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 *  * * * * *

SCA skóre: acidita: tělo: aroma:82,5   * * * * *
Profil šálku: harmonická střední kyselost, středně silné tělo a ořechová jemná vůně.

Mexico SHG EP 
 Oblast: Jaltenango, Chiapas

FAKTA:
Původ: Mexico

Oblast: Chiapas

Organizace: 12 malých zemědělců

Období sklizně: prosinec - duben

Klasifikace: Strictly High Grown

Druh: Typica, Bourbon, Mundo 

Novo, Caturra

Nadmořská výška: 1.300 - 1.600 m

nad mořem

Proces: mokrý proces

Lehce oříšková, jemná káva s tóny kakaa a žádoucí citrusovou kyselinkou.

 * * *  * * * *

Káva se organicky pěstuje v oblasti Chiapas v nejjižnějším státu Mexika, který 
hraničí s Guatemalou. Skalnatá horská krajina v subtropickém deštném 
pralese v Chiapasu je domovem slavných mayských ruin Palenque, Yaxchilán 
a Bonampak. Většina populace žije v mírové harmonii s prostředím a v 
souladu s indickou kulturou. Tuto kávu vyrábí 12 malých drobných zemědělců 
v blízkosti parku „El Triunfo”, který je jedním z nejkrásnějších přírodních 
letovisek a stanovišť v Mexiku. Díky vlhkému tropickému klimatu se vegetace 
nazývá „bosque de niebla” - „mlžný les”, což má velký význam pro 
mikroklima: mraky, přicházející z Tichého oceánu, se pohybují do vnitrozemí 
a přivádí do země velké množství vody. Tím je zajištěno, že půda bude bohatá 
a zaručí nejlepší podmínky pro pěstování této jemné, vysoce kvalitní kávy bez 
chemického hnojiva. Během vegetačního období je výběr těch 
nejvzácnějších třešní prováděn ručně. Poté se červené třešně fermentují, 
promyjí a nakonec usuší na poledním slunci. Když se blíží dodávka, začíná 
suchý proces. Ze zrna se sloupe pergamino a následně je zrno leštěno a 
klasifikováno. Díky pečlivému výběru je zajištěna nejvyšší kvalita a káva je 
připravena k zabalení do sáčků, které jsou určené k vývozu do celého světa 
pro všechny milovníky kávy.
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