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O Café Selo Verde é resultado dos mais de 50 anos da
Família Vilela Antunes na Cafeicultura da região da Serra 
de Boa Esperança somados com a dedicação e paixão ao 
longo desses anos por cafés de alto padrão de qualidade 
100% arábicas. 
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de altitudede altitude
1200M1200M Sabor

Qualidade
Aroma

O Sul de Minas está entre os maiores produtores de café do 
mundo e é privilegiado com clima e altitude perfeitos para altas 
produtividades nas suas lavouras. 

O Café Selo Verde beneficia cafés de 
lavouras que chegam a 1200m de altitude, o 

que garante o alto padrão de qualidade de 
nossos produtos.
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Para produção deste produto de tamanha qualidade temos uma 
estrutura de bene�ciamento de café, que não deixa a desejar em 
nenhuma etapa do processo de pós-colheita.



Por que a 
Café Selo 
Verde?

Trabalhamos com torra fresca, não misturamos impurezas, 
garantindo ainda mais a qualidade e o sabor dos nossos pro

dutos. Contato direto com a produtora, permitindo versatili
dade e pontualidade na entrega, além do gerenciamento e con

trole do estoque constante.

+ Garantia de Origem

+ Sustentabilidade

+ Qualidade e Praticidade

Controle do campo e de todo o processo. Produto direto da 
produtora 100% garantido e seguindo a risca as normas da 

SCAA.

Toda a nossa fazenda é abastecida com 100% energia solar. 
Além de reaproveitarmos todos resíduos que sobram da pro

dução (ex: a palha da casca do café retirada durante o processo 
de bene�ciamento são utilizados para gerar calor 

na secagem dos grãos)



Conheça a 
nossa fazenda
https://www.cafeseloverde.com.br/tour-virtual



do Café
Aromas e

Roda de 

 Sabores

Com um sabor mais adocicado, 
nosso café acentua notas de 

caramelo em seu aroma e 
sabor.

Deixando a experiência de 
tomar um cafézinho ainda

mais especial e
saborosa!

Caramelizado
Açúcar Mascavo

Doce



CaféTradicional

Intensidade: 8

Doçura: 6

Acidez: 5

Torra: Média

CaféTradicional
Moído

250g e 500g



Intensidade: 8

Doçura: 7

Acidez: 7

Torra: Média

Em grãos
1kg

Moído
250g e 500g



ACIDEZ

Região: Sul de Minas Gerais

Fazenda: São Geraldo

Altitude: 1.200m

Safra 2020

Variedade: Mundo Novo

Processo: natural

NOTAS AROMÁTICAS: manga

CORPO
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Focamos sempre na produção de cafés que 
agradem aos mais diferentes e exigentes 

paladares, sem perder a qualidade. 
Esse é o nosso diferencial. 

+ SABOR
+ AROMA

+CAFÉ



Avenida João Júlio de Faria, 116 - Centro
Boa Esperança MG

Escritório Comercial (MG)

www.cafeseloverde.com.br
(11) 94730-3339

guilherme@cafeseloverde;com.br

@cafe_seloverde


