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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η άμεση και ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί ο illy με τους
παραγωγούς στη Βραζιλία, την πρώτη χώρα σε εξαγωγές
καφέ στον κόσμο, αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά, στη
φετινή 25η απονομή του Βραβείου Ποιότητας «Ernesto Illy».
Η illycaffé είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο απευθείας εμπόριο με τους καλλιεργητές καφέ εδώ και οκτώ δεκαετίες και το βραβείο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, η οποία έχει ορίσει ως ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας της την προώθηση της ποιότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανταλλαγής γνώσης.

Βραβείο
ποιότητας
Το Βραβείο Ποιότητας
«Ernesto Illy» της illycaff�
s.p.a. αποτελεί μια απτή
αναγνώριση στο έργο
των καλλιεργητών της
Βραζιλίας, που παράγουν
τον καλύτερο καφέ με
βιώσιμο τρόπο

Η ιστορία της illycaffé στη Βραζιλία ξεκίνησε το 1980,
όταν ο Ernesto Illy, πατέρας του σημερινού προέδρου της
εταιρείας Andrea Illy, ήταν ο πρώτος που ταξίδεψε στις
αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας και μίλησε στους παραγωγούς για την αγορά του καφέ και την πρόθεσή του να
καταβάλει υψηλότερες τιμές από αυτές της τρέχουσας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα.
Από τότε, καθιερώθηκε μια αλυσίδα παραγωγής υψηλής
ποιότητας καφέ και το βραβείο που θεσπίστηκε το 1991
ήρθε για να ανταμείψει τη σκληρή δουλειά των παραγωγών καφέ που αγκαλιάζουν τις αρχές ποιότητας της illycaffé.
Ετσι, εδώ και 25 χρόνια, κάθε χρόνο, βραβεύεται ο παραγωγός που κατάφερε να παράγει την υψηλότερη ποιότητα στον καφέ μέσα από μια διαδικασία που εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Τα δείγματα από τους 40 φιναλίστ αξιολογούνται από μια κριτική επιτροπή, που αποτελείται από
διεθνείς εμπειρογνώμονες, χρησιμοποιώντας state of the
art τεχνικές επιλογής, υπό την επίβλεψη του dr Aldir Alves
Teixeira, γενικού διευθυντή του Experimental Agricola της
Βραζιλίας. Για να επιλεγούν οι καλύτεροι καφέδες, ελέγχονται και αναλύονται τα δείγματα με βάση το χρώμα, τον
τύπο, την αποξήρανση, το επίπεδο υγρασίας, το ψήσιμο
και τέλος, αξιολογούνται σε συνδυασμό και με την τελι-

Στην απονομή, του 25ου
Βραβείου Ποιότητας «Ernesto
Illy» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της illycaffe
Andrea Illy, η Anna Illy και
ο dr Aldir Alves Teixeira, με
την βραβευμένη Juliana Tyko
Armelin με τον σύζυγό της

κή γεύση και το άρωμα του καφέ espresso που δίνουν.
Στη φετινή απονομή, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του μουσείου σύγχρονης τέχνης Tomie Othake
Institute του Σάο Πάολο, το περιζήτητο βραβείο -που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 70.000 ρεάλ- κέρδισε
η Juliana Tyko Armelin της εταιρείας Terra Alta, από την
περιοχή Minas Gerais.
«Από το 1991 και μέχρι σήμερα, περισσότεροι από
10.000 παραγωγοί έχουν συμμετάσχει στο βραβείο Ernesto
Illy, το οποίο έχει απονείμει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια και έχει συμβάλει στη σημαντική ανάπτυξη
περιοχών καλλιέργειας καφέ στη Βραζιλία», είπε ο Andrea
Illy στη διάρκεια της τελετής και συμπλήρωσε: «Μετά από
25 χρόνια εργασίας με τους Βραζιλιάνους καλλιεργητές και
τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους καλλιεργητές
και από τις εννέα χώρες παραγωγής από τις οποίες προέρχεται ο καφές που συνθέτει το χαρμάνι του illy. To διεθνές βραβείο ποιότητας Illy αποτελεί τη φυσική εξέλιξη
μιας πρωτοβουλίας που από τοπική γίνεται διεθνής», κατέληξε, ανακοινώνοντας τη θέσπιση του πρώτου Διεθνούς
Βραβείου Ποιότητας «Ernesto Illy», που θα απονεμηθεί την
1η Νοεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη.

