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1. říjen je Mezinárodní den kávy. Rozhodli jsme se v mamacoffee i přes nepřízeň situace

propojit kávový svět. Cílem je symbolicky spojit a podpořit kávovou komunitu od konkrétních

farmářů kávy v pěstitelských zemích, se kterými spolupracujeme, až po milovníky kávy v

Česku. Proto jsme při příležitosti Mezinárodního dne kávy připravili celý týden aktivit,

workshopů i dalších programů navržených v této iracionální době tak, aby se k nim mohli

milovníci kávy bezpečně připojit.

Celý program i další zapojené partnerské kavárny jsou uvedeny na webu

www.mamacoffee.cz/denkavy

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.

Cílem oslav v týdnu kolem Mezinárodního dne kávy je oslavit a připomenout konkrétní

farmářky a farmáře kávy, jejich rodiny a všechny ostatní, kteří podílí na jejím pěstování, nebo

zpracování. Zároveň představit konkrétní výsledky práce, tj. kávy z jednotlivých zemí, regionů
a farem.

V rámci celého týdne bude probíhat kávový kvíz, bude prezentováno degustační menu nebo

budou probíhat online workshopy, během kterých si milovníci kávy mohou společně
vyzkoušet přípravy kávy a zároveň se dozvědět více o konkrétních kávách i jejích pěstitelích

a pěstitelkách.

V nejmenší kavárně mamacoffee na náměstí Jiřího z Poděbrad budou vystaveny fotky z

kávového projektu v Ugandě a káva bude i součástí jídel v kavárně ve Vodičkově ul. a

kavárně Pod lipami na Letné.

Konkrétní kávové projekty vznikaly postupně během posledních šesti let a dnes ukazují, jak

firma z České republiky může realizovat globální business a to při udržení vysokého

standardu ekologických i sociálních aspektů.

Projekt v Nikaragui Women‘s Project Aranjuez představuje spolupráci s ženami farmářkami

kávy v oblasti Aranjuez, horách nad kávovým centrem Matagalpa. Mamacoffee nejenže

vykupuje od těchto farmářek kávu, ale pomáhá i s konkrétními technickými řešeními nebo



zavedením nových způsobů zpracování káv a jejich fermentací. Zároveň podporuje farmáře a

jejich rodiny v dalším vzdělávání a zvyšování kvality jejich káv.

Jak říká zakladatel a majitel mamacoffee Daniel Kolský: „Projekt s farmářkami v Nikaraguji

ukazuje, jak malé projekty mohou pozitivně změnit život konkrétních rodin. Díky vzdělávání,

a technické podpoře, kterou na místě zajišťuje náš kolega Chepe přímo na farmách, získávají

zapojené ženy výrazně vyšší výkupní cenu za svou kávu, ale i další zkušenosti, díky kterým

mohou zlepšit celkovou kvalitu kávy a také i snížit dopady a udělat pěstování udržitelnější a

ekologičtější“.

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.

Projekt Uganda Rwenzori

Nejmladším z kávových projektů je spolupráce s farmáři na úpatí pohoří Rwenzori v západní

Ugandě. Kolegové Lukáš a Jakub strávili tři měsíce na začátku roku 2020 v okolí města

Kasese na hranicích Ugandy a Konga. Je to unikátní poloha na úpatí hor, ve kterých leží i

poslední ledovec v Africe. Díky nejvyšší nadmořské výšce v Ugandě, úrodné půdě a velkému

množství srážek má ideální mikroklima pro pěstování kávy.

Cílem projektu byla každodenní spolupráce s farmáři na malých kávových farmách i ve

zpracovně kávy Kanyenze coffee v údolí. Nejprve bylo potřeba zvýšit kvalitu sběru a

přesvědčit farmáře, že se musí soustředit se na zralé kávové třešně. Zároveň se náš tým v

Ugandě soustředil na vybudování infrastruktury, především vybudování skladu i tzv.

afrických postelí na sušení zpracované kávy. Káva z tohoto projektu je aktuálně na cestě do

České republiky.

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

Online worskopy:

● Úterý 29. 9. 10:00 - Brazílie a příprava v moka konvičce

● Středa 30. 9. 15:00 - Nikaragua a příprava ve V60

● Čtvrtek 1. 10. 19:00 - Etiopie a příprava v aeropressu

Speciální nabídky v kavárnách mamacoffee a vážená káva na eshopu www.mamacoffee.cz

s dopravou za 1kč

Výstava fotografií z kávového projektu v Ugandě
● Kavárna mamacoffee, Jiřího z Poděbrad 12, Praha 3

https://drive.google.com/drive/folders/1B1SvCDQD80pnbrF7jYSD9ZICuwrMjjN6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B1SvCDQD80pnbrF7jYSD9ZICuwrMjjN6?usp=sharing
https://eshop.mamacoffee.cz/zrnkova-mleta-kava/

