
het verhaal_ Kona koffie is koffie die geteeld wordt op de hellingen van de vulkanen Hualalai
en Mauna Loa in het zuidwesten van Hawaï. Deze koffie staat in de top tien van hoogst
gewaardeerde koffiesoorten. De teelt gaat terug op stekken van Braziliaanse Arabica-planten
die in 1828 werden geïmporteerd door Samuel Ruggles.In het gebied van ongeveer negen 
vierkante kilometer nabij Kailua zijn circa 800, merendeels kleine, plantages gevestigd.
Door het tropische microklimaat van deze streek - goed beschut tegen passaatwind, zon in
de morgen en regen in de middag - en de zeer vruchtbare bodem heeft deze koffie een typische
fruitige smaak. Doordat het aanbouwgebied klein is, is deze koffie zeldzaam en duur en werd er
vaak gesjoemeld met de aanduiding 'kona' op de verpakking van mengproducten. Ook tegenwoordig
wordt nog het begrip 'kona blend' gebruikt voor melanges, waarin soms slechts een minimum van
10% echte konakoffie verwerkt is. Ter bescherming van hun regionale product gebruiken de
producenten van authentieke konakoffie sinds 2000 de door Amerikaans patentrecht beschermde
aanduiding "100% Kona coffee". Hawaï is overigens van de VS de enige staat met koffieplantages.
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smaak_ Ronde zoetheid | Lichte zuurtegraad | Subtiele wijntonen met een fantastische nasmaak

land_ Hawaii | regio_ Tussen de bergen Holualoa & Honaunau | oogst_ van September tot Maart | altitude_ 750 meter 
en hoger | average T°_ 23°C | variety_ Typica | soil_ Rijke vulkanische grond | proces_ Handpicking, wet method, 
naturally dried

het land_ De Kona koffie regio is gelegen tussen de bergachtige gemeenschappen van Holualoa en Honaunau aan de zijde 
van de Mauna Loa vulkaan. Mauna Loa is de grootse vulkaan op aarde in termen van volume en een van de vijf grootste 
vulkanen die het eiland Hawaii telt. Zelden zijn er uitbarstingen.
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