
het verhaal_ 1871. 20 mei om precies te zijn. In de schaduw van de Kortrijkse Halletoren wordt George
Constant Washington geboren. Als zoon van Engelse ‘textiliens’ is het ondernemen hem niet vreemd.
Op 25-jarige leeftijd emigreert George samen met zijn vrouw Angeline Van Nieuwenhuyse in 1896 naar 
Amerika. George heeft creatief uitvindersbloed. Hij gooit zich in de lichtindustrie, ontwikkelt
irrigatiesystemen,  ontwikkelt patenten voor fotocamera’s en groentebouillons en ook de 
koffiewereld is hem niet vreemd.Familiebanden brengen hem op plantages in Guatemala 
waar hij de liefde voor het zwarte goud opdoet. Inventief als hij is, zorgt hij in 1909 voor een heuse
revolutie: Red E Coffee, de eerste Amerikaanse oploskoffie, is geboren! Hij bevoorraadt er o.m. de
Amerikaanse troepen mee in WOI en verovert de Amerikaanse markt. Het maakt van George een
excentriek man die toetreedt tot de rijksten van New York, op een immens landgoed met exotische
dieren woont en zelfs overweegt om, net als zijn naamgenoot, mee te dingen naar het 
presidentschap. In 1946 sterft George in de States. Nu, 75 jaar later, brengt Viva Sara hulde.
George 1871 is samengesteld uit groene bonen, afkomstig uit de finca Santa Margarita in het
hooggebergte van Guatemala waar George ooit hielp bij de koffie-oogst. Zo is de cirkel rond.
George komt thuis… in Kortrijk.

de koffieplantage _ Finca Santa Margarita is de familieboerderij van Camila Topke, handelaar bij
InterAmerican Coffee, en wordt voor een groot deel uitgebaat door vrouwen. De boerderij werd in
1838 opgericht door Thomas Wyld (de overgrootvader van Camila) en is al vier generaties in de familie.
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smaak_ Evenwichtig aroma met toetsen van melkchocolade, karamel, bruine suiker, honing en een lichte citrus smaak.

country_ Guatemala | location_ Chimaltenango, Acatenango | altitude_ 1640 meter | variety_ Caturra, Sarchimor, 
Catimor, Geisha | proces_ Washed, dried on patios and raised beds.
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