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Her ligger fincaen:

Læs meget mere på www.eldoradito.dk, hvor nyheder 
om fincaen, om kaffe og om Nicaragua jævnligt opdateres. 
Hjemmesiden indeholder også et galleri med mange fotos 
fra fincaen.
Udover fincaen er kredsen af mennesker bag initiativet 
også engageret i den sociale dimension, og har startet 
Venskabsforeningen Amigos de El Doradito, hvis formål er 
at støtte sociale formål i Murra Kommune, hvor El Dora
dito ligger. Venskabsforeningen har sin egen sektion på 
hjemme siden, eldoradito.dk/amigos.

Finca El*Doradito ApS. blev 
dannet som selskab i 2007. Vi 
har fået megen aner kendelse 
for kvaliteten af kaffen. Vores 
kaffe fik førstepladsen ved en 
kaffesmagnings-konkurrence 
i Århus i 2008 arrangeret af 
Dansk Kaffe Netværk.
Vi samarbejder med kaffe
agenterne.dk om hjem tag
ning og ristning af kaffen.
Næste udfordring er at øge 
pro duk tionen på fincaen. I 
sam arbejde med den lokale 
an dels for ening PROCOCER 
arbejder vi på at få etab leret 
en vådmølle til be hand ling af 
kaffen. Med en sådan mølle 
kan vi, og ikke mindst de lokale 
kaffebøn der, eks portere kaffe 
fra området af høj kvalitet. Når 
man bor for enden af en lang 
og mudret bjergvej, skal der 
fælles initiativer til for at løse 
opgaverne.



Hvad er 
Finca El*Doradito?
Finca betyder farm. 
El Doradito betyder den lille 
gyldne (bønne) – og er et 
stednavn. Stjernen er for 
sjov.
Selskabet Finca El*Doradito 
dyrker kvalitets kaffe og 
beva rer sam ti digt en flot 
regnskov.

Andre afgrøder
Vi vil også dyrke andre afgrøder på fincaen, afgrøder som trives under de aktuelle klima
tiske betingelser og som kan dyrkes på en bæredygtig måde.

Naturskov/reservat
I området hvor fincaen ligger er der en frodig bjergregnskov med høje ranke træer af stor 
diameter. Området har ikke været meget præget af skovhugst, det er simpelthen for van
skeligt at fragte de store stammer ud til nærmeste vej. Hvor skoven er ryddet er det sket 
for at skabe plads til kvæggræsning og lidt dyrkning af majs og bønner. Den oprindelige 
skov på vores finca skal så vidt muligt bevares uden menne skelig indgriben, og vi søger om 
anerkendelse som reservat hos det nicaraguanske miljøministerium.

Turisme
Der kommer i dag meget få turister til El Doraditoområdet. Der har dog i de senere år i 
Nicaragua været megen interesse for at udvikle turismen i udkantsområder med store 
landskabs og naturværdier. Man regner med, at antallet af turister vil stige over de kom
mende år. Det er vores plan at bygge et lille økoturist-hotel på fincaen.

en dal gennem regnskoven 
– terræ net er meget kuperet

“interiør” af kaffefincaen 
under blomstringen i maj

kaffebuske med 
grønne kaffebær

Kaffedyrkning
El Doradito er ideel til kaffedyrk ning, med 
en beliggenhed 1.200 meter over havet.
Vi følger en dyrkningstradition, som 
anvendes af de fleste kaffe pro du center i 
Nicaragua. Meto den in de bærer, at kaffen 
gror under skygge træer. I de store kaffe-
pro du ce rende lande rydder man ty pisk al 
anden bevoks ning, når der plantes kaffe-
buske, men i Nicaragua lader man mange af 
de store træer stå. Det meste af skovmiljøet 
forbliver intakt, og en høj biodiversitet 
beva res. Fincaen rummer derfor en stor 
vari a tion af dyre og plante arter, og skygge
kaffe er formentlig den land brugs pro duk-
tion, som er mest natur nær. 
Metoden er ikke blot bæredygtig, den giver 
også den bedste kaffe-kvalitet. Når kaffe
planterne gror i skygge, modnes bærrene 
langsomt og får en bedre smag. Kaffen 
dyrkes efter økologiske metoder, og den 
plukkes manuelt og giver arbejde til mange 
hænder i lokalsamfundet.

En kaffefinca i regnskoven med mange potentialer:


