El Ventarrón

Behind every exceptionally great cup of coffee is always
passion and devotion. In this coffee these attributes are
carried by the farmer named Julian Guevara and naturally
Kahiwa as the roastery. Guevara’s farm, Finca El Ventarrón
is located on the slopes of Acevedo in the Huila region,
covering 7 hectares. Julian has been growing a few different
coffee varieties including Caturra, Colombia and Tabi, but
some years ago he made a bigger renovation to his farm to
begin cultivating a new variety called Ombligon. Ombligon
can be translated to "a big fat belly button" , which one can
actually find in the coffee cherry in question. Because of this
funny detail farmers gave this relatively unknown variety the
name Ombligon.
Kahiwa is all about roasting exceptionally great coffees
that are based in sustainable business and long lasting
relationships with the farmers. We believe that cooperating
and buying our coffees as straight from the farms as possible
with a fair price, we are not only supporting the farmers in
economic terms, but also enabling them to pour out their
passion to the coffee. This passion leads to environmental
sustainability, ethicality and of course in a superb coffee that
we are inspired to present to you.
We have roasted this coffee gently to a dark roast, while
maintaining its unique attributes without burning them. From
this coffee, you can find notes of Chocolate and Cola with a
smooth creamy mouthfeel. Enjoy!

Country: Colombia
Region: Acevedo, Huila
Farm: El Ventarrón
Farmer: Julian Guevara
Varieties: Ombligon
Growing Altitude:
Processing:

1550 m

Washed

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

www.slurp.coffee/blog
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Chocolate · Creamy · Cola

Suklaa · Kermainen · Kola

Tumma
paahto
El Ventarrón

Jokaisen erityislaatuisen kahvikupillisen takana löytyy
intohimoa ja omistautumista. Tässä kahvissa, näitä edustaa
viljelijä, Julian Guevara sekä luonnollisesti Kahiwa paahtajana.
Guevaran 7 hehtaarin kokoinen tila, Finca El Ventarrón,
sijaitsee Acevedon rinteillä Huilan alueella. Julian on
kasvattanut useita erilaisia lajikkeita, mukaan lukien Caturraa,
Colombiaa ja Tabia, mutta muutama vuosi sitten hän uudisti
tilansa pystyäkseen kasvattamaan uutta lajiketta nimeltään
Ombiglon. Ombiglon tarkoittaa “Isoa paksua napaa”,
joka itseasiassa löytyy kyseisestä kahvimarjasta. Tästä
hauskasta syystä johtuen viljelijät nimesivät tämän varsin
tuntemattoman lajikkeen Ombligoniksi.
Kahiwan intohimona on tarjota ensiluokkaista kahvia, joka
perustuu kestävään liiketoimintaan ja pitkäaikaisiin suhteisiin
viljelijöiden kanssa. Kahiwa pyrkii ostamaan kahvit aina
suoraan tai mahdollisimman suoraan viljelijöiltä välikädet
minimoiden, jotta reilu korvaus työstä ja kahvista päätyy
oikeaan osoitteeseen ja jotta viljelijät voivat keskittyä
täysin kasvattamaan kahvista mahdollisimman hyvää. Tämä
intohimo johtaa kestävään kulutukseen, eettiseen tuotantoon
ja tottakai myös herkulliseen kahviin, kuten tämä kahvi tässä!
Tämä kahvi on paahdettu hellästi tummapaahtoiseksi,
pitäen yllä kahvin uniikkeja makuja polttamatta sitä. Tässä
kahvissa on suklaan ja kolan nuotteja kermaisen pehmeällä
suutuntumalla. Nauttikaa!
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