Orfeu Cafés Especiais promove experiências na APAS SHOW 2019
Orfeu, o café brasileiro mais premiado do mundo, será um dos expositores da feira APAS
SHOW 2019, que acontece de 6 a 9 de maio no Expo Center Norte. Para a 35º edição da
maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, a marca de cafés especiais irá expor
todos os produtos da linha, além de promover diversas experiências sensoriais, como
degustação de drinks cafeinados, diferentes métodos de preparo de café coado e uma
experiência de realidade aumentada, em que o visitante poderá conhecer a Fazenda
Sertãozinho, onde todo o processo da colheita a embalagem de Orfeu é feito.
Durante todos os dias da feira será possível degustar Orfeu em cápsulas, que são
biodegráveis e compatíveis com as máquinas Nespresso. Para que os visitantes possam
conhecer os diferenciais da cápsula, que é a primeira a receber o Rótulo Ecológico ABNT no
Brasil, um painel interativo irá explicar todo o processo de degradação da cápsula, que
quando destinada ao lixo orgânico se transforma em adubo.
O mais recente lançamento da marca também poderá ser degustado: a Edição Limitada
Matiello, uma criação em homenagen a um dos maiores pesquisadores de café do mundo,
o Dr. José Braz Matiello. Essa criação exclusiva é da variedade Acauã e traz notas de cacau e
baunilha.

Sobre Orfeu Cafés Especiais
Orfeu é o café brasileiro mais premiado do mundo. Certificado na Categoria de Cafés
Especiais, a mais alta classificação dos cafés, a marca carrega em sua história a conquista de
ser o café brasileiro mais premiado no Cup of Excellence, o maior e mais prestigiado
concurso internacional de excelência em cafés, além de diversos prêmios como Coffee of
the Year, e o bicampeonato no Aroma BSCA 2017 e 2018. Para isso, os blends são compostos
pelos melhores grãos de cada colheita e passam por um rigoroso processo de seleção e
torra, fazendo com que a qualidade seja percebida imediatamente no aroma e no paladar.
Orfeu é cultivado nas altas montanhas do Sul de Minas e Mogiana, à sombra de um Jequitibá
de 1.500 anos nas Fazendas Sertãozinho, por profissionais apaixonados que vivem o café
todos os dias. Usando alta tecnologia, tudo é feito com as mãos e todo o cuidado para o
consumidor.
Orfeu é plantado, colhido, torrado, embalado e entregue pelas Fazendas Sertãozinho, o que
mantém seu frescor até o momento de ser degustado. A marca apresenta 5 blends na linha
permanente: Intenso, Clássico, Suave, Descafeinado e Orgânico e está disponível nas

versões grãos, torrado e moído e cápsulas biodegradáveis compatíveis com máquinas
Nespresso.
Site e loja virtual: cafeorfeu.com.br
Facebook: /orfeucafes
Instagram: /orfeucafes
Blog: conversadecafe.cafeorfeu.com.br
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