
het verhaal_ UCA SJRC, verspreid over vijf gemeenschappen in de regio San Juan del Rio Coco
in Noord-Nicaragua, helpt boeren om winstgevende en milieuvriendelijke koffie te produceren. 
UCA SJRC is een unie van 8 coöperaties in de regio die meer dan 370 kleine producenten
vertegenwoordigen. De 8 afzonderlijke coöperaties in de regio sloten zich in 1993 bij elkaar om
hun leden beter te kunnen helpen de koffiekwaliteit beter te controleren en toegang te krijgen tot
betere prijzen. De regio en de coöperatie zijn beide vernoemd naar de Rio Coco, een grote rivier
die door de regio stroomt. Als agrarische gemeenschappen blijft de Rio Coco een bron van een
essentieel element om te overleven: water.
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smaak_ nootachtig | cacao | zoet

land_  Nicaragua | regio_  Madriz | hoogte_ 900 tot 1300 meter | plantage_ UCA San Juan del Rio Coco|eigenaar_ 
370+ farmers working with UCA San Juan del Rio Coco | variëteit_ Bourbon, Catuai, Caturra, Maragogype| proces_ 
Fully washed | oogstmaanden_ December - Maart

het land_ De rijke culturele geschiedenis van Nicaragua gaat meer dan 10.000 jaar terug voordat Europeanen ooit voet 
op de grond zetten in 1492. Maar, zoals in zoveel andere Midden-Amerikaanse landen, begon de koffiegeschiedenis in 
Nicaragua toen het halverwege de negentiende eeuw met kolonialisten arriveerde. De eerste bomen werden geplant op in 
het Pacifische vlaktengebied van Nicaragua. Tegenwoordig is de productie gecentraliseerd in drie gebieden in de centrale 
noordelijke bergen van het land: Las Segovias, Matagalpa en Jinotega. Alle drie de gebieden staan   bekend om hun 
vruchtbare vulkanische bodems, vochtige tropische bosklimaten en groene eco-diversiteit, waaronder een scala aan 
bodembedekkers zoals korstmossen, mossen en varens. Het moderne Nicaragua is afhankelijk van koffie als belangrijkste 
exportproduct. Ongeveer 40.000 boeren en hun gezinnen zijn voornamelijk afhankelijk van hun inkomen uit de koffie-
teelt. Deze kleinere boeren verbouwen vaak koffie in semi-beboste omgevingen die kunnen bijdragen aan het behoud van 
slinkende bossen en bedreigde soorten.

ref 80080

Madriz

NICARAGUA


