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Nepal Supreme Organic
Oblast: Mt. Everest
Velice kvalitní raritní káva s nádherným tělem s dlouhou dochutí a pikantní chutí po pražených
ořechách a hořké čokoládě, kterou doprovází jemná ovocná kyselinka.

***
SCA skóre: 86,0

***
acidita:

**

tělo:

***
*****

***
aroma:

*****

Profil šálku: sladké lískové oříšky a nugát, čokoláda, jemná ovocná kyselost.
Někdy je opravdu zvláštní vidět, jakým způsobem se do dané země káva
dostala. Do Nepálu přivedl kávu mnich, který v roce 1939 přinesl semena
z Barmy. Začátkem roku 1994 Ujjal Rana, velmi charismatický majitel
farmy, zahájil tento plantážový projekt. Vybral region, který se stal
nejsevernějším od Káthmandú. Plantáž se nachází na březích zasněžené
řeky Trisuli, která zavlažuje pole. V této zeměpisné šířce se jedná o velmi
neobvyklé údolí, které se nachází v severním pásu Nepálu a zajímavostí
je, že zde nemrzne. Zavádění kávy do Plantec Coffee Estate je projektem,
který je plný dobrodružství. V současnosti vypadá farma spíš jako
džungle. Přispívá k zalesňování a k ochraně půdy vč. volně žijících
živočichů. Poskytuje útočiště jak stěhovavým, tak nestěhovavým ptákům
a ohroženým zvířatům, z nichž mnozí se po několika letech vrátili zpět do
krajiny. Stínící stromy a keře vytvářejí vynikající prostředí pro spoustu
divokých zvířat. V současné době zde znovu najdeme leopardy. Farma
podporuje nedaleké drobné zemědělce tím, že jim poskytuje sazenice
kávy, také pomáhá místní škole. Tento projekt měl značný dopad na
živobytí obyvatel tohoto regionu. Zvýšila se zaměstnanost i odborná
příprava žen. Plantec Coffee Estate je jedinečným výrobcem vysoce
kvalitní himalajské kávy, která je promyta sněhovou vodou a pěstovaná
ve stínu. Finální produkt je ručně tříděn a čištěn.

www.prazirnadrahonice.cz

FAKTA:
Původ: Nepal
Oblast: Nuwakot, sever Kathmandu
Výrobce: Plantec Coffee Estate
Období sklizně: únor až duben
Klasifikace: Supreme Screen 16/17
Druh: Caturra
Nadmořská výška: 500 m - 600 m
nad mořem
Proces: omývání
Speciální znak: OrganicCertified,
(DE-ÖKO-001), „sněhová voda”

