Dark
Roast
Ethiopia Sidamo Furla

Several family farms in Borena grow
this organic coffee and deliver it to
the family owned Kassa washing
station, that focuses on sustainability in
production and positive environmental
and socio-economic impact. This coffee
includes varieties typical in all Ethiopian
arabica coffee, the heirloom arabica that
is grown wild under shade. This reduces
the usage of water used for growing. This
bright, acidic Ethiopian coffee should be
noted for its unique and exquisite flavour
and body.

Country: Ethiopia
Region: Sidamo, Borena zone
Washing station: Kassa Family
Varieties: Heirloom (Ethiopian wild /
traditional varietals)
Growing Altitude: 1800-1900m
Processing: Natural

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

www.slurp.coffee/blog

Mokkapuu

Kirsikka · Mansikka · Maanläheinen

Paahtaja: Tuomas Sandroos Paahdettu: 16/10/2019

Roaster: Tuomas Sandroos

Roasted: 16/10/2019

Mokkapuu

Cherry · Strawberry · Earthy

Tumma
paahto
Ethiopia Sidamo Furla

Useat perhetilat Borenan alueella
kasvattavat tätä luomukahvia ja
toimittavat kahvimarjat Kassan
perheomistetulle pesuasemalle.
Kassan pesuasema keskittyy kestävään
tuotantoon sekä positiiviseen ilmasto- ja
sosioekonomiseen vaikutukseen. Tässä
kahvissa on etiopialaiselle arabica-kahville
tyypillistä Heirloom-lajiketta, joka
kasvatetaan villinä varjoisilla alueilla. Tämä
vähentää kasvattamiseen tarvittavaa vettä.
Tämä raikas ja hapokas etiopialainen kahvi
omaa uniikin ja herkullisen maun ja bodyn.

Maa: Etiopia
Alue: Sidamo, Borena zone
Pesuasema: Kassa Family
Lajikkeet: Heirloom (Etiopialaiset villi-/perinnelajikkeet)
Kasvukorkeus: 1800-1900m
Prosessointi: Natural

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

www.slurp.coffee/blogi
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