CAFÉ CAMPINHO
Desde o século XIX, o plantio e a comercialização do café foram fatores
decisivos para os rumos da economia e da política nacional.
O café mais comercializado em nosso país é o arábica, espécie mais
antiga e que possui numerosas variedades. Seu sabor é delicado, frutado,
macio e com certa acidez, qualidade muito apreciada. O aroma é agradável
e pode variar de suave a intenso. Os principais produtores são Minas
Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
Desde 1980, o estado de Minas Gerais assume sólida liderança do parque
cafeeiro. Nosso café possui sabores, aromas e texturas variados, capazes

de atender aos mais diferentes paladares e exigências dos consumidores e
apreciadores de todo o mundo.
Em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, região amplamente conhecida pela
qualidade de seus cafés, colhidos na altura de suas montanhas, instalouse a empresa Café Campinho em 1962 que sempre esteve a frente do
desenvolvimento e modernização da cafeicultura nacional. Foi pioneira na
utilização de técnicas para o aprimoramento de seus produtos.
Hoje, continuando com o pioneirismo o Café Campinho lança o Café Líquido
Concentrado e Chá Liquido Concentrado.

CAFÉ CAMPINHO
Since the nineteenth century, the plantation and commercialized of coffee
had been decisive factors for brazilian political and economic development.
The most commercialized coffee in our country is the Arabica, the oldest
type which has many varieties. Its taste is delicate, fruity, soft and with a
certain acidity, quality that is very much appreciated. The aroma is pleasant
and can vary from soft to intense.
Since 1980 the state of Minas Gerais solidly leads brazilian coffee
production with a variety os tastes, flavours and textures capable to attend

the most different tastes and requeriments from consumers all over the world.
In Alfenas, south of Minas Gerais, a region well known by it’s coffee
quality, harvested from is high mountains Café Campinho has estabilished their
company in 1962.
Always at the front of development and modernization in it’s field, Café
Campinho was a pioneer on product improvement techniques. Keeping this
pioneering attitude, Café Campinho has just released their newest Concentrated
Liquid Coffee and Concentrated Liquid Tea.

ADOÇANTE EM PÓ
O Adoçante Culinário forno e fogão é composto de sucralose
e acessulfame que proporciona um sabor agradável aos
alimentos elaborados.
Pode ser utilizado no forno.
Disponível em:
Caixa com 12 unidades de 100g cada

Jar food sweetener
The Sweetener Culinary oven is composed of sucralose and
acesulfame which provides a pleasant taste to the processed
foods. Can be used in the oven.
Available in:
Box with 12 units of 100g each

Café Solúvel
tradicional
Café Solúvel Maria Bonita não utiliza produtos químicos na sua
extração, o seu processo preserva os aromas e sabor do café.
Disponível em:
Lata - 200 g - caixa com 12 ou 24 unidades
Vidro - 125 g - caixa com 12 unidades
Pouch - 50 g - caixa com 24 unidades
Sachê 1,5g - caixa com 120 unidades
cada unidade faz uma xícara
Sachê 8,0g - caixa com 60 unidades
cada unidade faz uma garrafa de 1 litro

SOLUBLE COFFEE
Available:
Can - 200 g - box with 12 or 24 units
Glass - 125 g - box with 12 units
Pouch - 50 g - box with 24 units Sachet
1,5g - box with 120 units - each unit makes a cup Sachet
8.0g - box with 60 units - each unit makes a 1 liter barrel

CAFÉ SOLÚVEL
DESCAFEINADO
O processo Maria Bonita de extração da cafeína é natural, não
utilizando solventes químicos, o que torna a bebida especial, o
sabor e aroma característicos do cafezinho passado na hora.
Disponível em:
Lata - 200 g - caixa com 12 ou 24 unidades
Vidro - 125 g - caixa com 12 unidades
Pouch - 50 g - caixa com 24 unidades
Sachê 1,5g - caixa com 120 unidades
cada unidade faz uma xícara
Sachê 8,0g - caixa com 60 unidades
cada unidade faz uma garrafa de 1 litro

Decaffeinated
coffee
The Maria Bonita process of extraction of caffeine is natural,
not using chemical solvents, which makes the special beverage,
the flavor and aroma characteristic of the past coffee in the hour.
The vacuum packaging protects the coffee from oxidation,
preserving its characteristics for longer.
Available:
Can - 200 g - box with 12 or 24 units
Glass - 125 g - box with 12 units
Pouch - 50 g - box with 24 units Sachet
1,5g - box with 120 units - each unit makes a cup Sachet
8.0g - box with 60 units - each unit makes a 1 liter barrel

Café torrado e
moído descafeinado
O processo Maria Bonita de extração da cafeína é natural, não
utilizando solventes químicos, o que torna a bebida especial, o
sabor e aroma característicos do cafezinho passado na hora.
A embalagem a vácuo protege o café da oxidação, preservando
suas características por mais tempo.
Disponível em:
A vácuo 500g – fardo com 10 unidades

Ground roasted
coffee Decaffeinated
The Maria Bonita process of extraction of caffeine is natural,
not using chemical solvents, which makes the special beverage,
the flavor and aroma characteristic of the past coffee in the hour.
The vacuum packaging protects the coffee from oxidation,
preserving its characteristics for longer.
Available:
Brick pack 500g - bale with 10 units or box with 20 units

Café torrado e
moído tradicional
Café Tradicional é feito com um blend de cafés para buscar um
café forte e encorpado, apresentando notas de 4,5 a 6,0.
A embalagem a vácuo protege o café da oxidação, preservando
suas características por mais tempo.
Disponível em:
A vácuo 500g – fardo com 10 unidades ou caixa com 20
unidades.

Ground roasted
coffee - Traditional
Traditional Coffee is made with a blend of coffees to obtain a
strong and full-bodied coffee..
The vacuum packaging protects the coffee from oxidation,
preserving its characteristics for longer.
Available:
Brick pack 500g - bale with 10 units or box with 20 units.

Café torrado
moído superior
Café Superior é feito com grãos selecionados com no máximo
10% de grãos defeituosos e recebem o total entre 6,0 e 7,3 em
relação à pontuação global.
A embalagem a vácuo protege o café da oxidação, preservando
suas características por mais tempo.
Disponível em:
A vácuo 500g – fardo com 10 unidades

Ground roasted
coffee - Superior
Superior Coffee is made with selected grains with a maximum
of 10% of defective grains and receives the total between 6.0
and 7.3 in relation to the overall score. The vacuum packaging
protects the coffee from oxidation, preserving its characteristics
for longer.
Available:
Brick pack 500g - bale with 10 units or box with 20 units

Café Torrado
em Grão
100% Arábica – feito com grãos selecionados
Com o café moído na hora você preserva mais o seu aroma e sabor.
Disponível em:
Almofada 1,0Kg – caixa com 10 unidades

Roasted coffee
beans
100% Arabica - made with selected grains With freshly ground
coffee you preserve more of its aroma and flavor.
Available:
1,0Kg bag - box with 10 bags

Cappuccino
tradicional
Para quem aprecia o sabor do café aliado à cremosidade do
leite, as duas características essenciais de um cappuccino
tradicional.
Disponível em:
Sachê 20 gramas - Caixa contendo 100 sachês de 20 g

Cappuccino
traditional
For those who appreciate the taste of coffee combined with
the creaminess of milk, the two essential characteristics of a
traditional cappuccino.
Available:
Sachet 20 grams - Box containing 100 sachets of 20

CAPPUCCINO
ENERGÉTICO
Cappuccino que não vem com um simples café solúvel, mas
também com extrato de café verde, rico em cafeína e ácido
clorogênico, substâncias termogênicas que auxiliam no
emagrecimento por evitar picos glicêmicos e estimular a queima
de gordura, por acelerar o metabolismo. Além disso ainda é um
excelente antioxidante (retardando o envelhecimento precoce).
Disponível em:
Caixinha com 10 sticks de 20g cada – caixa com 14 caixinhas

CAPPUCCINO
ENERGETIC
Cappuccino that does not come with a simple soluble coffee,
but also with green coffee extract, rich in caffeine and
chlorogenic acid, thermogenic substances that aid in weight
loss by avoiding glycemic peaks and stimulate fat burning by
speeding up the metabolism. In addition it is still an excellent
antioxidant (slowing down premature aging).
In the versions: Traditional, Cinnamon and Chocolate.
Available:
Box with 10 sticks of 20g each - box with 14 boxes

ACHOCOLATADO
DIET AO LEITE
Praticidade para o seu dia a dia. O seu achocolatado para tomar
quando e aonde quiser e ainda sem açúcar.
Disponível em:
Caixinha com 10 sticks de 20g cada – caixa com 10 caixinhas

ACHOCOLATING
DIET TO MILK
Practicality for your day to day life. Your chocolate to drink
when and where you want and still without sugar.
Available:
Box with 10 sticks of 20g each - box with 10 boxes

ACHOCOLATADO
DIET
O Achocolatado Diet Premium é produzido com matérias
primas selecionadas. Uma ótima opção para aqueles que tem
restrição ao açúcar sem perder o sabor do bom achocolatado.
Disponível em:
LATA - 200g - caixa com 12 ou 24 unidades

Diet
Achocolatado
Premium Diet Chocolate is produced with selected raw
materials. A great choice for those who have at the same time
sugar without losing the taste of good chocolate.
Available:
Can - 200g - box with 12 or 24 units

Extrato de
café verde
O extrato de café verde possui ácido clorogênico que diminui
a absorção de glicose e promove a oxidação de gordura
corporal, facilitando a sua remoção. Possui também, maior
concentração de cafeína comparada com café torrado,
responsável pela inibição do sono, promovendo estado de
atenção, proporcionando mais energia.
Disponível em:
LATA - 100g - caixa com 12 ou 24 unidades

Green Coffee
Extract
The green coffee extract has chlorogenic acid that
decreases the absorption of glucose and promotes the
oxidation of body fat, facilitating its removal. It also has
a higher concentration of caffeine compared to roasted
coffee, responsible for the inhibition of sleep, promoting
attention status, providing more energy.
Available:
Can - 100g - box with 12 or 24 units

Mate coffee
O melhor do chá mate combinado com os benefícios do café
verde resultou em uma bebida energética para o seu dia a dia.
A mateína, a cafeína e o ácido clorogênico encontrados
neste produto conferem uma ação estimulante, antioxidante,
auxiliam na digestão e na queima de gordura.
Disponível em:
LATA - 100g - caixa com 12 ou 24 unidades

Mate coffee
The best of maté tea combined with the benefits of green
coffee has resulted in an energy drink for your day to day. The
mateine, caffeine and chlorogenic acid found in this product
confer a stimulating, antioxidant action, aid in digestion and
fat burning.
Available:
Can - 100g - box with 12 or 24 units

Chá verde
O chá verde é produzido a partir de brotos e folhas da erva
Carmellia sinensis.
As propriedades do chá verde incluem sua ação antioxidante,
anti-inflamatória, hipoglicemiante, anti-tumoral e energizante.
O chá verde possui flavonóides, catequinas, polifenóis,
alcalóides, vitaminas e sais minerais que contribuem para a
prevenção e tratamento de diversas doenças.
Disponível em:
LATA - 100g - caixa com 12 ou 24 unidades

Green Tea
Green tea is produced from shoots and leaves of the herb
Carmellia sinensis. The properties of green tea include its
antioxidant, anti-inflammatory, hypoglycemic, anti-tumoral and
energizing action.
Green tea has flavonoids, catechins, polyphenols, alkaloids,
vitamins and minerals that contribute to the prevention and
treatment of various diseases.
Available in:
Can - 100g - box with 12 or 24 units

Chá mate solúvel
O chá mate solúvel possui cafeína, teofilina, teobromina,
ácidos fólicos, taninos, minerais e vitaminas A, B1, B2, C e E,
e por isso atua como antioxidante, diurético, laxante suave
e estimulante. É útil para emagrecer, combater o colesterol,
diminuir a taxa de glicose no sangue, saciar a fome, estimular
a função cerebral, melhorar a circulação sanguínea, facilitar a
digestão, entre outros.
Disponível em:
LATA – 100g – caixa com 12 ou 24 unidades

Tea Mate Soluble
The soluble mate tea has caffeine, theophylline,
theobromine, folic acids, tannins, minerals and vitamins A,
B1, B2, C and E, and therefore acts as antioxidant, diuretic,
mild and stimulant laxative. It is useful for losing weight,
fighting cholesterol, lowering blood glucose, quenching
hunger, stimulating brain function, improving blood
circulation, facilitating digestion, and more.
Available:
Can - 100g - box with 12 or 24 units

Chá Mate
Pêssego E LIMÃO
Os benefícios do chá mate aliado à praticidade do dia a dia.
O chá mate já vem adoçado e com dois deliciosos sabores:
pêssego e limão.
Disponível em:
LATA - 800g - caixa com 12 ou 24 unidades

Peach AND LEMON
Mate Tea
The benefits of maté tea allied to the practicality of the day
to day. The maté tea comes sweetened and with a delicious
peach flavor and lemon flavor.
Available:
Can - 800g - box with 12 or 24 units

CHÁ DE HIBISCO
O Chá Hibiscus possui alta concentração de antocianina,
que tem ação antioxidante, e anti-inflamatória (combate a
inflamação das células, permitindo que elas voltem a exercer
totalmente suas funções).
Disponível em:
LATA - 50g - caixa com 12 ou 24 unidades

Hibiscus Tea
Hibiscus tea has a high concentration of anthocyanin, which
has antioxidant and anti-inflammatory action (combats
inflammation of the cells, allowing them to fully re-exercise
their functions).
Available:
Can - 100g - box with 12 or 24 units

EXTRATO DE
PRÓPOLIS EM PÓ
O própolis é uma resina complexa fabricada pelas abelhas para
defender a colmeia, possui vitaminas A, C, E e complexo B, além
de minerais e flavonoides que competem suas propriedades
anti-iflamatória, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante,
cicatrizante.
Disponível em:
LATA - 30g - caixa com 12 ou 24 unidades

EXTRACTO OF
POWDERED PROPOLIS
Propolis is a complex resin manufactured by bees to defend the
hive, has vitamins A, C, E and B complex, as well as minerals
and flavonoids that compete its properties anti-inflammatory,
antimicrobial, antifungal, antioxidant, healing.
Available:
Can - 30g - box with 12 or 24 units

AÇAÍ
A polpa de açaí desidratada oferece ação antioxidante
e anti-iflamatória. Pode ser utilizado para a proteção de
células do corpo, combatendo os radicais livres, reduzindo o
envelhecimento precoce.
É fonte de carboidratos, excelente para dar energia aos
praticantes de esportes.
Disponível em:
LATA - 200g - caixa com 12 ou 24 unidades

AÇAÍ
Dehydrated açaí pulp offers antioxidant and anti-inflammatory
action. It can be used to protect body cells, fighting free radicals,
reducing premature aging. It is a source of carbohydrates,
excellent for giving energy to sportsmen and women.
Available:
Can - 30g - box with 12 or 24 units

AÇAÍ ENERGÉTICO
Os benefícios do açaí estão combinados com o poder
termogênico do extrato de café verde e chá mate, adoçado com
mel e extrato de guaraná.
Ideal para repor as energias pós treino.
Disponível em:
Caixinha com 10 sticks de 15g cada - caixa com 10 caixinhas

AÇAÍ ENERGETIC
The benefits of açaí are combined with the thermogenic power
of the green coffee extract and mate tea, sweetened with
honey and guarana extract. Ideal for replenishing post-workout
energies.
Available in:
Box with 10 sticks of 15g each - box with 10 boxes

MARIA BONITA
Maria Bonita foi uma jovem que se apaixonou pelo Rei do Cangaço Lampião.
Mesmo com sua família contra o namoro a jovem decidiu ir embora para o Cangaço
com o seu amor Lampião. Tornando-se assim a primeira cangaceira do Brasil. Dessa
história surgiu uma música muito popular no Brasil “Acorda Maria Bonita levanta
vai fazer o café ...” Atrelado a essa história MARIA é um nome muito comum no
Brasil, dessa maneira o Café MARIA BONITA prestou uma homenagem a todas as
mulheres fortes e valiosas que temos em nossas casas e famílias. Que dedicam seu
tempo em cuidar com muita dedicação a todos a sua volta.

MARIA BONITA
Maria Bonita was a young girl who fell in love for Cangaco´s King Lampiao.
Even if her family was against them, the young girl decided to go away with her
love, Lampiao, becoming the first brazilian `cangaceira´ .From this story, came out
a very popular song called “Wake up Maria Bonita, get up, go to make coffee…”.
Furthermore this legend, Maria is a really common name in Brazil. Thus the Maria
Bonita Coffee was created in honor of all the strong and brave women we have in
our families, that devote their time to take care, with love, of everyone is around them.
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