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ФЕРМА: VILA BOA
ФЕРМЕР: MONICA BORGES ТА PETRONIO OTÁVIO BORGES DE SOUZA

Країна: Brazil
Регіон: Southeastern Brazil
Різновид: Blend of Catuai and Catucai
Метод обробки: Unwashed (Natural)

Урожай: 2021-2022
Висота: 1250 м.н.р.м.
Збір врожаю: квітень - вереcень
Оцінка:

ПРО ФЕРМУ ТА КООПЕРАТИВ
Ферма Vila Boa знаходиться в регіоні Vertentes між басейнами річок Grande та São
Francisco. Monica Borges успадкувала її від свого батька у 1988 році, хоча історія ферми
налічує близько сотні років. Зовсім юною дівчина вирішила покинути професію
психолога і присвятити своє життя каві. На перших 7 гектарах Моніка з чоловіком почали
вирощувати каву, яка згодом отримала географічне позначення Campo das Vertentes.
Назва ферми перекладається як “приємне місто”, бо з її допомогою власники хочуть
створити якісну спільноту однодумців. Зараз ферма площею 1200 га забезпечує роботою
майже півтисячі людей. Крім того, господарі активно беруть участь у соціальних та
екологічних проєктах. Завдяки тому, що Vila Boa успішно бореться із надмірними
викидами карбону, вона була відзначена відповідним сертифікатом GRÖN.
Vila Boa є членом кооперативу Coffee Senses Ltd, що є одним із ключових експортерів
бразильської спешелті кави в понад 30 країн світу. До кооперативу входить 8 ферм з
регіонів Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Chapada de Minas, Matas de Minas, Espírito Santo,
São Paulo - Mogiana. Coffee Senses працює у всіх п'яти регіонах Minas Gerais та Espirito
Santo, з сертифікованими складами, в тому числі RFA, UTZ і Organic.
Компанія очолювана Ana Flávia Miranda та
Pedro Gabarra має має власний мікро-лотовий
проєкт “Senses” та бере участь у низці
соціальних, екологічних та культурних
ініціатив. Зокрема, співпрацює з Icafe – НГО,
яка сприяє розвитку освіти, культури,
мистецтва, підвищенню якості життя та
економічного розвитку в сільській громаді
Povoado dos Campos.

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.

