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Uma das bebidas mais conhecidas do mundo, o café é consumido com o acompanhamento das
mais diferentes iguarias, dependendo do país. Na França, é hábito tomar café com chicória. Já
na Bélgica, a preferência é por um pequeno pedaço de chocolate derretido na xícara. E na
Grécia bebe-se café acompanhado por um copo de água gelada. Mas as curiosidades que
envolvem essa bebida vão além das iguarias que podem acompanhá-la.
No mundo esotérico, a cafeomancia, leitura da borra formada pelo café, tem o poder de
revelar o futuro da pessoa que saboreou a bebida.
Alguns cafeicultores brasileiros religiosos acreditam nas bênçãos de Nossa Senhora do Café do
Brasil, santa que foi imaginada por uma cafeicultora paulista na década de 60 após ter passado
por algumas dificuldades durante a produção do grão.
Em 2001, o desenhista Albertino Fonseca esboçou uma imagem da santa e três anos depois a
Nossa Senhora do Café do Brasil ganhou uma oração de devoção.
No mundo científico, o consumo moderado (o equivalente a até quatro xícaras por dia) do café
traz benefícios para a saúde. Alguns pesquisadores acreditam que o café pode auxiliar na
memória dos consumidores, como também pode atuar na prevenção da depressão,
tabagismo, alcoolismo e infarto do miocárdio.
Estudos recentes sugerem também que o consumo diário de café pode prevenir o surgimento
do diabetes tipo II. O café é composto por entre 1 a 2,5 % de cafeína e diversas outras
substâncias em maior quantidade. Essas outras substâncias podem até ser mais importantes
do que a cafeína para o organismo humano.
DIAS DEDICADOS AO CAFÉ:
14 de abril – Dia Internacional do Café 12 de maio – Dia do Industrial do Café 24 de maio – Dia
Nacional do Café

A PALAVRA CAFÉ:
A palavra "café" vem do árabe kahoua ou Qahwa (o excitante) e designa: o fruto do cafeeiro;
bebida preparada por infusão de água quente com café torrado e moído; lugar público onde se
toma café ou outras bebidas.

