Dark Chocolate · Plum · Vanilla

Tumma suklaa · Luumu · Vanilja

SLURP
midnight

SLURP
midnight

Country: Honduras
Region: Copán
Farm: Multiple smallholders
Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas,
Typica
Growing altitude (MASL): 1400-1500m
Processing: Honey

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

www.slurp.coffee/blog

Paahdettu: 23.12.2019

This coffee immediately caught my
attention with its nuanced features.
Multiple funky flavours that play around
in your mouth. This coffee is really
versatile, so play around with your brew!
This coffee requires a delicate hand both
while brewing and drinking, but don’t
be scared. Don’t stick to the same-old,
as this coffee is a playful rebel. So play
along!

Kahwe

Honduras Antares

espresso

Paahtaja: Joel Marttala

Roaster: Joel Marttala

Roasted: 23.12.2019

Kahwe

espresso

Honduras Antares

Tämä kahvi herätti heti mielenkiinnon
monivivahteikkailla piirteillään. Useita
erilaisia ”funkkeja” makuja, jotka
leikittelevät suussa. Tästä kahvista saa
erilaisia piirteitä esiin, kun rohkeasti lähtee
kokeilemaan uusia ja villejä tapoja uuttaa
kahvia. Tämän kanssa pitää olla tarkkana
niin uuttaessa kuin sitä juodessa, mutta
pysy rohkeana. Älä tee sillä perinteisellä
kaavalla. Tämä kahvi on kapinallinen ja
leikkisä. Leiki mukana. Lämpimiä hetkiä
kahvin parissa ja #juaksääkahweeta

Maa: Honduras
Alue: Copán
Tila: Useita pienviljelijöitä
Lajikkeet: Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas,
Typica
Kasvukorkeus: 1400-1500m
Prosessointi: Honey

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

www.slurp.coffee/blogi

Tumma suklaa · Luumu · Vanilja

SLURP
midnight

Paahtaja: Joel Marttala

Paahdettu: 23.12.2019

Kahwe

espresso

Honduras Antares

Tämä kahvi herätti heti mielenkiinnon
monivivahteikkailla piirteillään. Useita
erilaisia ”funkkeja” makuja, jotka
leikittelevät suussa. Tästä kahvista saa
erilaisia piirteitä esiin, kun rohkeasti lähtee
kokeilemaan uusia ja villejä tapoja uuttaa
kahvia. Tämän kanssa pitää olla tarkkana
niin uuttaessa kuin sitä juodessa, mutta
pysy rohkeana. Älä tee sillä perinteisellä
kaavalla. Tämä kahvi on kapinallinen ja
leikkisä. Leiki mukana. Lämpimiä hetkiä
kahvin parissa ja #juaksääkahweeta

Maa: Honduras
Alue: Copán
Tila: Useita pienviljelijöitä
Lajikkeet: Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas,
Typica
Kasvukorkeus: 1400-1500m
Prosessointi: Honey

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

www.slurp.coffee/blogi

Dark Chocolate · Plum · Vanilla

SLURP
midnight

Roaster: Joel Marttala

Roasted: 23.12.2019

Kahwe

espresso

Honduras Antares

This coffee immediately caught my
attention with its nuanced features.
Multiple funky flavours that play around
in your mouth. This coffee is really
versatile, so play around with your brew!
This coffee requires a delicate hand both
while brewing and drinking, but don’t
be scared. Don’t stick to the same-old,
as this coffee is a playful rebel. So play
along!

Country: Honduras
Region: Copán
Farm: Multiple smallholders
Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas,
Typica
Growing altitude (MASL): 1400-1500m
Processing: Honey

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

www.slurp.coffee/blog

