Belmio® oferece uma ampla gama de sabores distintos de café, cada um com seu próprio
caráter e recém-selados em cápsulas de alumínio premium (www.belmio.com) patenteadas e
desenvolvidas para preservar os deliciosos aromas de nossos cafés premium, que só podem
ser obtidos através dos melhores grãos arábica e uma seleção de qualidade de grãos Robusta.

As cápsulas de café Belmio® são compatíveis com a maioria das máquinas de café Nespresso®,
permitindo que você facilmente faça uma deliciosa xícara de café da mais alta qualidade.

Na feira APAS, a Belmio apresentará sua nova embalagem premium e sua variedade de
sabores de café de alta qualidade:

Belmio Adagio, intensidade 4, Espresso
Esta mistura de café com sabor fresco de grãos arábica torrados à luz apresenta um momento
relaxante para o café, graças ao seu aroma equilibrado, suave e delicado. Nossos grãos do café
expresso Adagio são originários da América Central e do Sul.

Belmio Origio, intensidade 5, Espresso
Origio combina os melhores grãos de café para criar um sabor bem arredondado e
característico, produzindo uma mistura encorpada com apenas as nuances que um grande café
precisa.

Belmio Allegro, intensidade 6, Espresso
Essa mistura de grãos Arábica e Robusta da Índia é meio torrada, aprimorando o Allegro com
uma composição única de elementos doces, frutados, plenos e fortes. O sabor é rico em
acentos coloridos e picantes com notas de chocolate puro. O sabor contém um toque de mel e
madeira.

Belmio Intenso, intensidade 8, Espresso
Este diamante negro de origem sul-americana é submetido a um processo de torrefação muito
intenso, conferindo aos grãos arábica "precisamente ricos" um sabor altamente poderoso e
baixos níveis de acidez.

Belmio Risoluto, intensidade 9, Espresso
A torrefação mais escura do Risoluto, juntamente com uma seleção especial dedicada de um
Robusta e do melhor Arábica, obtém elementos fortes e completos para essa mistura, onde
toques apimentados e um toque de caramelo podem ser reconhecidos.

Belmio Ristretto, intensidade 10, Espresso
O Ristretto vai encantar todos os amantes de café com o seu aroma poderoso a partir de grãos
arábica 100% da América Central e do Sul e da África oriental delicadamente misturados. Este
café tem um sabor intenso e cheio de notas de cacau.

Belmio Undici, intensidade 11, Espresso
O Undici Espresso obtém seu sabor intenso e poderoso de grãos arábica puros da África
Oriental e da Ásia. Este café torrado de forma escura, com um aroma pronunciado e um
amargor sutil, irá seduzi-lo com o seu sabor frutado.

Belmio Delicato, intensidade 5, Lungo
Este café rico com toques doces de frutos silvestres vai levar o seu paladar a uma viagem
deliciosa.
Esta mistura levemente torrada de variedades de arábica da América Central e América Latina,
bem como da África Oriental, oferece um aroma suave e sutil.

Belmio Largo, intensidade 7, Lungo
Este delicioso café é completo e composto dos melhores grãos Arábica 100% da América
Central e da América do Sul. A torra ligeiramente mais leve dá ao café com um aroma delicado
e fresco, e o seu sabor é suave e encorpado, com toques doces e frutados.

Belmio Intenso, intensidade 8, Espresso
Uma mistura intensamente torrada e equilibrada de grãos de café Arábica e Robusta da África
Oriental e da Ásia dá ao Lungo Vivace um sabor poderoso e completo. Com um café de tão
forte aroma e sabor, você pode ter certeza de começar o dia perfeitamente.

* Nespresso® é uma marca pertencente a um terceiro que não tem ligação com a BELMOCA

