
Runsas suklaa · Pähkinä · Hunajamainen makeus

www.slurp.coffee/blogi
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Gran Palomar Espresso Organic syntyi 
vuonna 2002, kun Cafetoria alkoi tehdä 
yhteistyötä muutaman perulaisen viljelijän 
kanssa. Tästä muodostui pitkä ja antoisa 
yhteistyösuhde paikallisten perulaisten 
tuottajien kanssa. Yhteistyö on paljon 
syvempää kuin tavanomainen suoratuonti, 
sillä se perustuu henkilökohtaiseen 
luottamukseen, yhteiseen kasvuun ja 
lojaalisuuteen vaikeina aikoina.

Perulainen espresso ei ole kovin yleistä 
Italiassa sen hapokkuuden vuoksi. 
Cafetorialle perulaisen espresson 
paahtaminen on mukava haaste kahvin 
luonteen vuoksi. Kahvin mausta löytyy 
runsaasti suklaata sekä hunajamaista 
makeutta ja paahdettua pähkinää. Tämä 
on espresso, joka ei ole liian kompleksi, 
mutta kuitenkin täynnä makua.

Gran Palomar Espresso Organic

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

Maa: Peru
Alue: Palomar, Chanchamayo
Tuottaja: Palomar Cooperative
Lajikkeet: Caturra (60%), Typica (20%), Pache 
(10%), Bourbon (10%)
Kasvukorkeus: 1200-1800m
Prosessi: Pesty

Rich chocolate · Nuts · Honey-like sweetness

www.slurp.coffee/blog
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Gran Palomar is the result of a project 
that Cafetoria started in 2002 with a 
small group of coffee producers from the 
central Jungle of Peru. They are proud to 
have started long relationship with these 
producers that go beyond Direct Trade 
since they have established a relationship 
based on trust, mutual growth and loyalty 
during difficult times. 

Peruvian espresso is not very used in Italy, 
because of its high acidity. However, 
for Cafetoria it is just a nice challenge 
to shape the coffee’s character into 
an espresso. You will find a honey-like 
sweetness and roasted nuts. This is an 
espresso that is not too complex, yet full 
of flavour.

Gran Palomar Espresso Organic

Post a pic about 
your coffee moment 
and tag @slurpkahvi

If we share it, you 
get a free coffee!

Country: Peru
Region: Palomar, Chanchamayo
Farm: Palomar Cooperative
Varieties: Caturra (60%), Typica (20%), Pache 
(10%), Bourbon (10%)
Growing Altitude: 1200-1800m
Processing: Washed

リッチなチョコレート・ローストナッツ・はちみつのような甘さ
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Gran Palomar Espresso Organic syntyi 
vuonna 2002, kun Cafetoria alkoi tehdä 
yhteistyötä muutaman perulaisen viljelijän 
kanssa. Tästä muodostui pitkä ja antoisa 
yhteistyösuhde paikallisten perulaisten 
tuottajien kanssa. Yhteistyö on paljon 
syvempää kuin tavanomainen suoratuonti, 
sillä se perustuu henkilökohtaiseen 
luottamukseen, yhteiseen kasvuun ja 
lojaalisuuteen vaikeina aikoina.

Perulainen espresso ei ole kovin yleistä 
Italiassa sen hapokkuuden vuoksi. 
Cafetorialle perulaisen espresson 
paahtaminen on mukava haaste kahvin 
luonteen vuoksi. Kahvin mausta löytyy 
runsaasti suklaata sekä hunajamaista 
makeutta ja paahdettua pähkinää. Tämä 
on espresso, joka ei ole liian kompleksi, 
mutta kuitenkin täynnä makua.
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Kasvukorkeus: 1200-1800m
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Gran Palomar is the result of a project 
that Cafetoria started in 2002 with a 
small group of coffee producers from the 
central Jungle of Peru. They are proud to 
have started long relationship with these 
producers that go beyond Direct Trade 
since they have established a relationship 
based on trust, mutual growth and loyalty 
during difficult times. 

Peruvian espresso is not very used in Italy, 
because of its high acidity. However, 
for Cafetoria it is just a nice challenge 
to shape the coffee’s character into 
an espresso. You will find a honey-like 
sweetness and roasted nuts. This is an 
espresso that is not too complex, yet full 
of flavour.

Gran Palomar Espresso Organic

Post a pic about 
your coffee moment 
and tag @slurpkahvi

If we share it, you 
get a free coffee!

Country: Peru
Region: Palomar, Chanchamayo
Farm: Palomar Cooperative
Varieties: Caturra (60%), Typica (20%), Pache 
(10%), Bourbon (10%)
Growing Altitude: 1200-1800m
Processing: Washed
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