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Epidemie covidu má dopady na mezinárodní obchod s kávou.

aktuální posílení nejisté ceny na burze

nejistota a zásadní problémy na úrovni sucha 5 měsíců bez deště - nutnost zavlažování

hurikánů (Eta, Iota)

Cena kávy

Americké volby a změny kurzů USD / Brazilský reál

Před více jak deseti lety zakladatelé mamacoffee Marta a Daniel Kolští putovali s batohy za

kávovými farmáři v Etiopii. Právě Etiopie jako „matka kávy“ dala firmě název mamacoffee.

Mezitím firma vybudovala silné zázemí lidí, pražírnu kávy, pět kaváren i vlastní pekárnu.

Rozvíjela i úzkou spolupráci s kávovými farmáři v Brazílii, Nikaragui, Ugandě a Etiopii. Právě
zvyšování kvality kávy a podpora konkrétních farmářů a jejich rodin je jedním z cílů firmy již
od jejího založení v kávových zahradách mezi etiopskými kopci.

Projekt s rodinou Paula Toleda Campos – Alta Mogiana, Brazílie

V Brazílii tým mamacoffee již čtyři roky spolupracuje s farmářem Paulem Toledem Campos a

jeho synem Paulinem a rodinou. Projekt vznikl díky české komunitě z města Bataypora v

Brazílii, která rodinu Paula znala a propojila jej s mamacoffee. Tým z mamacoffee pravidelně
spolupracuje na sklizních kávy, pomáhá opět s inovacemi na farmách i s rozšířením této

konkrétní kávy i do dalších pražíren po Evropě. „Projekt v Brazílii je extrémně zajímavý pro

obě strany, pro Paula představuje výraznou změnu v soustředění se na kvalitu, ale i

technologická i ekologická témata, kterým se víc a více věnuje kvůli změně klimatu v Brazílii“

říká o projektu jeho spoluautor Michal Praslička, hlavní pražič mamacoffee. „Zároveň tato

spolupráce a přímé dovozy do pražírny v Evropě je splnění jeho snu. I proto Paulo se svou

rodinou opakovaně navštívil naši pražírnu i kavárny a vzájemná komunikace probíhá i v této

složité situaci prakticky každodenně.“, dodává zakladatel a majitel mamacoffee Daniel

Kolský.

Všechny tři tyto projekty jsou v zemích, které byly během epidemie silně zasaženy. Kromě
Brazílie jsou v nich problémem i chudoba a nedostatek infrastruktury, nebo politická situace.

V případě Ugandy kromě onemocnění covid-19 zasáhly oblast i silné povodně a již tak chudá



země byla dále oslabena. Během těchto náročných měsíců mamacoffee dále výrazně
spolupracovala s farmáři. "Již od začátku epidemie jsme informovali naše partnery o všech

možnostech a našich krocích. Prakticky trvale jsme v kontaktu a řešili jsme tak třeba potřebu

roušek i dalších hygienických opatření na farmách a zpracovnách kávy i další nutná opatření.

Považujeme za důležité komunikovat i v těchto složitých dobách," upřesňuje Daniel Kolský.

Mamacoffee dnes dováží většinu zpracovávané zelené kávy z vlastních projektů. Kávu v

České republice pečlivě praží a dále s ní pracuje jak ve svých kavárnách, tak ji dodává i do

desítek dalších kaváren, restaurací nebo firem.
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Fotografie z kávových projektů mamacoffee s konkrétními farmáři - Brazílie, Nikaragua,

Uganda

https://drive.google.com/drive/folders/1B1SvCDQD80pnbrF7jYSD9ZICuwrMjjN6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B1SvCDQD80pnbrF7jYSD9ZICuwrMjjN6?usp=sharing

