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Papa Francisco bebe café orgânico do Brasil, fornecido ao
Vaticano desde 2011
A Bahia, um estado
brasileiro situado no nordeste
do país, que em 2014 foi o
quarto maior produtor de café
do país (com 2,28 milhões de
sacas/60kilos), vem
conquistando o mercado
internacional devido à
excelente qualidade do
produto cultivado na Chapada
Diamantina, região central do
Estado. Conhecido como café
orgânico, sem adição de qualquer tipo de agroquímico, os micros e pequenos
produtores da Bahia estão conquistando mercados estratégicos e conseguiram
chegar até o Vaticano. Há 20 anos no mercado e com outros quatro ostentando
marca e conceito de café torrado, o Latitude 13 Café Especiais fornece, desde 2011,
café orgânico para a sede da Igreja Católica, em Roma, sendo o tradicional
cafezinho que é servido diariamente, inicialmente ao papa Bento XVI, continuando
depois com o papa Francisco.
O fato é que a Bahia, devido à excelente qualidade do solo, sempre em terreno
plano e com altitude máxima de 1.300 metros, conseguiu abocanhar fatias
específicas dos mercados de café especiais da Inglaterra, Estados Unidos,
Alemanha e Itália. Grande parte dessa conquista deve ser creditada o trabalho do
casal de empreendedores Luca Allegro e Juli Nunes, descendentes de italianos,
responsáveis pelo sucesso do Café Latitude 13. Produzido na região baiana de
Ibicoara, na Chapada Diamantina, o café orgânico gourmet detém certificações
nacionais e internacionais e segue a tendência de produção sustentável, de
qualidade insuperável. O Café Latitude 13 foi selecionado também pelo famoso
chef Jamie Oliver e é servido em sua rede de restaurantes.
O café em grão é o quarto principal produto do agronegócio na Bahia, com o
Valor Bruto da Produção (VBP) calculado em R$ 1,4 bilhão. O Brasil é o maior
produtor mundial de café, 45,3 milhões de sacas de 60 kg, em 2014.
Fonte: Luís José Magalhães Joca/CNA.
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