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SCA skóre: acidita: tělo: aroma: 83,0  * * *   * * *  * * * *

Profil šálku: lískový ořech, citron, hladké a vyvážené tělo, sladký. 

Peru SHB Grade 1 Organic  
Oblast: Jaén, Cajamarca

FAKTA:

Původ: Peru

Region: Jaén, Cajamarca

Organizace: Cooperative Sol & 

Café

Druh: Catimor, Typica, Caturra, 

Pache

Období sklizně: duben - 

listopad

Klasifikace: SHB Grade 1

Proces: omývání 

Speciální znak: DE-ÖKO-001

Káva, zpracovaná mokrým procesem, se vyznačuje velmi jemnou, nasládlou, vyváženou 
chutí s minimem kyselosti a příjemným aroma.

Peru je všeobecně známé svými okouzlujícími výhledy na Machu Picchu. 
Představte si toto prostředí - stačí jít 2.000 km severozápadně až do státu 
Cajamarca, který hraničí s jižním Ekvádorem. Tato oblast má užitek ze stabilních 
teplot, které jsou během dne. Nicméně zkušenosti ukazují, že pokud nejsou v 
noci mraky, dojde k radikálnímu poklesu teploty. Na jedné straně to vede k 
pomalejšímu růstu bobů, na druhé straně - pomalejší růst vede k tomu, že boby 
jsou tvrdší a aromatičtější. V samém srdci Cajamarcy, která je největší peruánskou 
oblastí výroby kávy, se nachází „Sol & Café.” Společnost byla založena v roce 
2003 a její nedávná historie přináší působivé výsledky v oblasti výroby vysoce 
kvalitních káv. Družstvo má více než 1000 členů, kteří si společně stanovili jako cíl 
pěstování vysoce kvalitní Arabiky, aniž by ohrozili udržitelné, enviromentální a 
sociální aspekty. Organizace Rainforest Alliance, organic and Fairtrade 
certifikovala družstvo za uznávané zdravotní pojištění, nejmodernější 
zemědělskou techniku a vzdělávací systém. Členové Sol & Café mají také vlastní 
ornici, ekologickou zeleninovou zahradu a chovají včely a ryby, aby diverzifikovali 
svůj příjem. Toto družstvo nejenom pěstuje vysoce kvalitní kávy, ale také se 
zodpovědně zaměřuje na blaho svých členů i na ochranu životního prostředí.
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