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Een goede reden voor een extra Nieuwsbrief
We bedachten dat het op Texel in november wel wat rustiger zal gaan worden. En dat
het dan misschien tijd is om eens goed te proeven hoe bijzonder koffie kan zijn als je
niet wordt opgejaagd door de stress van het werk.
Als tweede punt vragen we even aandacht voor de bijzondere verzameling Kerststallen.
Een derde punt is dat de Goeie Zaak fantastische, eerlijke kerstpakketten kan leveren.
Onze leverancier Illimani levert niet alleen heel lekkere Illimani koffie, maar van tijd tot
tijd ook koffie van andere producenten, voor zover die koffie leveren die op een mensen omgevingsvriendelijke manier is geproduceerd. Sinds kort heeft Illimani een kleine
koffiebranderij en de volgende specialties zijn daar met zorg en toewijding gebrand in
eigen beheer.
Fazenda Ambiental Fortaleza
De plantage die vroeger bekend
stond als Fazenda Fortaleza is
sinds 1850 van de Barrettofamilie. Het was een traditioneel
bedrijf met 150 medewerkers
toen Silvia Barretto en haar man
Marcos Croce het bedrijf
overnamen en begonnen te
transformeren. Geïnteresseerd
als ze was in een biologisch
bedrijf, besloot Silvia dat als ze
het bedrijf overnam, het
biologisch moest worden. Het model van traditionele methoden en relaties tussen
bezitters en personeel wilden ze niet voortzetten. In 2001 begon de verandering en
wijzigden Silvia en Marcos de naam naar Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF), wat zoiets
als Milieu Sterke Plantage betekent. De plantage werd omgebouwd tot een duurzaam
bedrijf dat rekening houdt met het milieu en de relaties tussen mensen bij het
produceren van hoogwaardige producten. De overgang naar biologisch verminderde de
productie drastisch, omdat de planten plotseling geen kunstmatige mest en
bestrijdingsmiddelen kregen. Marcos deed een voorstel aan de werknemers om hen 50%
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van de koffie die zij geplant hadden, aan te bieden. Dit idee had tijd nodig om te
wennen. Deze verandering gaf Silvia, Marcos en FAF in de omgeving eerst de reputatie
van 'gekke boeren'. Na veel jaren en veel hindernissen werd hun bijzondere bedrijf
ontdekt door een groep Amerikaanse
koffiespecialisten.
In 2007 exporteerde Marcos zijn
eerste container direct naar de
Verenigde Staten en zette FAF op de
kaart. In 2008 won FAF de
Duurzaamheids Award van de
Specialty Coffee Association of
America. Vervolgens gaven meer
branders aandacht aan FAF om wat ze
aan het doen waren. In 2009 besloot
zoon Felipe, die werkzaam was bij
een kleine speciality branderij in St. Louis, mee te doen in het team. Hij kwam full time
op de plantage werken, startte een koffielaboratorium en bestudeerde verschillende
variëteiten en verschillende verwerkingsmethoden. Op dat moment begonnen ook de
buren belangstelling te krijgen in het project om de kwaliteit te verbeteren en
begonnen een partnerschap met FAF.
Vandaag is Fazenda Ambiental Fortaleza een plantage, een netwerk van boeren, een
centrum van koffiestudies en een exportbedrijf dat wereldwijd koffie aanbiedt en
verhandelt.
In deze koffie zit een diversiteit en complexiteit van smaken die de liefde en toewijding
voor het product weerspiegelt. Te hopen dat u hiervan kunt houden zoals de mensen van
FAF houden van wat ze doen!
FAF 258
Elke plantage die is aangesloten bij FAF heeft een eigen
nummer, een eigen samenstelling van rassen (kenmerkend
voor de Zuid-Amerikaanse Arabica koffie is de grote variatie
aan rassen, met alle een eigen smaak en karakter).
De FAF 258 wordt geteeld op een natuurlijke manier, waar de
koffieteelt wordt geïntegreerd in een verbetering van de
natuurlijke omgeving en is uiteraard biologisch. In dit geval is
het geteelde ras: Mondo Novo. Op een hoogte van 1000 tot
1400 m. geteeld, geoogst van mei tot augustus, op
natuurlijke wijze, dus pas wanneer de bessen voldoende rijp
zijn, wat de smaak bevordert. De droogmethode van de
bessen is in de zon.
Als de koffie is gezet, komen de aroma's vrij; in deze koffie
heeft die een zweem van noga, amandelen, kersen, wat
boterig en met een licht zoetje.
FAF 340
Mogelijk een heel ander bedrijf in de grote hoeveelheid aangesloten bedrijven bij de
Fazenda Ambiental Fortaleza. Ook de FAF 340 wordt uiteraard geteeld op een
vergelijkbare wijze als de andere, dus met respect voor de omgeving en waar mogelijk
met bijdragen aan de verbetering van de natuurlijke omgeving (hoewel de koffieplant in
Zuid-Amerika wel een vreemde eend in de bijt is; koffie is oorspronkelijk Afrikaans).
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Deze koffie is van het ras Icatu, geteeld op een hoogte tussen 1000 en 1400 m. hoogte.
De pluk is natuurlijk, dus rijpe bessen, tussen mei en augustus en de droogmethode is in
de zon. De koffie heeft aromatische tinten van cacao, zacht met een lange afdronk en
een licht zuurtje.
Tomila, Colombia
Ook twee jaar geleden werd deze specialty aangeboden,
maar toen van andere rassen. Afkomstig van de westelijke
zijde van centraal Colombia, in het noordoosten van ZuidAmerika. Vijftien km. noord van de stad Ibagué in San
Cayetano Alto. De plaats heet Tolima, de plantage is Finca
San Pedro. De plantage van de familie Monroy beslaat ca. 40
ha, waarvan de helft koffie. De andere helft voor
watermanagement, oerbos en grasland voor de vier ezels van
de familie. De hoogte is 1400 tot 1800 m; de gebruikte
rassen zijn Typica, Caturra, Colombia en Castillo.
De oogsttijd is van maart- juni en september- december. De
droogmethode is zowel zon als mechanische droging.
De aroma's in de gezette koffie zijn gevoelig, citroenachtig
met een vanillezuurtje, vrij vol van smaak en van een
subtiele zachtheid.
De specialties zullen slechts een korte tijd in de winkel
liggen. 'Op=op' heet dat. Er is een kleine hoeveelheid
voorhanden, omdat Texel nou eenmaal geen groot
afzetgebied is voor bijzondere soorten koffie. Mocht er heel veel belangstelling voor zijn
dan kunnen we bekijken of er nog een nabestelling kan volgen.
Vanaf woensdag 1 juni in de winkel. Een kleine ontdekkingstocht van koffie-soorten die
we hebben zolang de voorraad strekt. Laat deze kans niet liggen!
Kerststallen
Al jarenlang hebben we de gewoonte om een heel
breed assortiment aan kerststallen in onze winkel
uit te stallen. Onze producenten doen doorgaans
niet aan Sinterklaas,
maar des te meer
aan kerst. Dus
kunnen we daar ook
vroeg mee
beginnen. Ook als u
die stalletjes, van centimeters klein tot behoorlijk aan
de maat, niet gaat kopen is het een prachtige uitdaging
om ze te bekijken. Bedenk daarbij dat mensen in India of
in Peru of het Afrikaanse Ghana allemaal een heel ander
beeld hebben van hoe Kerst eruit ziet. Het mag duidelijk
zijn dat de makers het Kerstverhaal altijd sterk vertalen
naar hun eigen dagelijkse beleving.
Kom dus gewoon de Goeie Zaak bekijken als was het een
expositie.
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Kerstpakketten
Hoewel niks verplicht is, zou een bezoek aan de Goeie Zaak ook een uitstekende reden
kunnen zijn om meteen even te informeren naar de mogelijkheid om een kerstpakket
samen te stellen. Gewoon ééntje voor die iemand die altijd wat bijzonders voor je doet
of ééntje voor het personeel van het bedrijf o0f de school. We hebben een keur aan
artikelen; niet alleen om bij de schoorsteen te zetten (hebben we die nog?) of aan de
muur te hangen, maar ook als een prachtig eetbaar pakket, met mooie soorten koffie,
bijzondere thee en nog veel meer. Dus zowel kunstnijverheid als luxe- of gewone
voedingsmiddelen of een mix van beide.
Actie november en december
Goeie Zaak Texel geeft twee fantastisch mooie PUUR NEPAL sjaals weg in de komende
twee maanden. Bij besteding van € 15 of meer in de maanden november en december
loot u mee voor deze PUUR NEPAL sjaals. Eerste sjaal trekking is 30 november, de
tweede sjaaltrekking op 31 december.
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