CIA MÜLLER APRESENTA DIVERSIDADE
DA CACHAÇA E DRINQUES NA APAS SHOW 2018
A Companhia Müller de Bebidas, produtora da Cachaça 51 e maior marca brasileira global,
está na APAS Show 2018 para mostrar a diversidade e qualidade da tradicional bebida
brasileira, e de seu portfólio ao consumidor. No estande “Bar Boa Ideia”, será possível criar sua
bebida com o Jogo do Drink, e degustar as criações do renomado mixologista Marcelo Serrano,
além de experimentar o cardápio finalizado pelo chef Guga Rocha.
Serrano é criador de diversos coquetéis no restaurante Verissimo, na capital paulista. Já Rocha
é chef com experiência em mais de 30 países e reconhecido pela cozinha tropicalista, com a
busca pela união do clássico com o contemporâneo. Os dois estarão no “Bar Boa Ideia” na
segunda-feira (7/5), na terça-feira (8/5) e na quarta-feira (9/5), sempre das 18h às 21h, para
apresentar criações com a linha Reserva 51, marca premium de cachaças envelhecidas, e
degustar aperitivos.
Ao longo do evento, os consumidores poderão degustar drinques com Cachaça 51 (Caipirinha,
Tropicaxi, Brasileirinho, Delix e Vivito); com 51 Mel (Zum Zum 51); e com Reserva 51 (todos
estes assinados por Marcelo Serrano: Sununga Tonic, Tikipira e Xeque-Mate), e petiscos como
bruschetta, mix de nozes brasileiras, barquinha de tapioca e mix de queijo; além de comidas
como Dadinho de Costela, Pão de Queijo, Bolinho de Taioba e Caldinho de Moqueca.
CRIE E APROVEITE SUA BEBIDA
Ainda no “Bar Boa Ideia”, o visitante encontra o Jogo do Drink, o visitante poderá montar sua
bebida com as variações de cachaça, explorando as diversas combinações de sabores. De acordo
com as respostas de um questionário pessoal, o totem segmenta as opções de ingredientes. É só
escolha uma mistura, o tipo de cachaça –entre Cachaça 51 Internacional, 51 Mel e Reserva
51– e escolher a decoração. As informações são enviadas a um mixologista e, por fim, o
visitante pode retirar sua bebida no balcão.
Produtora da Cachaça 51, a principal brasileira entre os destilados mais vendidos no planeta
(de acordo com o ranking da revista The Millonaires Club 2017), a Cia Müller possui amplo
portfólio de produtos e autossuficiência de produção, com o controle pleno da qualidade da
cachaça, já que processa 100% de cana-de-açúcar plantada e colhida pela própria empresa, na
região da Pirassununga (SP).
PORTFÓLIO DA CIA MÜLLER
CACHAÇA 51 – A Cachaça 51 é líder absoluta do mercado no mercado brasileiro, e lidera
também no mercado internacional em países como Portugal, Espanha e Itália. De acordo com
o ranking da revista The Millonaires Club, em sua edição 2017, a Cachaça 51 segue como a
maior marca de cachaça entre os destilados mais vendidos no planeta, ocupando a 12.ª posição,
com o volume de vendas de 16,7 milhões de caixas de 9 litros. Essa classificação coloca a
Cachaça 51 na frente de marcas tradicionais de bebidas.
A linha possui também as versões 51 Internacional (graduação alcoólica de 40% vol. e não é
adoçada); 51 Gold (produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); 51 Ouro (com extrato natural de carvalho, aroma idêntico ao natural de carvalho,

açúcar e corante caramelo); 51 Mel (aroma e sabor adocicado, notas de mel e frutas cítricas);
51 Mix (limão e o açúcar em pó, para preparo instantâneo da caipirinha); Terra Brazilis
(cachaça envelhecida, produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); Cachaça 29 e a 29 Pernambucana (cachaças a preços mais acessíveis).
51 ICE – Soft drink mais saboroso do Brasil, a 51 Ice é a mistura do que tem de melhor:
Cachaça 51 e frutas, em garrafas ou em latas. Vem pronta para beber e é perfeita para ser
consumida entre amigos ou nas baladas, nos sabores Balada, Fruit Mix, Kiwi, Limão, Maracujá
e Tangerina.
RESERVA 51 – Desde o lançamento em 2009, a linha Reserva 51 é um produto reconhecido
mundialmente pelas medalhas já conquistadas, com mais uma a medalha de ouro no Concurso
Mundial de Bruxelas, neste 2018, edição Brasil, com um duplo ouro –já havia sido premiada
com ouro em 2014, e com prata, em 2015. Além disto, recebeu a medalha de prata no
International Wine & Spirit Competition e foi eleita a quinta melhor cachaça do Brasil no 2.º
Ranking da Cúpula da Cachaça e do caderno Paladar, promovido pelo jornal O Estado de S.
Paulo, em 2016.
Em detalhes: a Reserva 51 Única é uma cachaça extra premium 100% envelhecida em barris
de carvalho americano usados por uísque bourbon; já a Reserva 51 Rara é uma cachaça extra
premium 100% envelhecida em barris de carvalho americano e finalizada em barris usados por
vinho; e a Reserva 51 Singular é uma cachaça extra premium 100% envelhecida em barris de
carvalho e amburana.
Produzidas com um rigoroso controle de qualidade, iniciado desde a escolha de mudas de canade-açúcar com características especiais até o seu armazenamento, a linha Reserva 51 tem
tiragem limitada. Podem ser compradas em: https://www.reserva51.com.br/
VODKA E CONHAQUE – Completam o portfólio de bebidas da companhia a vodka Polak
(tridestilada, para drinques ou para degustação ao natural, bem gelada) e o conhaque Domus
(este produzido com extrato de gengibre).
Fotos de todo o portfólio da Cia Müller e da Cachaça 51 para download (crédito:
Divulgação/Cia Müller): https://bit.ly/2HKiCid
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