
Esse conceito inovador para o preparo 
do café foi criado pela empresa 
dinamarquesa Coffeebrewer Nordic 

DA REDAÇÃO 

ortabihdade para os amantes 
do café. Já pensou em tomar 
a sua bebida preferida a qual
quer hora e em qualquer lu 
gar? A empresa dinamarquesa 
Coffeebrewer Nordic criou um 
conceito inovador para a cate
goria, o pouch Coffeebrewer, 

no qual o café é preparado na própria embalagem. 
Dentro de cada pouch, há um filtro, com 24 gramas 
de café moído. Para preparar três copos de café, o 
consumidor só precisa abrir a embalagem, adicionar 
meio litro de água quente e esperar de 5 a 8 minutos 
para que a bebida fique pronta para o consumo. 
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O sistema de preparação único 
foi desenvolvido para preservar o 
óleo natural do café. Isso realça 
os sabores delicados e os aromas 
finos do produto. Além disso, com 
o Coffeebrewer o consumidor 

pode facilmente decidir como 
quer bebida. Se ele quer leve e 
agradável, o tempo de preparo 
deve ser de 4 a 5 minutos. Já, se 
ele prefere um café mais forte, o 
tempo de preparo deve ser de 8 
a 9 minutos. 

O pouch Coffeebrewer é feito 
de papel revestido com polieti
leno (PE) e o material do filtro 
é similar ao usado para sacos de 
arroz para cozinhar. Preserva o 
aroma e o máximo frescor do café. 
Com excelente selagem, a emba
lagem pode conter meio litro de 
água quente e, quando usada de 
acordo com as instruções, oferece 
segurança ao consumidor, como 
qualquer outro copo de papel 
cartão ou outros tipos. 

O design do Coffeebrewer per
mite um processo de extração 
perfeito. O volume de café dentro 

do pouch possibilita que a água 
quente levante o café e o extrato 
do aroma. O filtro separa efeti
vamente o café feito de sua base 
e, quando o consumidor serve 
a primeira xícara, o restante da 
bebida permanece sob o filtro e 
o processo de infusão é interrom
pido. Isso significa que o café não 
irá amargar ao longo do tempo. 

O conceito de portabilidade abre 
novas ocasiões de consumo para 
o café. Segundo a companhia, 
com o pouch, a bebida pode ser 
consumida tanto por quem gosta 
de praticar esportes de aventura, 
como também por jovens consu
midores que têm estilo de vida 
on the go. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 24-25, set. 2012.




