KENYA
Mt. Kenya East Coffee
Farmers Cooperative

MT. KENYA
КООПЕРАТИВ: MT. KENYA EAST COFFEE FARMERS COOPERATIVE

Країна: Kenya
Регіон: Meru Сounty
Зона: Mt.Kenya
Висота: 1800 м.н.р.м.
Збір врожаю: вересень-грудень

Урожай: 2021-2022
Якість: AB FAQ
Різновид: Kenya SL, Ruiru 11
Метод обробки: Washed
Оцінка:

ПРО КООПЕРАТИВ
Округ Meru знаходиться на східному схилі найвищої гори країни - Mt.Kenya (5199 м).
Завдяки висотності (ферми знаходяться на висоті 1280 - 1970 м.н.р.м.), родючим
червоним вулканічним грунтам та тропічному клімату, кава з Meru вважається однією з
кращих в Кенії, а весь регіон називають "The Champagne Region of Coffee". Його
особливістю є те, що проміжний урожай у квітні - липні такий же хороший, як і основний у
вересні - грудні.
Mt. Kenya East Coffee Cooperative — унікальна компанія, де кава вирощується поза зоною
чаю та поруч із лісами гори Кенія. Кооператив розташований в одній із найвищих зон
вирощування кави в Кенії (понад 1750 м.н.р.м.), що забезпечує дивовижний профіль
чашки. Компанія включає 4 станції митої обробки та обслуговує понад 1000 фермерів з
Kionyo, які вирощують низку різновидів кави, в т.ч. SL 28, SL 34, Ruiru 11 і Batian. Воду для
станцій беруть з числених гірських джерел у прилеглих лісах.

Багато
домогосподарств
у
цьому
регіоні
безпосередньо залежать від кави, як основної
товарної культури. Саме завдяки доходу від її
продажу сім’ї можуть водити своїх дітей до школи,
піклуватися про їхнє здоров’я, забезпечувати
медичні
потреби,
а
також
розвивати
інфраструктуру своїх домівок. Крім того, цей сектор
є джерелом роботи для тисяч тих, хто задіяний у
ланцюжку створення вартості кави: працівники
станцій, складів, маркетологи, транспортники/
вантажовідправники,
експортери/імпортери,
обсмажчики та працівники кав'ярень.

МИТА ОБРОБКА
Основна мета методу полягає в очищенні зерна від м'якоті одразу після збору врожаю.
При цьому, важливо відбирати лише червоні ягоди, які ідеально дозріли на момент
збору.
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 протягом 2-3 тижнів поки вміст вологості становитиме 10-12 %.
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.

