A importância da Unique e Rota do Café Especial de
Carmo de Minas para o desenvolvimento de consumo de
cafés especiais
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Estivemos reunidos no final de semana passado com um grupo de estudantes
universitários do Vale do Paraíba, do curso de turismo. O workshop foi promovido pela
Rota do Café Especial de Carmo de Minas juntamento com a Unique Cafés Especiais Carmo de Minas.
Apresentamos através do diretor da Rota, Márcio, toda a Rota do Café Especial,
executada na Fazenda do Sertão, a maior finalista de Cup Of Excellence do Brasil. Os
estudantes tiveram a oportunidade de conhecer sobre todo o processo de produção
da Fazenda, desde as plantas e variedades escolhidas até a degustação desse excelente
produto torrado e preparado de forma artesanal e profissional até a xíara.
No mesmo dia seguimos para o Hotel Solaris em São Lourenço, onde os estudantes
estavam hospedados e apresentamos toda a tendência do turismo do café na cidade
de Carmo de Minas.
Apresentamos as diferenças entre o café tradicional de baixa qualidade, que as
grandes empresas torrefadoras chamam de extra-forte, e os cafés de altíssimas
qualidades produzidos por pequenos e médios produtores da Micro - Região de Carmo
de Minas.
Finalizamos o evento com a degustação do café tradicional e o café especial e as
diferenças sensoriais gritantes de cada café.
Queremos com isso mostrar a verdade e a diferença entre os cuidados necessários
para a produção e desenvolvimento dos cafés especiais e suas implicações na xícara,
tanto no café feito em casa de forma coado,quanto no bom espresso tirado nas
cafeterias.
Temos a certeza de que os consumidores de um bom vinho, whiski, champain, caviar,
ou qualquer prato ou bebida de qualidade, terão a mesma percepção de paladar
enquanto consomem um café. Não interessa se esse café é feito no coador, na french
press, numa Moka ou numa máquina profissional de espresso.
O que importa é a nossa responsabilidade de informar e educar nossos consumidores
sobre as diferenças sensoriais entre uma xicará de um péssimo, justo ou excellente
café. Seguimos a passos largos em defesa do consumidor e na busca sempre da melhor
xícara de café.
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