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ПОХОДЖЕННЯ: РЕГІОН OROMIA

Країна: Ethiopia
Регіон: Oromia
Зона: Guji
Вореда: Bulehora
Кебеле: Gerba Dogo
Висота: >2200 м.н.р.м.

Урожай: 2021-2022
Різновид: Heirloom
Якість: Grade 1
Метод обробки: Natural
Збір врожаю: жовтень - січень
Оцінка:

ПРО SHONORA COFFEE
Це зерно походить із зони Guji південного регіону Oromia, що вважаться батьківщиною
кави. Він має ідеальні умови для вирощування арабіки: значну висотність (понад 1500 м.);
багаті, добре дреновані (в основному вулканічні) ґрунти, що майже не потребують
додаткових добрив; високогірний тропічний клімат із 1500–2500 мм опадів протягом
дев’ятимісячного періоду та оптимальними температурами від 15 до 24°C. За останні 60
років швидкий комерційний та культурний розвиток перетворив Guji на унікальну кавову
зону, яка з 2002 стала окремою адміністративною одиницею. Кава звідси представляє
характерний терруар, який відрізняє її від іншого зерна регіону Oromia.
25 років тому родина Shonora стали першими кавовими продюсерами в Guji. На початку
1990-х років Shonora Gata став одним з перших, хто побудував станцію сухої обробки кави
в місті Gerba та станцію митої обробки в Sakicha на Заході регіону. Його підтримував син
Каtelo. Інший член родини - Shebera Shonora - також є одним із місцевих постачальників
зеленого зерна. Минулого року його кава стала національним бестселером із оцінкою 96
балів. Подібно до їхніх старших братів, молодші Adugna та Morkata Shonora теж
зацікавилися кавовою фермою та бізнесом ще в ранньому віці і останні 3 роки
займаються розвитком станцій.
Як найбільший виробник і експортер якісної кави в Ефіопії, Shonora Coffee Trading
пишається історією постачання якісної кави на місцевий і міжнародний ринки. Вони
працюють безпосередньо з дрібними фермерами з Guji, Suke Kutu та Urga в регіоні
Oromia та збирають каву для переробки та експорту.
Зараз станція переробляє каву із 150 місцевих ферм, розташованих на висоті 1900-2300
м.н.р.м. Великі фермери отримують від компанії фінансову підтримку для покриття витрат
на збір врожаю. Shonora також надає фінансових експертів для консультацій щодо
інвестування, проведення агротренінгів, аналітики тощо. Щороку вони винагороджують
фермерів, які постачають на станцію найкращі лоти кави.
Також Shonora багато робить для підтримки
місцевої спільноти. Вони інвестують у
покращення громадського транспорту та
дорожньої
інфраструктури.
Крім
того,
компанія допомогла у будівництві школи та
започаткувала систему стипендій для дітей.
Тепер планують будувати ще й лікарню.

НАТУРАЛЬНА ОБРОБКА
Перед доставкою в центр збору уся кава ретельно відбирається вручну.
На станції завжди намагаються мати окремий лот із назвою для кожного виробника.
Кавові вишні викладають тонкими шарами і сушать на піднятих "ліжках" приблизно 15-21
день, в залежності від погоди. У цей час їх постійно перевертають протягом дня, щоб
забезпечити рівномірне висихання. Під час первинного сушіння всі недостиглі вишні
відбирають. Після висушування до оптимального рівня ягоди відправляють на
станцію для відділення зерна від залишків сухої вишні. Цей процес відомий як
«hulling».
Перед експортуванням каву додатково сортують на станції сухої обробки.

