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Introducere 
Civilizația umană a cunoscut trei tipuri majore de băuturi nealcoolice extrase din plante, de-
a lungul existenței sale: ceaiul, cacao, și cafeaua. Sursele vegetale preferate pentru astfel de 
băuturi sunt frunzele și boabele. Dintre acestea, frunzele de ceai sunt cele mai utilizate, 
urmate de boabele de cafea, iar pe locul trei boabele de cacao. Dar din punctul de vedere al 
comerțului internațional, boabele de cafea sunt de departe cele mai importante. 

Toate trei băuturi sunt consumate la nivel mondial, în toate țările, gradul lor de utilizare 
diferind în funcție de țară și cultură, cu un consum ceva mai redus pentru cacao. Acolo unde 
consumul de ceai este predominant cafelei i se acordă mai puțină atenție, și invers. 

Cafeaua este o băutură universal recunoscută ca o necesitate umană. Departe de a fi văzută 
ca un lux sau privită cu indulgență, ea este considerată un corolar pentru energia și eficiența 
umană, producând în același timp o puternică senzație de plăcere. 

Cafeaua deține un loc important in dieta rațională a tuturor popoarelor civilizate ale 
pământului. Este o băutură democratică. Este în același timp băutura înaltei societăți, dar și 
a bărbaților și femeilor care muncesc în diverse domenii de activitate, mental, sau fizic. 
Tocmai de aceea cafeaua a mai fost numită și "lubrifiantul om-mașină cel mai cunoscut", ca 
și "gustul cel mai plăcut din toată natura." 

În același timp, nicio "băutură-aliment" nu a întâlnit vreodată atât de multă opoziție. Oferită 
lumii de către Biserică și recomandată de medici, cafeaua a avut cu toate acestea de suferit 
datorită superstițiilor religioase și a interdicțiilor medicale. În timpul celor peste o mie de 
ani de dezvoltare a cunoscut o opoziție politică acerbă, restricții fiscale, taxe exagerate, dar 
cu toate acestea a supraviețuit, ajungând astăzi pe primul loc în catalogul celor mai populare 
băuturi. 

Dar cafeaua este ceva mai mult decât o băutură. Este una dintre cei mai importanți adjuvanți 
alimentari din lume. Există și alte alimente auxiliare, dar niciuna care să exceleze în gust și 
efecte reconfortante precum cafeaua, efecte datorate în primul rând aromei sale unice. 

Sunt persoane care beau cafea datorită unui sentiment de bunăstare degajat de această 
activitate. Elementele esențiale componente ale cafelei sunt cafeina și cafeol. Cafeina 
furnizează stimulentul principal. Aceasta crește capacitatea de muncă fizică și mentală, fără 
reacții dăunătoare. Cafeol furnizează gustul și aroma, un parfum oriental de nedescris care 
ne invadează, formând unul dintre elementele principale care alcătuiesc atracția cafelei. 
Există mai multe alte componente în cafea, inclusiv anumiți acizi cafetanici inofensivi, care, 
în combinație cu cafeolul, dau acel gust rar și specific. 

În anul 1919 cafelei i s-a acordat unul dintre cele mai mari onoruri. Un general american a 
declarat cafeaua, împreună cu pâinea și slănina, drept cele trei elemente esențiale nutritive 
care au ajutat la câștigarea celui de al doilea război mondial de partea Aliaților. Deci, acest 
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simbol al fraternității umane a jucat un rol din umbră în "construirea unei lumi sigure pentru 
democrație." 

Cu toate avantajele sale, consumul de cafea exagerat poate fi dăunător. Persoanele care au o 
sensibilitate idiosincratică la alcaloizi trebuie să fie cumpătați în utilizarea de ceai, cafea, sau 
cacao. Și există un număr mic de persoane care, din cauza unor caracteristici individuale, nu 
pot bea cafea, la fel cum unii oameni nu pot mânca căpșuni, dar asta nu înseamnă că trebuie 
condamnată cafeaua sau căpșunile 

Exploatându-se ipohondria unora și sensibilitatea la cafea a altora, în ultimii ani au apărut 
pe piață o serie de așa-ziși înlocuitori ai cafelei. Cei mai mulți dintre înlocuitori s-au dovedit 
prin analize oficiale ale guvernului ca având un deficit de alimente cu valoare nutritivă, și 
doar presupuse virtuți. 

Cafeaua bună, prăjită cu atenție și preparată în mod corespunzător, este băutură naturală cu 
un efect tonic neegalat de nicio altă băutură naturală. Un stimulent pur, în condiții de 
siguranță, produs în laboratoarele mamei Natura, și una din bucuriile de seamă al vieții! 
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1. Etimologia cafelei 
Istoria cuvântului cafea implică mai multe dificultăți fonetice. Limbile europene au luat 
numele de la o băutură de original arabă din jurul anilor 1600, qahwah, nu direct, ci prin 
forma sa turcă, kahveh. Acest nu era numele plantei, ci a băuturii făcută din infuzie, fiind 
inițial unul dintre numele utilizate pentru vin în arabă. 

Sir James Murray, în New English Dictionary, spune că unele persoane au presupus că acest 
cuvânt este de origine străină, probabil din Africa, și au crezut că are legătură cu numele 
Kaffa, un oraș din Shoa, sud-vestul Abisiniei, reputatul loc natal al plantei de cafea, dar nu 
există dovezi în acest sens, iar numele qahwah nu este dat de boabe sau de plantă, care se 
numește bunn, numele nativ în Shoa fiind būn. 

Într-o contribuție la simpozionul Notes and Queries cu privire la etimologia cuvântului cafea, 
din 1909, James Platt, Jr., nota: 

"Forma turcă pare să fi fost scris kahvé, cu litera finală h nepronunțată niciodată. Sir 
James Murray atrage atenția asupra existenței a două tipuri europene, unul la fel ca și 
cuvântul francez café, italian caffè, iar pe de altă parte asemănător cu cuvântul englez 
coffee, sau olandez koffie. El explică vocala o din a doua serie ca aparent reprezentând 
grupul au, ahv în turcă. Acest aspect pare nesprijinit de dovezi, iar v este deja 
reprezentat de ff, astfel încât în ipoteza lui Sir James coffee este ecgivalentul lui kahve, 
ceea ce este puțin probabil. Schimbarea de la a la o, în opinia mea, este mai bine 
reprezentată ca o apreciere imperfectă. Sunetul exact a lui ă în arabă și în alte limbi 
orientale este cel al unui u în limba engleză, ca în "cuff." Acest sunet, relativ ușor 
pentru noi, este o mare piatră de încercare pentru alte națiuni. Eu judec că olandezul 
koffie și formele sale înrudite sunt încercări imperfecte de pronunție a vocalei pe care 
autorii nu au putut-o înțelege. Este clar că tipul francez este mai corect. Germanii au 
corectat cuvântul lor koffee, pe care l-au luat din olandeză, în kaffee. Limbile 
scandinave au adoptat forma franceză. Mulți probabil că se întreabă cum a ajuns 
grupul original hv să devină ff în cuvintele europene echivalente. Sir James Murray nu 
face nici o încercare de a rezolva această problemă." 

Virendranath Chattopádhyáya, care a contribuit de asemenea la simpozionul Notes and 
Queries, a susținut că hw din cuvântul arab qahwah devine uneori ff, și uneori doar f sau v în 
traducerile europene, întrucât unele limbi, cum ar fi engleza, au accente silabice puternice, 
în timp ce alții, precum francezii, nu au nici unul. Din nou, el arată că h-ul aspirat surd se aude 
în unele limbi, dar este greu perceptibil în altele. 

Col. W.F. Prideaux, un alt colaborator, a susținut că în limbile europene a ajuns o formă a 
cuvântului cafea cuvânt direct din limba arabă qahwah, citând din Hobson-Jobson în sprijinul 
acestei teorii: 
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Chaoua în 1598, Cahoa în 1610, Cahue în 1615. În timp ce Sir Thomas Herbert (1638) 
prevede în mod expres că "se bea (în Persia) ... mai presus de toate celelalte, Coho sau 
Copha: numită de turci și arabi Caphe și Cahua. " Aici pronunțiile persană, turcă, și 
arabă sunt clar diferențiate. 

Col. Prideaux apelează apoi, în calitate de martor pentru pronunția anglo-arabă, la o 
persoană ale cărei argumentații nu erau disponibile când au fost scrise Noul dicționar englez 
și articolele Hobson-Jobson. Aceasta este John Jourdain, un marinar din Dorsetshire, al cărui 
Jurnal a fost tipărit de către Societatea Hakluyt în 1905. La 28 mai 1609, el înregistrează că 
"în după amiaza în care am plecat din Hatch (Al-Hauta, capitala districtului Lahej lângă 
Aden), și am călătorit până la trei dimineața, și apoi ne-am odihnit pe câmp până la trei ziua 
următoare, lângă o casă de cafea în deșert. " Pe 5 iunie grupul, care călătorea de la Hippa 
(Ibb), "intră în munți, cămilele noastre fiind îmbrăcate, și noi înșine chiar mai bine. Acest 
munte este numit Nasmarde (Nakīl Sumāra), unde crește toată cafeaua." Mai departe a fost 
"un mic sat, unde se vindea cafea și fructe. Semințele acestei cafele este o bună afacere, 
întrucât sunt transportate la Marele Cairo și toate celelalte locuri din Turcia și Indii." 
Prideaux, cu toate acestea, menționează că un alt marinar, William Revett, în jurnalul său 
(1609) spune, referindu-se la Mocha, că "Shaomer Shadli (șeicul Ali bin 'Omar esh-Shādil) a 
fost primul inventator al băuturii de cafea, fiind foarte stimat pentru aceasta. " Acest lucru îl 
face mai degrabă pe Prideaux să considere că pe coasta Arabiei, și în orașele comerciale, 
pronunția persană era fost în vogă, în timp ce în interior, unde Jourdain a călătorit, englezul 
reproducea limba arabă. 

Dl. Chattopádhyáya, discutând opiniile Col. Prideaux așa cum au fost ele exprimate mai sus, 
a declarat: 

Col. Prideaux se poate îndoi "dacă cinstitul marinar, scriind cuvântul în jurnalul său, 
a fost influențat de principiile greu de înțeles ale fonetică enunțate" de către mine, dar 
el va admite că schimbarea de la kahvah la coffee este o schimbare fonetică, și trebuie 
că se datorează funcționării unui principiu fonetic. Omul de rând, atunci când încearcă 
să scrie un cuvânt străin în propria sa limbă, este handicapat considerabil de 
capacitatea sa fonetică moștenită și dobândită. Și, de fapt, dacă luăm citatele din 
"Hobson-Jobson," și clasificăm diferitele forme ale cuvântului cafea în funcție de 
naționalitatea scriitorului, vom obține rezultate foarte interesante. 
  
 Să luăm englezii și olandezii în primul rând. În Scrisorile lui Danvers (1611), avem 
atât "coho pots" cât și "coffao pots". Sir T. Roe (1615) și Terry (1616) folosesc 
cuuvântul cohu. Sir T. Herbert (1638) folosește coho și copha, Evelyn (1637), coffee, 
Fryer (1673) coho; Ovington (1690), coffee, și Valentijn (1726), coffi. Iar de la cele 
două exemple date de colonelul Prideaux, vom vedea că Jourdain (1609) folosește 
cohoo, și Revett (1609) cohoo 

În cartea English Factories in India a lui Foster (1618-1621, 1622-1623, 1624-1629) apare 
următoarea evoluție a cuvântului “cafea”: cowha (1619), cowhe, couha (1621), coffa (1628). 
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Pentru alte limbi, cea mai veche mențiune europeană este a lui Rauwolf, Alep, 573. El folosea 
forma chaube. Prospero Alpini (1580) folosea caova; Paludanus (1598) chaoua; Pyrard de 
Laval (1610) cahoa; P. Della Valle (1615) cahue; Jac. Bontius (1631) caveah, și Journal 
d’Antoine Galland (1673) cave. Englezii foloseau anumite forme distincte, precum cohu, coho, 
coffao, coffao, copha, coffee, care diferă de transliterarea mai corectă din alte limbi. 

În 1610 evreul portughez, Pedro Teixeira (în ediția Societății Hakluyt a Călătoriilor sale) a 
folosit cuvântul kavàh. 

Inferențele din aceste forme de tranziție par a fi: 

1. Cuvântul și-a găsit calea în limbile europene atât din turcă cât și din limba arabă. 

2. Formele în engleză (care au accent mai puternic pe prima silabă) au ŏ în loc de ă, și f în loc 
de h. 

3. Formele din alte limbi sunt neaccentuate și nu au niciun h. Originalul v sau w (sau labializat 
u) este reținut sau schimbat în f. 

Se poate afirma, în consecință, că motivul principal pentru existența a două tipuri distincte 
de ortografie este omiterea lui h în limbile cu forma neaccentuată, și conversia lui h în f în 
cazul accentului puternic în limbile cu forma accentuată. O astfel de transformare are loc 
adesea în turcă. De exemplu, silah dar în persană (care este o limbă cu forme foarte 
accentuate) devine zilif dar în limba turcă. În limbile din India, pe de altă parte, în ciuda 
faptului că formele aspirate sunt de obicei foarte clar pronunțate, cuvântul qăhvăh este 
pronunțat kaiva de clasele mai puțin educate, ca urmare a silabelor a fel de accentuate. 

Din punctul de vedere al etimologilor francezi, Jardin opinează că, în ceea ce privește 
etimologia cuvântului cafea, oamenii de știință nu sunt de acord și probabil că niciodată nu 
vor fi. Dufour spune că acest cuvânt este derivat din caouhe, un nume dat de turci la băutură 
preparată din semințele de cafea. Chevalier d'Arvieux, consulul francez la Alet, Savary, și 
Trevoux, în dicționarul său consideră cuvântul cafea ca provenind din limba arabă, din 
cuvântul cahoueh sau quaweh, care înseamnă a da vigoare sau putere, pentru că, spune 
d'Arvieux, efectul său cel mai proeminent este de a fortifica și întări. Tavernier combate 
această opinie. Moseley atribuie originea cafelei cuvântului kaffa. Sylvestre de Sacy, în 
Crestomanția arabă [Pg 3], publicată în 1806, crede că cuvântul kahwa, sinonim cu makli, 
prăjit într-o sobă, ar putea fi foarte bine etimologia cuvântului cafea. D'Alembert, în 
dicționarul său enciclopedic, scrie cuvântul sub forma caffé . Jardin ajunge la concluzia că 
oricare origine ar fi dintre aceste etimologii diferite, rămâne un fapt stabilit că respecziovul 
cuvânt cafea provine de la un cuvant arab, fie că este vorba kahua, kahoueh, kaffa sau kahwa, 
și că popoarele care au adoptat băutura au modificat cu toate cuvântul arab pentru a se 
potrivi pronunției lor. Acest lucru este demonstrat prin modul cum se scrie cuvântul în 
diferite limbi moderne: 

Franceză, café; bretonă, kafe; germană, kaffee (arborele de cafea, kaffeebaum); olandeză, 
koffie (arborele de cafea, koffieboonen); daneză, kaffe; finlandeză, kahvi; maghairă, kavé; 
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bohemiană, kava; poloneză, kawa; eomână, cafea; croată, kafa; sârbă, kava; rusă, kophe; 
suedeză, kaffe; spaniolă, café; bască, kaffia; italiană, caffè; portugheză, café; latină (științific), 
coffea; turcă, kahué; greacă, kaféo; arabă, qahwah (boabe de cafea, bun); persiană, qéhvé 
(boabe de cafea, bun); annamită, ca-phé; cambodgiană, kafé; Dukni, bunbund; Teluyan, kapri-
vittulu; Tamil, kapi-kottai or kopi; canareză, kapi-bija; chineză, kia-fey, teoutsé; japoneză, kéhi; 
malayeză, kawa, koppi; abisiniană, bonn; Foulak, legal café; Sousou, houri caff; Marquesan, 
kapi; Chinook, kaufee; Volapuk, kaf; esperanto, kafva. 

 
(Frumusețea de poveste a unui arbore de cafea în floare) 
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Cartea 

 

O traducere parțială, de Nicolae Sfetcu, a cărții All About Coffee, de William H. Ukers (1873-
1945), publicată în 1922.  

Civilizaţia umană a cunoscut trei tipuri majore de bături nealcoolice extrase din plante, de-a 
lungul existenţei sale : ceaiul, cacao, şi cafeaua. Sursele vegetale preferate pentru astfel de 
băuturi sunt frunzele şi boabele. Dintre acesteam frunzele de ceai sunt cele mai utilizate, 
urmate de boabele de cafea, iar pe locul trei boabele de cacao. Dar din punctul de vedere al 
comerţului internaţional, boabele de cafea sunt de departe cele mai importante. 

Toate trei băuturi sunt consumate la nivel mondial, în toate ţările, gradul lor de utilizare 
diferind în funcţie de ţară şi cultură, cu un consum meva mai redus pentru cacao. Acolo unde 
consumul de ceai este predominant cafelei i se acordă mai puţină atenţie, şi invers. 

Cafeaua este o băutură universal recunoscută ca o necesitate umană. Departe de a fi văzută 
ca un lux sau privită cu indulgenţă, ea este considerată un corolar pentru energia şi eficienţa 
umană, producând în acelaşi timp o puternică senzaţie de plăcere. 
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Cafeaua deţine un loc important in dieta raţională a tuturor popoarelor civilizate ale 
pământului. Este o băutură democratică. Este în acelaşi timp băutura înaltei societăţi, dar dar 
şi a bărbaţilor şi femeilor care care muncesc în diverse domenii de activitate, mental, sau 
fizic. Tocmai de aceea cafeaua a mai fost numită şi "lubrifiantul om-maşină cel mai cunoscut", 
ca şi "gustul cel mai plăcut din toată natura." 

În acelaşi timp, nicio "băutură-aliment" nu a întâlnit vreodată atât de multă opoziţie. Oferită 
lumii de către Biserică şi recomandată de medici, cafeaua a avut cu toate acestea de suferit 
datorită superstiţiilor religioase şi a interdicţiilor medicale. În timpul celor peste o mie de 
ani de dezvoltare a cunoscut o opoziţie politică acerbă, restricţii fiscale, taxe exagerate, dar 
cu toate acestea a supravieţuit, ajungând astăzi pe primul loc în catalogul celor mai populare 
băuturi. 

Ediția MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/istoria-timpurie-
cafelei/ 
 - Digital: EPUB (ISBN 978-606-9041-57-4), Kindle (ISBN 978-606-9041-59-8), PDF (ISBN 
978-606-9041-58-1) 
 Data publicarii: 17.8.2016 

 Smashwords (EPUB): https://www.smashwords.com/books/view/659039 
 Google (EPUB, PDF): https://books.google.ro/books?id=8h_dDAAAQBAJ 
 eMag (PDF, EPUB, Kindle) https://www.emag.ro/istoria-timpurie-a-cafelei-william-h-
ukers-pdf-pbro068p/pd/DBHX24BBM/ 
  
 Facebook: https://www.facebook.com/IstoriaCafelei/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SApNEPSmgvY 

https://www.telework.ro/ro/e-books/istoria-timpurie-cafelei/
https://www.telework.ro/ro/e-books/istoria-timpurie-cafelei/
https://www.smashwords.com/books/view/659039
https://books.google.ro/books?id=8h_dDAAAQBAJ
https://www.emag.ro/istoria-timpurie-a-cafelei-william-h-ukers-pdf-pbro068p/pd/DBHX24BBM/
https://www.emag.ro/istoria-timpurie-a-cafelei-william-h-ukers-pdf-pbro068p/pd/DBHX24BBM/
https://www.facebook.com/IstoriaCafelei/
https://www.youtube.com/watch?v=SApNEPSmgvY
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Despre traducător 

Nicolae Sfetcu 

Asociat și manager MultiMedia SRL și Editura MultiMedia Publishing. 

Partener cu MultiMedia în mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel național și european 

Coordonator de proiect European Teleworking Development Romania (ETD) 

Membru al Clubului Rotary București Atheneum 

Cofondator și fost președinte al Filialei Mehedinți al Asociației Române pentru Industrie 

Electronica și Software Oltenia 

Inițiator, cofondator și președinte al Asociației Române pentru Telelucru și Teleactivități 

Membru al Internet Society 

Cofondator și fost președinte al Filialei Mehedinți a Asociației Generale a Inginerilor din România 

Inginer fizician - Licențiat în fizică, specialitatea Fizică nucleară. Master în Filosofie. 

Contact 

Email: nicolae@sfetcu.com  

Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu  

Twitter: http://twitter.com/nicolae  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu   

YouTube: https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu  

mailto:nicolae@sfetcu.com
https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu
http://twitter.com/nicolae
http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu
https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu
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Editura 

MultiMedia Publishing 

web design, comerț electronic, alte aplicații web * internet marketing, seo, publicitate online, 
branding * localizare software, traduceri engleză și franceză * articole, tehnoredactare 

computerizată, secretariat * prezentare powerpoint, word, pdf, editare imagini, audio, video * 
conversie, editare și publicare cărți tipărite și electronice, isbn 

Tel./ WhatsApp: 0040 745 526 896 

Email: office@multimedia.com.ro 

MultiMedia: http://www.multimedia.com.ro/  

Online Media: https://www.telework.ro/ 

Facebook: https://www.facebook.com/multimedia.srl/  

Twitter: http://twitter.com/multimedia 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/  

 

tel:0040745526896
mailto:office@multimedia.com.ro
http://www.multimedia.com.ro/
https://www.telework.ro/
https://www.facebook.com/multimedia.srl/
http://twitter.com/multimedia
https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/
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