Rwanda Gitesi

Kaffe Obscura has the great pleasure to offer you this
excellent coffee.
Gitesi is a private washing station owned and run by a
father and son team, Alexis and Aime Gahizi. Aime and
the staff are very competent, and trained in managing
the delivery of cherry from the farmers. Coffee comes
from many communal small farms. Gitesi also has its
own land on which it is growing coffee, with plans to
expand this to both directly be able to control and
manage the quality of their production but also to
ensure supply.
Competition for cherry can be pretty tough, farmers
can deliver to whichever washing station they want.
Maintaining a good supply of cherry is dependent on
the relationships Gitesi has with farmers and being
able to offer competitive pricing. They have very
strict routines for cherry reception and sorting, cherry
delivered by farmers must be sorted by the farmers
themselves, if this is not done sufficiently there are
staff who will do further sorting.

Country: Rwanda
Region: Karongi region
Farm: Small farms and Gitesi
Farmer: Small farms

Paahdettu: 10/07/2019

Light
Roast

Kaffe Obscura

Sitruuna · Luumu · Kivihedelmiä

Varieties: Bourbon
Growing Altitude: 1800 m
Processing: Fully washed

Post a pic about
your coffee moment
and tag @slurpkahvi
If we share it, you
get a free coffee!

www.slurp.coffee/blog

Paahtaja: Lasse Wuori

Roaster: Lasse Wuori

Roasted: 10/07/2019

Kaffe Obscura

Lemon · Plum · Stone fruit

Vaalea
paahto
Rwanda Gitesi

Kaffe Obscura tarjoaa ilolla tämän herkullisen kahvin.

Maa: Ruanda

Gitesi on yksityinen pesuasema, jonka omistaa isä ja
poika, Alexis ja Aime Gahizi. Aime ja muut työntekijät
ovat erittäin kyvykkäitä ja heidät on koulutettu
vastaanottamaan kahvimarjat viljelijöiltä. Gitesin kahvit
tulevat lähialueen pienviljelijöiltä. Gitesi omistaa myös
pesuasemaa ympäröivän maan, jolla he kasvattavat
myös kahvia. Tilan oma viljelmä antaa mahdollisuuden
sekä kontrolloida laatua, sekä turvata kahvitoimitukset.

Alue: Karongi region

Kilpailu alueella on kovaa ja viljelijät voivat toimittaa
kahvinsa mihin tahansa pesuasemalle. Hyvän
tuotannon ylläpitämiseksi Gitesillä on hyvät suhteet
viljelijöihin ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Heillä on
myös tarkat käytännöt kahvin vastaanottamisen
ja lajittelun suhteen. Kaikki lajittelu tapahtuu ensin
viljelijän toimesta, ja jos lajittelu ei vastaa Gitesin
vaatimuksia, heidän työntekijänsä tekevät viimeisen
lajittelun.

Tila: Pientilat ja Gitesi
Viljelijä: Pientilat
Lajikkeet: Bourbon
Kasvukorkeus: 1800 m
Prosessointi: Fully washed

Postaa kuva
kahvihetkestäsi ja
tägää @slurpkahvi
Jos jaamme kuvasi,
saat ilmaisen kahvin!

www.slurp.coffee/blogi
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