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ПОХОДЖЕННЯ: ФЕРМИ MAURICIO ESCALON

Країна: El Salvador
Регіон: Santa Ana, Ayutepeque
Різновид: Bourbon-Pacas
Метод обробки: Washed

Урожай: 2020-2021
Висота: 1100 м.н.р.м.
Збір урожаю: грудень - березень
Оцінка:

ПРО ФЕРМЕРА
Mauricio Escalon народився в родині виробників кави, яка почала свою кавову історію в
третій чверті 1800-х років. У 1870-х роках його прадід, Педро Хосе Ескалон, придбав
плантацію в Santa Ana. Пізніше він заснував El Molino (Млин) - перше промислове
підприємство з переробки кави в Сальвадорі. Наприкінці 20-го століття сімейний бізнес
переживав важкі часи через цінову кризу. Однак із залученням Маурісіо він отримав
друге друге дихання. У 2003 році було створено Cafescal зі стратегією слідування
філософії спешлті. Назва компанії означає “Cafes Escalon Calderon”, де Calderon —
прізвище матері Маурісіо.
Зараз сімейний бізнес налічує 10 ферм і 2 млини. Маурісіо є керуючим директором
експортної компанії Cafescal specialty Coffee. Він відповідає за адміністрування та
управління сільськогосподарськими процесами. Пристрасть до кави зіграла ключову
роль у його житті, адже попри вчений ступінь з архітектури та досвід роботи у сфері
суспільного будівництва, усе ж повернула Маурісіо до сімейного бізнесу.
Ферми родини Escalon розташовані в Західному Сальвадорі, в гірському масиві
Ilamatepeq, 820 - 1980 м.н.р.м. Цей діапазон дає можливість виробляти різну каву, від
High Grown до вражаючих лотів Strictly High Grown.
.
З 2003 року три сорти кави Strictly
High Grown від Cafescal були
відзначені Cup of Excellence.

МИТА ОБРОБКА
Основна мета методу полягає в очищенні зерна від м'якоті одразу після збору врожаю.
При цьому, важливо відбирати ягоди, які ідеально дозріли на момент збору .
Щойно зібрані ягоди приймають на станції з 14 до 21 години. Обробляти розпочинають
наступного дня зранку. Усі ягоди відправляють на млин для промивання і ретельно
перемішують. Вишні, які спливають на поверхню (флоутери), викидають, оскільки, вони
сигналізують про пошкодження або дефект зерна. На наступному етапі зерно очищають
від м'якоті за допомогою спеціального устаткування - депульпатора. Опісля зерно
висушують в гардіолах поки вміст вологості становитиме 12 %.
З кожної партії висушеного зерна у відділ контролю якості відправляється зразок на
перевірку профілю смаку та якості кави.
Зерно зберігається у парчменті від одного до двох місяців. Перед відправкою
на експорт його очищають за допомогою халлеру.

