AROMA A CAFÉ
MEDELLÍN É TRADIÇÃO

Cada manhã ao começar o dia e sentir o cheiro
de café, geram-se efeitos no corpo que passam
desapercebidos. O cheiro que emana esta bebida
desperta os sentidos, basta senti-lo. Sua
fragrância é um atributo único, é uma forma
distinta ao gosto em que podemos apreciá-lo.
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Quando o tomamos, o ritual se completa e os
aromas sobem pelo nariz e cria-se um efeito
indescritível. O café incita à inspiração e a
criatividade.
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Os etíopes foram os primeiros a reconhecer a energia
dada pelos grãos de café. A lenda sobre sua origem é a
de um pastor que observou o efeito tonificante de uns
frutos nas cabras que o tinham consumido. O pastor
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levou os frutos a um monastério onde os monges, ao
experimentar a bebida, consideraram o seu sabor ruim e
jogaram tudo em uma fogueira.
A medida em que os grãos se queimavam, soltavam um
agradável aroma. Foi assim como iniciou a ideia de
preparar a bebida à base de grãos tostados.
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O café é uma das bebidas mais populares na
Europa, mas ao princípio não foi bem recebido
e chegou a ser considerado uma invenção de
Satanás. A história conta que o café era
considerado uma ameaça para a ordem
pública e tentou-se, sem sucesso, proibi-lo.
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Apesar das tentativas, não se pôde controlar o
avanço do café e logo se estendeu por todo o
continente.
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Atribui-se o cultivo na Colômbia a um sacerdote
que impunha durante a confissão dos
paroquianos a penitência de semear café. Apesar
das grandes diferenças entre as regiões, o café
tem em comum um grande aroma, suavidade,
bom sabor e suave acidez.
Seu cultivo é uma opção muito atrativa para os
camponeses colombianos, pois lhes oferece a
possibilidade de fazer uso intensivo da terra,
gerando as condições para a cafeicultura
dominada pelos pequenos proprietários.
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Em Medellín se respira um aroma que tem
perdurado por anos de tradição. Percebê-lo em
diferentes momentos e se deixar envolver é
inevitável.
Os raios de sol das manhãs dão um toque mágico a
esse momento; é a melhor maneira de começar o dia.
No cair da tarde há uma nova oportunidade. É a
desculpa perfeita para poder contar histórias.
Em cada xícara, exalta-se o trabalho que há desde a
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semente até a taça. Compartilhamos a destreza de
mãos talentosas e o trabalho de muitos cafeicultores
em cada gota que nos dão.

AROMA A CAFÉ
Inclui:
- Transferes
- Guia
- Almoço
- Lanche
- Cartão médico.

Não inclui:
- IVA (nacionais)

Observações:
- Valores sujeitos à disponibilidade e temporada
- Calçados adequados
- Protetor solar

