Consumidor de café em todo o mundo busca qualidade,
rastreabilidade e segurança alimentar - um momento
nunca vivido pelo café
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Um momento único está realmente acontecendo nos cafés especiais. O mundo
hoje demanda qualidade de produto, responsabilidade social e ambiental, assim como
segurança alimentar.
Nunca tivemos num momento tão propício e justo para a cafeicultura de qualidade e
responsabilidade. Vivemos muitos anos esperando por esse momento que se inicia.
Belas histórias por tráz de excelentes e complexas xícaras de café. Quem nunca falou
ou ouviu &quotcafé é tudo café"? Ouvir isso parece simples? Não para nós produtores
de cafés especiais.
Temos um arduo trabalho durante todos os dias do ano, escolhendo área de
plantação, face de montanha, variedades que se adaptam pior ou melhor em cada
situação ou área da fazenda, empregando muito gente, pois nossa colheita é toda
manual e seletiva, correndo todo o risco de uma empresa aberta ao sol, mesmo assim
sempre acreditamos na qualidade do café.
Fazemos um produto excelente e vendemos por um preço similar ao café de baixa
qualidade e alta produtividade. Hoje temos a certeza de que vocês consumidores estão
notando a diferença.
Facilmente hoje posso observar pessoas dizendo que preferem o café sem açucar. ou
&quotobrigado mas um bom café não pode ser adicionado açucar&quot. Isso é
fantástico e emocionante. Não é por acaso que nosso trabalho chama UNIQUE.
Temos uma forma única de trabalhar. Trabalhamos com cafés Únicos. Com qualidade
Única, sem igual.
Mas o mais importante da nossa torrefação é que buscamos consumidores Únicos que
gostam de aproveitar os momentos Únicos da vida. Voltando um pouco no tempo, nós
não poderíamos idealizar e realizar o projeto de torrefação de café UNIQUE CAFËS
ESPECIAIS oferecendo cafés normais ou enganando nossos potenciais clientes
consumidores com um produto café que não fosse diretamente ligado a nossa filosofia
de vida. Seremos reconhecidos como o melhor café torrado do Brasil com muita
paciência e trabalho, assim como fomos reconhecidos depois de mais de 100 anos de
produção de café, como o melhor café do Brasil.
Afirmo com essa convicção porque não depende somente de nós. Temos o mais
importante: Natureza perfeita para a produção da melhor matéria prima do Brasil,
altitude elevada para o desenvolvimento do grão mais complexo do país no que tange
a análise sensorial da bebida café, somos apaixonados por aquilo que fazemos e

acreditamos na educação e capacidade de percepção de nossos atuais clientes e
futuros clientes.
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