Mitsui Alimentos participa da APAS Show 2018 e lança novas
marcas de café gourmet e de achocolatado
Considerada uma das maiores torrefadores e exportadores de café do Brasil e a
quinta maior indústria cafeeira do país, a Mitsui Alimentos participará da APAS Show
2018, feira voltada ao setor supermercadista que acontece de 7 a 10 de maio, com
uma série de novidades para o varejo.
Um dos lançamentos é .br Gold, marca que chega ao mercado para expandir a
linha de café gourmet da .br. Os produtos são elaborados com grãos nobres, 100%
arábica, e surgem como uma iguaria para o consumidor, atendendo o perfil do cliente
mais exigente, com paladar criterioso.
Inicialmente, .br Gold é lançada em duas linhas: Origens e Variedades. A
primeira se dá pelos grãos do tipo arábica de origens regionais. E consiste em dois
sabores distintos e duas versões de produtos.
.br Gold Mogiana Paulista, um café com intensidade 6 e notas de nozes,
amêndoas e chocolates. No paladar se comporta como um espresso equilibrado e com
características marcantes.

Já .br Gold Cerrado Mineiro possui intensidade 11 e notas adocicadas de
caramelo. É um produto elaborado com grãos originários de uma das principais regiões
de café de alta qualidade do Brasil, Cerrado Mineiro.
E a linha .br Gold Origens chega ao mercado nas versões em cápsula
compatível com nespresso, em embalagem com 10 unidades; e café torrado e moído
em pacotes com 250 gramas.
A linha .br Gold Variedades, a priori, é lançada na opção em cápsula e
elaborada com grãos do tipo Arábica Bourbon Vermelho, originários da região do
Cerrado Mineiro. Esse café possui intensidade 8 e notas frutadas. Será o primeiro
sabor de uma gama de possibilidades que a marca pretende oferecer dentro dessa
categoria.
Outra novidade para o mercado nacional é Coolate, achocolatado com uma
concentração maior de cacau, conferindo mais sabor e cremosidade.
A novidade chega em embalagem de 400 gramas. A formulação de Coolate é
rica em vitaminas A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12 e minerais – ferro e zinco.
Ainda vale ressaltar que não contém glúten.
A Mitsui Alimentos está há mais de 40 anos de mercado nacional e tem em
seu portfólio linhas de produtos das marcas: Café Brasileiro, Café Superior, Café 3
Fazendas, Café Bandeira, Café Premiado, .br e Maruchan.
Com sua matriz instalada na cidade de Santos, a Mitsui Alimentos conta,
ainda, com um centro administrativo em São Paulo, escritórios em diversas regiões do
Brasil e duas torrefadoras, uma em Araçariguama e outra em Cuiabá. O site é
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