-ului, conținutul de minerale și chiar culturile

învecinate plantației vor afecta gustul și aroma cafelei. (De exemplu, 

cafeaua cultivată în India preia note picante dacă este crescută aproape de arbori de piper).

Clima are un impact major asupra cafelei și este unul dintre

principalele motive pentru care cafeaua de origine unică diferă la 

gust de la o zonă la alta.

Cele două specii comerciale principale ale cafelei 

sunt Arabica și Robusta. 

Prezentarea Produsului



Prezentarea Produsului

Cafeaua Arabica care crește în arbori este mai dificil de crescut decât

Robusta, dar Arabica are un gust mai bun și prin urmare un preț mai

mare pe piață. 

Cafeaua Robusta crește pe un arbust sau o viță, cu randamentul

producției mai mare, deseori produce boabe mai amare.

Altitudinea joacă și ea un rol important asupra gustului. În general cu 

cât altitudinea este mai mare cu atât cafeaua (Arabica) este mai bună.

Modul de recoltare și de primă procesare a boabelor de cafea poate

afecta gustul boabelor de cafea. (Un fermier care va dori să economisească timp

sau bani atunci când fermentează fructele de cafea sau usucă artificial sau prea repede

boabele va produce o cafea inferioară la gust). 





• Boabele de cafea Arabica, single origin, provin dintr-o 

singură sursă (poate fi o țară sau o regiune anume – origine unică)

• Originea boabelor este regăsită într-un gust și aromă unică, specifică

• Se degustă cel mai bine fără lapte și zahăr

• De obicei se prăjește ușor pentru a scoate în evidență aroma naturală

specifică

• Aroma poate fi pregnantă într-un anume spectru, fapt ce o face deseori

exotică

• Pentru evidențierea aromelor specifice se recomandă prepararea cu 

ajutorul unui espressor cât mai performant.

Caracteristicile principale ale 

cafelelor de origine unică



Ambalarea Cafelei pentru transport

Cafeaua standard se ambalează doar în 

saci de IUTĂ

Pentru cafelele mai scumpe, de specialitate 
cu scor SCA peste 83 puncte, se cere 
ambalarea lor în saci de material plastic 
ECOTACT și pe urmă în saci de IUTĂ



Conform standardelor SCA
(Specialty Coffee Association) 

evaluările cafelelor se fac prin scoruri,
atât pentru cafeaua verde cât și 

pentru cea prăjită



Stabilirea scorului pentru Cafea prăjită
• uniformitate

• aspect

• culoare

• strălucire

• Miros

• Gust, arome

• dimensiunea boabelor

• densitate

• etc



Cafea Prăjită

• Se păstrează ideal la temperatura de 23 – 24 grade C

• Trebuie să fie ferită de umezeală

• Trebuie să fie ferită de razele solare directe

• Pentru buna păstrare a gustului, aromelor, uleiurilor 
volatile, etc se recomandă păstrarea sub formă de 
BOABE

• Măcinarea este bine să se facă înainte deprepararea 
cafelei



Pungile noastre sunt dotate cu
ventile unidirecționale 

care nu permit ca aerul să pătrundă în 

pungă, dar permit eliminarea 

surplusului de gaze emanate de cafeaua 
proaspăt prăjită.



Stabilirea scorului prin degustare
• Parfum/miros aromatic

• Aroma prin gustarea

• aftertaste

• aciditate

• uniformitate

• echilibru

• dulceață

• impresie personală

• unicitate/exotism



Concret, prin cafea de specialitate se 
înțelege cafeaua care înregistrează
punctaj de peste 80 pe o scală de 100 
de puncte folosită în evaluarea cafelei
în cadrul degustărilor oficiale SCA.



Punctajul SCA pentru cafea

•95 - 100     =  Eminente / Distinse

•90 - 94.99  =  Excepționale

•85 - 89.99  =  Foarte bune

•80 - 84.99  =  Cafele de specialitate

Cafeaua de specialitate este o cafea Arabica 

cu un punctaj de peste 80 de puncte SCA



Cafeaua Single Origin – Reveria Coffee

Se încadrează între
82 – 87 puncte SCA
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