Dos Cosechas

Dos Cosechas stands for two harvests. The
fruitful lands of Colombia provide us with
this super sweet coffee from the best coffee
growing regions of the country.
This selection of beans is tightly screened
and only the best beans get picked. This
batch of Dos Cosechas is roasted to dark
perfection. Just for you.

Country: Colombia
Region: Huila and other regions
Farm: Various
Farmer: Various
Varieties: Typica, Caturra and others
Growing Altitude: 1200-1800m
Processing: Washed

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

www.slurp.coffee/blog

Turun Kahvipaahtimo

Dark
Roast

Trooppisia hedelmiä · Sitrusta · Marsipaani

Paahtaja: August Poutiainen Paahdettu: 13/09/2019

Roaster: August Poutiainen

Roasted: 13/09/2019

Turun Kahvipaahtimo

Tropical fruit · Citrus · Marzipan

Tumma
paahto
Dos Cosechas

Dos Cosechas tarkoittaa kahta sadonkorjuuta.
Kolumbian hedelmällinen maaperä on tarjonnut
meille tämän uskomattoman makean kahvin,
joka on kasvatettu Kolumbian parhailla
kahvinviljelyalueilla.
Tätä kahvia varten on poimittu vain parhaat
pavut, jonka jälkeen papujen laatu tarkistetaan
vielä kertaalleen. Tämä erä Dos Cosechasia on
paahdettu täydellisen tummaksi. Juuri sinua
varten.

Maa: Kolumbia
Alue: Huila ja muita alueita
Tila: Useita
Viljelijä: Useita
Lajikkeet: Typica, Caturra ja muita
Kasvukorkeus: 1200-1800m
Prosessointi: Washed

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

www.slurp.coffee/blogi

Paahtaja: August Poutiainen Paahdettu: 13/09/2019

Turun Kahvipaahtimo

Trooppisia hedelmiä · Sitrusta · Marsipaani

Tumma
paahto
Dos Cosechas

Dos Cosechas tarkoittaa kahta sadonkorjuuta.
Kolumbian hedelmällinen maaperä on tarjonnut
meille tämän uskomattoman makean kahvin,
joka on kasvatettu Kolumbian parhailla
kahvinviljelyalueilla.
Tätä kahvia varten on poimittu vain parhaat
pavut, jonka jälkeen papujen laatu tarkistetaan
vielä kertaalleen. Tämä erä Dos Cosechasia on
paahdettu täydellisen tummaksi. Juuri sinua
varten.

Maa: Kolumbia
Alue: Huila ja muita alueita
Tila: Useita
Viljelijä: Useita
Lajikkeet: Typica, Caturra ja muita
Kasvukorkeus: 1200-1800m
Prosessointi: Washed

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

www.slurp.coffee/blogi

Roaster: August Poutiainen

Roasted: 13/09/2019

Turun Kahvipaahtimo

Tropical fruit · Citrus · Marzipan

Dark
Roast
Dos Cosechas

Dos Cosechas stands for two harvests. The
fruitful lands of Colombia provide us with
this super sweet coffee from the best coffee
growing regions of the country.
This selection of beans is tightly screened
and only the best beans get picked. This
batch of Dos Cosechas is roasted to dark
perfection. Just for you.

Country: Colombia
Region: Huila and other regions
Farm: Various
Farmer: Various
Varieties: Typica, Caturra and others
Growing Altitude: 1200-1800m
Processing: Washed

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

www.slurp.coffee/blog

