
Produzido em Portugal (Porto).
Fábrica do Porto: 75 colaboradores.
Material de embalagem 100% nacional.
24% da produção para exportação.
Aulas de surf gratuitas - Buondi Surf Sessions - que 
possibilitam a experiência desta modalidade a 
pessoas que dificilmente o fariam de outra forma.
Colocação de pontos de acesso a rede internet 
wi-fi grátis em algumas praias portuguesas.
Ações de sensibilização e equipamentos de apoio 
ao Instituto de Socorros a Náufragos.

BUONDI é composto por uma seleção cuidada de 
grãos arábica e robusta.
Caráter equilibrado. Combina uma ligeira acidez 
das melhores Arábicas do Centro e Sul da
América, com o corpo e o sabor subtil das
melhores Robustas. Suave e cremoso, o seu sabor 
prolonga-se no paladar com um agradável toque 
de avelã e chocolate preto.
É o café expresso ideal para beber de manhã, 
depois de uma refeição ou para fazer uma pausa 
ao longo do dia. 
Embalagem com abertura fácil
O café ajuda a despertar e a manter a
concentração.

Redução de 42,5 toneladas de cartão com a 
adoção do novo formato de embalagem.
Redução de 12% no consumo de gás natural 
nos últimos cinco anos.
A fábrica de café torrado (Porto) produz zero 
resíduos para aterro.

EXPRESSA-TE INTENSAMENTE!



PORTO

com o novo formato de 
embalagem

REDUÇÃO DE 42,5
TONELADAS DE CARTÃO

EMBALAGEM COM 
ABERTURA FÁCIL
prática e cómoda 

Café produzido 
em Portugal

PRODUÇÃO 
NACIONAL

MATERIAL DE EMBALAGEM 
100% NACIONAL

colaboradores
na fábrica do Porto

75

da produção 
para exportação

24%

para beber de manhã, depois de 
uma refeição ou para fazer uma 
pausa ao longo do dia

CAFÉ EXPRESSO IDEAL EM 
QUALQUER MOMENTO

SELEÇÃO CUIDADA DE 
GRÃOS ARÁBICA E ROBUSTA
que combina de forma
equilibrada corpo, aroma e sabor

zero resíduos

- 12%

a fábrica de café torrado 
produz zero resíduos 
para aterro

no consumo de gás natural 
nos últimos 5 anos

NA FÁBRICA

O CAFÉ AJUDA A 
DESPERTAR
e a manter a 
concentração

SUAVE E CREMOSO

CARÁTER EQUILIBRADO

o sabor prolonga-se no paladar 
com um agradável toque de avelã 
e chocolate preto

Combina uma ligeira acidez das 
melhores Arábicas do Centro e Sul 
da América, com o corpo e o sabor 
subtil das melhores Robustas

BUONDI


