Carmo de Minas é capa da revista espresso
Data: 14 Jun 2011

Três meses se passaram desde que a última edição da revista Espresso chegou às
bancas. Desde lá, muita coisa aconteceu no mundo do café: 10º Campeonato Brasileiro
de Barista, a 23ª Specialty Coffee Association of America em Houston, nos Estados
Unidos e o tão aguardado World Barista Championship em Bogotá na Colômbia.
Depois da expectativa dos leitores, trabalho árduo da equipe e claro, muitos cafés de
ambos os lados, chega às bancas esta semana a edição 32 da Espresso. Como sempre,
cheia de novidades!
Fomos até Carmo de Minas, a região produtora de café mais premiada do Brasil, para
entender por que o café cultivado ali é tão especial. Ouvimos jovens e antigos
produtores e mostramos histórias de paixão e dedicação que só se comparam ao
cultivo das melhores uvas em vinícolas pelo mundo.
Paixão que também transparece na história dos produtores Alfredo e José Emílio
Lisboa, irmãos gêmeos de Piraju, Oeste Paulista, que no ano passado, tiveram a
primeira colheita premiada nacionalmente nos principais concursos de café. Visitamos
a pequena propriedade dos dois irmãos, a Chácara Boa Vista, para contar essa
cativante história em primeira mão.
A repórter Caroline Marques ouviu especialistas de várias partes do mundo para tentar
responder uma pergunta que angustia muita gente: adoçar ou não adoçar o café? O
tema, que gera polêmica entre baristas, estudiosos e consumidores, pode ajudar você
a entender por que é necessário experimentar novos hábitos quando o assunto é
tomar café.
E foi justamente pensando em apresentar aos leitores novas experiências com a
bebida que procuramos a barista Annete Alves para ensinar o preparo correto do café

na french press, método muito comum na Europa e nos Estados Unidos que está cada
vez mais presente nos lares brasileiros.
Enquanto os cafés da nova safra ainda estão sendo colhido nas fazendas de todo o
país, degustamos pela primeira vez seis marcas gourmet que nunca estiveram antes
nas páginas da Espresso (aqui no Portal Espresso você confere a matéria na íntegra
com a degustação adicional 2 marcas). Um leitor premiado pelo twitter da
@RevistaEspresso nos ajudou nesta tarefa.
Também degustamos marcas de chá gourmet disponíveis no mercado brasileiro e
testamos a qualidade de cada uma. O resultado é animador para os apaixonados por
chá espalhados pelo Brasil afora.
Em nossa nova seção de harmonização, realizamos, com a ajuda do sommelier Diego
Arrebola, do chef Sauro Scarbotta e do consultor, juiz e membro do Comitê de Normas
Técnicas da Speciality Coffee Association (SCAA) Ensei Neto uma imperdível conexão
entre café, vinho e comida na mesa. E por falar em mesa, o que dizer das dicas para
deixar sua Festa Junina mais cafeinada?
Nesta edição, você também vai conferir entrevistas exclusivas com os baristas
campeões brasileiros Felipe Oliveira, Marco De La Roche, a provadora de cafés
Carolina Fanco, com os campeões mundiais de barismo Michael Phillips, James
Hoffmann e Gwilym Davies e com a atriz de teatro Simone Gutierrez.
Gostou? Então corra! Nas melhores bancas e cafeterias do país a partir desta segundafeira (13)!

