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Защо това е добра практика?Sakona Micro Coffee Roastery работи

като иновативна концепция за микропекарна. Заведения като

Sakona в момента са известни като микро пекарни. Кафените зърна

се пекат в помещенията и тук собственикът Хавиер Гарсия продава

кафето си в малки количества, отбелязвайки завръщане към

традиционните и по -етични практики. Микропекарните се

превърнаха в световна тенденция и насърчават консумацията на

фино кафе с малки производства. От само себе си се разбира, че

качеството на кафето в Sakona е гарантирано. Тази микропекарна

сервира и хлебни изделия като традиционни сладкиши и някои

други съвременни ястия.

Относно
Защо това е добра практика?Sakona Micro Coffee
Roastery работи като иновативна концепция за
микропекарна. Заведения като Sakona в момента са
известни като micro roasteriSakona е малка компания в
Ирун (Гипускоа). Основан е през 2015 г. от Хавиер
Гарсия Фунес, който е 5 -кратен испански шампион по
бариста и финалист на WBC (Световен шампионат по
бариста) през 2011 г., проведен в Богота, Колумбия.
Хавиер съчетава двете си страсти, специализираното
кафе и индустрията на гостоприемството. Мисията на
Хавиер е да сподели страхотно преживяване с
местните жители, като сервира специални
занаятчийски кафета, придружено от страхотно
обслужване и приятна атмосфера и през цялото време
показва „любов и грижа за всички действия, които
извършваме, за да обогатим възможно най -много
животи ”.es. Кафените зърна се пекат в помещенията и
тук собственикът Хавиер Гарсия продава кафето си в
малки количества, отбелязвайки завръщане към
традиционните и по -етични практики.
Микропекарните се превърнаха в световна тенденция
и насърчават консумацията на фино кафе с малки
производствени количества. От само себе си се
разбира, че качеството на кафето в Sakona е
гарантирано. Тази микропекарна сервира и хлебни
изделия като традиционни сладкиши и някои други
съвременни ястия.

Здравословно
Основният продукт е кафето, а зърната се получават от
най -добрите европейски вносители. Новите пратки
пристигат седмично, гарантирайки максимална
свежест. Фасулът се пече в помещенията, което
гарантира запазването на техните аромати и високото
качество на крайния продукт.

Устойчиво
Зърната се събират в редица страни по света, за да се
гарантира сезонният им характер и оптималното
качество. Кафето може да бъде закупено в търговския
обект или онлайн и се предлага в рециклируеми
опаковки, а също така предлагат и генерични
компостируеми шушулки за варене в обикновени
домашни машини.

Етично
Хавиер вярва в различен начин на правене на нещата и 
иска да вземе предвид човешкото му въздействие. Той 
иска избраните от него кафета да бъдат произведени и 
пуснати на пазара по начин, различен от това, което 
обикновено е установено в цялата индустрия. Чрез 
пърженето и продажбата на тези кафета той чувства, 
че може да повлияе положително на живота на хората, 
като създаде изцяло ново преживяване, което има 
благоприятни последици във всички посоки, към 
неговия произход и към потребителя, който го открива 
и избира. Всички използвани етикети показват 
произхода на кафето, плантацията или кооперацията, 
където са били отглеждани, както и датата на печене. 

Диетични изисквания
Вегански, вегетариански, без глутен.

Tип: занаятчия/ устойчиво/ кръгова 
икономика

Cграна:  Испания, Страната на Баските
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Последвайте историята на Sakona
Coffee Roasters
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/SakonaCoffeeRoasters
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/sakona_coffee
https://zurriolaikastola.eus/
https://sakonacoffee.com/
https://sakonacoffee.com/

