A virada do Café Especial no Brasil
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Acho que todo mundo já ouviu falar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo,
mas faz um produto de baixa qualidade, que serviria apenas de base para os blends
importantes que existem por ai. Bom, se você pensa isso, creio que é bom rever sua
opinião.
O Brasil, hoje, confirma sua posição no ranking quantitativo de produção de café, mas
melhorou muitíssimo também no ranking qualitativo. Isso se deve a novos atores,
normalmente produtores de café, que fizeram, nos últimos 10 anos, um enorme
esforço de diferenciação e conseguiram uma percepção de qualidade para o produto
brasileiro, que não havia sido alcançada com duas décadas de programas
governamentais.
Quarta-feira passada conheci um dos articuladores dessa virada do café, Jacques
Pereira Carneiro. Produtor de café de quarta geração, como gosta de se definir, é
procedente de Carmo de Minas, região que está passando por uma demarcação
geográfica para cultura do café e que propiciará a esta região a primeira DO
(Denominação de Origem) para um café brasileiro, processo no qual Jacques está
fortemente envolvido.
Nada mal para quem até 15 anos atrás nem sabia que produzia um café tão bom,
como candidamente confessa aos seus interlocutores, e que as comissões julgadoras
dos torneios de degustação de café insistem em lembrá-lo com 14 premiações desde
2002.
Mas ganhar um prêmio de vez em quanto não é nada comparado com o que
aconteceu no Cup of Excellence Brasil-2004 , torneio no qual seus cafés arrebataram os
16 primeiros lugares de toda a prova, você leu certo, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o
7º, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º, o 15º e o 16º lugares da competição.
Feito inimaginável e que dificilmente se repetirá. Nesse festival de premiações, vale
também a menção de que ele pessoalmente acaba de ser agraciado (maio passado)
com o 3º lugar no mais importante torneio de degustadores de café, SCAE-World Cup
Tasting Championship.
A posição mais alta alcançada por um produtor de café, ou seja, por um degustador
não-profissional. Como vocês podem constatar nada acontece por acaso. Publicado
por André Ctenas (blog.c2.com.br).

