COMSA is a cooperative located in
Marcala Honduras, which is famous
for their top quality coffee. COMSA
Cooperatives target is to reduce poverty
and help the progress of sustainable
development in the region. This coffee
comes only from selected highest rank
farms and is organic. The aroma of the
coffee has notes of tropical fruits, like
pineapple and a cherry-like nice acidity.

Country: Honduras
Region: Marcala
Farm: COMSA Cooperative
Varieties: Blend / Sekoitus
Growing Altitude: 1200-1700m
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

Cafe Nazca

Lagarto

Paahdettu: 7.1.2020

SLURP
organic

Trooppisia hedelmiä · Maitosuklaa · Kirsikka

Paahtaja: Pasi Pelkonen

Roaster: Pasi Pelkonen

Roasted: 7.1.2020

Cafe Nazca

Tropical fruits · Milk Chocolate · Cherry

SLURP
luomu
Lagarto

COMSA on Marcalan alueella Hondurasissa
sijaitseva osuuskunta. Alue tunnetaan
erityisen korkealaatuisesta kahvista.
Osuuskunnan suurimmat tavoitteet on
vähentää köyhyyttä ja edesauttaa kestävää
tuotantoa alueella. Tämä luomukahvi tulee
alueen parhailta tiloilta. Kahvin aromissa
on trooppista hedelmää, kuten ananasta ja
kirsikkainen hapokkuus.

Maa: Honduras
Alue: Marcala
Tila: COMSA Cooperative
Lajikkeet: Blend / Sekoitus
Kasvukorkeus: 1200-1700m
Prosessointi: Washed

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

www.slurp.coffee/blogi

Paahtaja: Pasi Pelkonen

Paahdettu: 7.1.2020

Cafe Nazca

Trooppisia hedelmiä · Maitosuklaa · Kirsikka

SLURP
luomu
Lagarto

COMSA on Marcalan alueella Hondurasissa
sijaitseva osuuskunta. Alue tunnetaan
erityisen korkealaatuisesta kahvista.
Osuuskunnan suurimmat tavoitteet on
vähentää köyhyyttä ja edesauttaa kestävää
tuotantoa alueella. Tämä luomukahvi tulee
alueen parhailta tiloilta. Kahvin aromissa
on trooppista hedelmää, kuten ananasta ja
kirsikkainen hapokkuus.

Maa: Honduras
Alue: Marcala
Tila: COMSA Cooperative
Lajikkeet: Blend / Sekoitus
Kasvukorkeus: 1200-1700m
Prosessointi: Washed

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

www.slurp.coffee/blogi

Roaster: Pasi Pelkonen

Roasted: 7.1.2020

Cafe Nazca

Tropical fruits · Milk Chocolate · Cherry

SLURP
organic
Lagarto

COMSA is a cooperative located in
Marcala Honduras, which is famous
for their top quality coffee. COMSA
Cooperatives target is to reduce poverty
and help the progress of sustainable
development in the region. This coffee
comes only from selected highest rank
farms and is organic. The aroma of the
coffee has notes of tropical fruits, like
pineapple and a cherry-like nice acidity.

Country: Honduras
Region: Marcala
Farm: COMSA Cooperative
Varieties: Blend / Sekoitus
Growing Altitude: 1200-1700m
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

