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Регіон: Copan
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Метод обробки: Natural
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Збір врожаю: лютий - березень
Оцінка:

ПРО КООПЕРАТИВ
Luis Beltran Alvarado Molina успадкував ферму El Triunfo від батька Fernando Alvarado
Romero, який був одним із засновників Aruco. Він має 2х синів і доньку, які теж планують
продовжувати родинну справу. Назва El Triunfo має велике значення для сім'ї, тому кожне
покоління називає так свої угіддя. Ферма Луїса Бельтрана має площу 10 га і знаходиться в
громаді Pacayas Corquín Copán. Зерно з цього регіону відзначається особливим
географічним позначенням (GI) Honduran Western Coffees (HWC).
Луїс вивчав агрономію в університеті та кілька років працював над покращенням
виробництва кави за допомогою інноваційних агрономічних методів. Протягом останніх
років він зосередився на відборі кавових вишень та побачив значне покращення якості.
Він також почав співпрацювати з станцією обробки кооперативу Aruco, щоб
експериментувати ще більше. Вона оснащена модульними секціями для митої обробки
та сушіння. У процесі ферментації використовується екологічне обладнання, яке
мінімалізує споживання води, а гаряче повітря для просушування зерна отримують
шляхом спалювання лушпиння кави у спеціальних печах.
У 2013 році Aruco розпочала програму мікро-лотів, спрямовану на виробництво
високоякісних сортів кави. Зараз кооператив налічує понад 200 партнерів-виробників.
Компанія Aruco надає усім членам кооперативу технічну допомогу, фінансування та
забезпечує маркетинг зеленого зерна на міжнародному рівні. Такий підхід забезпечує
високу продуктивність праці та екологічну стійкість у виробництві, а також сприяє
всебічному розвитку сімей у регіоні. Крім того, Aruco підтримують місцеві освітні та
суспільні проєкти, центри охорони здоров'я.

У 2021 році керівництво Aruco відзначило
Луїса Бельтрана в номінації "Виробник з
визначною кар'єрою".

НАТУРАЛЬНА ОБРОБКА
Після збору ягоди промивають та очищають від флуотерів. Найбільш стиглі та якісні
вишні відправляють на патіо, де їх рівномірно розкладають для просушування, регулярно
перемішують та калібрують. Для сушіння використовуються спеціальні навіси над
землею - так звані “африканські ліжка”.
Натуральна обробка триває близько 3-4 тижнів та є одним з найдовших методів. Каву
сушать до моменту, коли шкірка ягід набуває яскраво вираженого темного кольору, а
зерно повністю відділяється від висушеної м'якоті, що перевіряють за характерним
постукуванням зерна в середині засохлої оболонки. Вміст вологи у зерні має досягати
12%. На цьому етапі важливо ретельно перемішувати ягоди та відбирати дефекти.
Після сушіння ягоди збирають у мішки, для того, щоб зерно обмінялось вологістю.
На останньому етапі зерно відправляють у халер, щоб зняти всі верхні шари.
Готову каву упаковують у 69-кг джутові мішки із захистом GrainPro та
відправляють на експорт.

