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O presente documento apresenta a caracterização dos principais importadores de café para o mercado do
Canadá, nomeadamente ao nível da distribuição e retalho identificados no estudo de mercado realizado no
âmbito do projeto Portuguese Coffe – A Blend of Stories to the World (projeto nº 46954 apoiado pelo
COMPETE 2020 - Sistema de Apoio à Ações Coletivas). A pesquisa foi ainda alargada a outros players relevantes
para a oferta nacional.
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DISTRIBUIDORES DE CAFÉ

4

CAFÉ SERCA

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.cafe-serca.com

Descrição da empresa:
A empresa com mais de 30 anos, encontra-se localizada no Quebec e assume a liderança na distribuição de café no
mercado de Montreal e zonas limítrofes.
Comercializa uma grande variedade de cafés, garantindo a sua frescura e preservação de aromas.
A Serca Cafés dispõe de um serviço de apoio ao cliente 24/7 e disponibiliza técnicos assim como máquinas de café de
substituição para os seus clientes em caso de avarias.
Categorias de produtos relevantes:
A Serca Cafés disponibiliza uma grande variedade café, e diferentes aromas, sabores e intensidades.
Outros produtos relevantes são também a venda de bebidas quentes e de máquinas de café.
Contactos:
Morada:

Telefone:

4490 Thibault Avenue

+1.800.646.2259

St-Hubert, (Quebec), J3Y 7T9

E-mail:
ventes@cafe-serca.com
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CHEQUERS

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.chequers.ca

Descrição da empresa:
A Checkers é uma empresa com mais de 30 anos, especialista em café, água e venda automática, fornecendo produtos
e serviços para algumas das organizações de maior renome do Canadá nos setores da saúde, cuidados de idosos,
hotelaria, restauração, corporativo, industrial e comercial.
As suas máquinas de venda automática, café e água são ecológicos de última geração e personalizados para atender
às necessidades individuais de todos os clientes e, ao mesmo tempo, fornecer a combinação mais atraente de preço
/ qualidade.

Categorias de produtos relevantes:
Oferecem uma seleção de café de alta qualidade, chás especiais, lanches saudáveis e bebidas para vários setores,
incluindo aqueles com necessidades altamente especializadas.
Os seus principais produtos são o café em grão e moído e equipamentos de café, incluindo máquinas de vending.

Contactos:
Morada:
9790 rue Meunier, Suite 100C

Telefone:
+1.514.388.7177

Montreal (Quebec) H3L 2Y8
E-mail:
chequers.coffee@hotmail.com
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ARAMARK

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.aramarkrefreshments.com

Descrição da empresa:
A Aramark é líder no setor empresarial, fornecendo serviços de alimentação reconhecidos e premiados, de gestão de
instalações e equipamentos específicos para instituições de saúde, universidades, escolas, estádios e empresas em todo
o mundo.
Na lista de 2010 da revista FORTUNE das "Empresas Mais Admiradas do Mundo", a Aramark foi classificada em primeiro
lugar no seu setor, sendo consistentemente classificada desde 1998 como uma das três empresas mais admiradas.

Categorias de produtos relevantes:
A Aramark comercializa uma variedade de cafés gourmet, chás e cacau, com opções como orgânicos, de comércio justo
e cafés gelados.
A empresa comercializa neste momento oito marcas de café diferentes, para além de máquinas e equipamentos
(vending e micro markets), snacks e água.

Contactos:
Morada:
2626 Rue Lapierre, Lasalle, QC H8N 3G4

Telefone:
+ 1.855.273.3835

Lasalle, QC
Laura David, Account manager and business development
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CAFCAF

Tipo de operador: Distribuidor e Importador

website: www.cafcaf.com

Descrição da empresa:
Cafcaf é uma empresa instalada no Quebec especializada na distribuição de café há mais de 31 anos na área
metropolitana de Montreal, Laurentians e Eastern Townships.
A empresa aposta no serviço de coffee-breaks e distribuição de produtos afins, tanto em escritórios e restaurantes
como em mercearias e em máquinas de vending.
A CafCaf tem ainda serviços de coffee breaks personalizados, catering, venda e ou aluguer de equipamentos e home
delivery.

Categorias de produtos relevantes:
A CafCaf oferece uma grande variedade de cafés de marcas como a Faro, Starbucks, Lavazza, Reunion Island, 49th
Parallel, Caffitaly, Keurig e Flavia.
A empresa oferece ainda outros produtos associados ao café tais como leite, natas e açúcar.
Outros produtos comercializados pela empresa são os chás de duas marcas: a Tazo e a Four O’clock.
Comercializa ainda equipamentos para café expresso, equipamentos para infusões, filtros, acessórios e dispensadores
de água.

Contactos:
Morada:

Telefone:

5-B rue de Montgolfier, Boucherville, Qc J4B 8C4

+1.800.979.2233

Granby Office, Quebec

+1.514.933.5500
Éttiene Giroux, Accounts Receivable Coordinator
E-mail:
cafcaf@cafcaf.com
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BUY COFFE CANADA
Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.buycoffeecanada.com

Descrição da empresa:
Com mais de 55 anos a empresa dedica-se à torrefação de café e distribuição de alimentos, a comercializando os
melhores cafés e produtos alimentícios de toda a América do Norte.
Fazem a comercialização dos seus produtos por grosso tendo como principais clientes, restaurantes, casinos, cafés,
hotéis e hospitais.

Categorias de produtos relevantes:
Os principais produtos são os grãos de café, grãos de café orgânico, café de baixa acidez, grãos para café expresso,
café aromático, café verde, café instantâneo, cápsulas para café expresso.
Os cafés provêm de variados países tais como: Colômbia, Etiópia, Costa Rica, Guatemala, Sumatra, Tanzânia, Quénia,
Peru, México, Brasil, India, Nicarágua, Bolívia e estão disponíveis em várias intensidades de sabores.
Outros produtos comercializados pela empresa são os xaropes e molhos aromatizados, chás, misturas de bebidas, tais
como smoothies, e cappuccino e cafés solúveis.
Comercializam também máquinas de café e respetivos acessórios, tais como filtros.

Contactos:
Morada:

Telefone:

3110 Marentette Ave.

+1. 800.870.8982

Windsor, Ontario

Skylar Bowker, ecommerce manager
E-mail:
sbowker@buycoffeecanada.com
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BEANWISE (Coffee Sense Inc)

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.beanwise.ca

Descrição da empresa:
A Beanwise é uma empresa existente no mercado desde 2006, cujo lema é conseguir enviar o melhor e mais fresco
café para todos os canadianos de uma forma rápida e com os melhores preços de mercado.

Categorias de produtos relevantes:
A Beanwise tem como principal produto o café em grão e em cápsulas (vendendo também cápsulas compatíveis com
as principais marcas de máquinas de café).
Além da comercialização de café, vende também produtos como chás (em folhas, sacos ou cápsulas), outras bebidas,
como chocolate quente e smoothies, xaropes, equipamentos (máquinas de café, máquinas de sumo, máquinas de
torrefação de grãos de café, jarros para água filtrada, cafeteiras para leite e chaleiras).
Comercializa também todo o tipo de acessórios para máquinas de café e dispõe ainda de uma oferta de lembranças
e comida (donuts e bolachas).

Contactos:
Morada:

Telefone:

1400 O'Connor Drive, Unit 8-10 Toronto, ON M4B 2T8

+1.416.925.2555
Jim Gilliland, Presidente &Chief Coffee Taster
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FERMA FOOD PRODUCTS

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.fermafoods.com

Descrição da empresa:
A Ferma é uma empresa familiar, de origem portuguesa, que está no mercado desde 1979, com escritórios em Toronto
e no Montreal.
É importadora, grossista e distribuidora de uma gama completa de produtos europeus e latinos, secos e congelados.

Categorias de produtos relevantes:
Em termos de produtos de café a Ferma apenas comercializa o café da marca Delta, incluindo cápsulas, “drip coffee”,
descafeinado, pastilhas, café em grão e moído. Para além do café, a sua oferta vai desde enlatados (legumes, fruta,
peixe), a congelados, fumados, queijos, bebidas, água, entre outros.
Existe uma predominância das marcas portuguesas nos produtos que a empresa comercializa.

Contactos:
Morada:

Telefone:

44 Atomic Ave., Toronto, ON., M8Z 5L1

+ 1.416.533.3591

ou

+1.514.845.0164

2615 Place Chasse, Montreal, QC., H1Y 2C3

Stevan Belas, Product Procurement & Corporate Sales
E-mail:
sales@fermafoods.com/sales@ferma.ca

11

ECS COFFEE

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: https://ecscoffee.com/

Descrição da empresa:
A empresa foi criada em 1997 e dedica-se à comercialização de café e equipamentos abrangendo todo o território do
Canadá. Dispõe de dois espaços físicos de venda ao público e de um centro de apoio e manutenção em Burlington,
no entanto aposta fortemente no webiste como montra dos produtos e serviços disponibilizados, direcionando os
seus clientes para páginas dinâmicas e apelativas, onde podem realizar as suas encomendas online.
A ECS Coffee comercializa os produtos diretamente aos consumidores, individuais ou corporate, mas também
assegura a distribuição ao retalho regional e cadeias nacionais, assumindo-se como um dos maiores representantes
de marcas de café.

Categorias de produtos relevantes:
Serviços corporate, equipamentos e bebidas de café, incluindo cápsulas (compatíveis com a Nespresso e Keurig), café
em grão, café moído e em pastilhas. Para além do café, são ainda comercializados chás, bebidas de chocolate e outros
xaropes.
De entre a enorme variedade de marcas de café, encontramos os cafés NICOLA, na categoria de cápsulas compatíveis
com a Nespresso.

Contactos:
Morada:

Telefone:

ECS Coffee Inc. Ancaster

+1.800.263.3890

1172 Wilson Street West, Unit 3

Michelle Crossan, Retail Operations Manager

Ancaster, ON L9G 3K9

Sarah Minos, Food and Beverage Specialist
E-mail:
webdesk@ecscoffee.com
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KUPS (ABC CORK CO.)

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.kups.com
www.abccork.com

Descrição da empresa:
A ABC Cork Corporation, nasceu em 1972 no Canadá e faz parte da Warehousing & Storage Industry, tendo como
principal core business a distribuição de vinho e bebidas espirituosas, importando muitos produtos de Portugal.
A Kups, é uma divisão da ABC Cork, que se dedica exclusivamente à distribuição e venda de café por grosso e ao
público em geral.

Categorias de produtos relevantes:

Os principais produtos são as cápsulas de café (compatíveis com equipamentos como a Nespresso e a Keurig), venda
de café em grão moído e descafeinado. Na sua oferta encontramos café em grão, da marca Rossio.
Dispõe de uma grande variedade de misturas, aromas e intensidades.

Contactos:
Morada:
653 Wilton Grove Rd. W. London, ON
N6N 1N7, Canada

Telefone:
+1.519.668.6160
Dani Cardoso, Manager
E-mail: hello@questionscentral.com
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MOTHER PARKERS TEA & COFFEE INC.

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.mother-parkers.com

Descrição da empresa:
Desde 1912 que a Mother Parkers procura alterar a forma como as pessoas consomem o chá e o café, ajudando o
consumidor a experienciar novas sensações perante estas bebidas. Esta particularidade fez com que se tornasse o
fornecedor preferido de alguns dos maiores retalhistas e operadores na área da alimentação um pouco por todo o
mundo. O que começou por ser um pequeno distribuidor de alimentos, rapidamente se tornou num dos maiores
fornecedores mundiais de chá e café, tendo vindo a reforçar as preocupações perante a sustentabilidade e a
preservação ambiental.

Categorias de produtos relevantes:
A empresa possui uma gama de marcas de café para atender a todos os gostos do consumidor e necessidades do
retalhista. Inclui uma seleção de perfis torrados e misturas. A Mother Parkers oferece soluções completas de bebidas
para Cafés e restaurantes, para os setores de hospitalidade e saúde, bem como para instituições de ensino e serviços
corporate para escritórios. Entre os seus produtos de café encontramos café moído, café certificado, EcoCups e café
em cápsulas.

Contactos:
Morada:
2531 Stanfield Road
Mississauga, Ontario, L4Y 1S4

Telefone:
+1.905.279.9100
Adina Man, Senior Director, Sourcing
E-mail:
aman@mother-parkers.com
Gavin Wells, VP, Corporate purchasing and commodities
Katie Ryan, Director, Coffee procurement

14

SINGLE CUP

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.singlecup.ca

Descrição da empresa:
Singlecup.ca é uma empresa criada por uma família apaixonada por café em 2008, assumindo-se como líderes no
canal de venda de bebidas online e e-commerce. Possuem ainda duas lojas de venda ao público, situadas em Calgary
e Edmonton.
Apresentam um excelente serviço, entrega rápida e preços competitivos, garantindo uma cobertura na área da
distribuição na zona oeste do Canadá.

Categorias de produtos relevantes:
Neste distribuidor encontram-se 44 marcas de café em cápsulas, várias intensidades e aromas, assim como café em
grão proveniente de países como Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Guatemala, Nicarágua, Peru e Sumatra.
Outros produtos como chás, outras bebidas quentes e xaropes são também disponibilizadas pela Singlecup.
A empresa também oferece outros produtos relacionados, como máquinas de café, moinhos e outros acessórios.

Contactos:
Morada:
#3, 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 1X5
Calgary (Alberta)

Telefone:
+1.866.340.9017
E-mail:
info@singlecup.ca
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CAFÉ EXPRESS DISTRIBUTION

Tipo de operador: Distribuidor de café

website: www.distributioncafeexpress.com

Descrição da empresa:
Esta empresa, criada em 1998, oferece serviços de coffee break e especializou-se na distribuição de café, bem como
na venda de máquinas de café expresso residenciais e comerciais. A Café Express Distribution foi adquirida em 2001
pela Pause Café Trans-Quebéc, empresa que se dedica à comercialização de máquinas de café. No entanto, decidiram
manter a mesma designação comercial, com o objetivo de manter o seu posicionamento no setor da venda de café e
equipamentos, tendo reforçado a componente de assistência ao domicílio, garantindo a prestação de serviços
técnicos de elevada qualidade.
Categorias de produtos relevantes:
Os seus principais produtos são o café em grão e moído e cápsulas compatíveis com as marcas Caffitaly, Nespresso e
Keurig. Como produtos complementares comercializam adoçantes, filtros para os equipamentos, pastilhas para
descalcificação e filtros de água, entre outros.
No que respeita aos equipamentos, encontram-se máquinas de café expresso automáticas e manuais, assim como
peças para estes equipamentos, de várias marcas, tais como Lelit, Jura, Saeco, Delonghi, Philips e Breville.
Têm ainda uma vasta gama de xaropes.
Contactos:
Morada:
355, rue du Marais, local 110
Québec (Québec) G1M 3N8

Telefone:
+1.418.654.1419
E-mail:
info@distributioncafeexpress.com
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CAFUNÉ

Tipo de operador: Importador de café

website: https://cafune.ca/

Descrição da empresa:
Tendo por base a paixão pela elegância do café, o conceito baseia-se na expressão brasileira “cafuné” para transmitir
as sensações únicas de prazer relacionadas com o consumo de café no conforto do lar, adotando o slogan "Te faço
um café e um cafuné."
A empresa preocupa-se com os pormenores da qualidade do produto e do equipamento, valorizando a qualidade e o
design como os principais atributos para tornar a experiência intimista e única.

Categorias de produtos relevantes:
Os seus principais produtos são o café torrado de origem brasileira, em grão ou moído, assim como máquinas de café,
peças e acessórios.
Complementam a sua oferta com uma gama de produtos de serveware & storage.
Contactos:
Morada:
194A Carlton St,

Telefone:
+1.647.748.7884

Toronto, Ontario, M5A 2K8, Canada
Email:
home@cafune.ca
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ESPRESSOTEC

Tipo de operador: Importador de café

website: www.espressotec.com

Descrição da empresa:
Criada em 1997 a empresa tem vindo a perseguir o objetivo de se tornar num balcão único de venda de café e
produtos relacionados.
Na sua oferta é possível encontrar uma variada gama de produtos e serviços, desde equipamentos e máquinas de
café, serviços de manutenção, locais de prova, eventos e formação em torno do café e suas utilizações.
A relação com o setor é extremamente forte e passa pela realização de diversos eventos, desde competições a
encontros sociais, workshops e formação de baristas. Assumem-se como os principais fornecedores de café e
equipamentos juntos de cafés, restaurantes, hotéis e venda ao público, assegurando com elevada qualidade os
serviços de importação, distribuição, logística, montagem de equipamentos, etc.

Categorias de produtos relevantes:
Apresentam uma seleção de café recém-torrado do Caffe D'arte, a marca própria blend 9Bar e uma variedade de café
torrado de origem canadiana.
Ao nível de máquinas de café dispõem uma grande variedade de marcas, 9 Bar, Baratza, Breville, Jura, Lelit e outras.
Contactos:
Morada:
1015 Clark Drive in Vancouver, BC

Telefone:
+1.604.244.7989
Email:
Sales & Product Inquiries – sales@espressotec.com
Shipping & Web Orders – shipping@espressotec.com
Coffee Sales – coffee@espressotec.com
Commercial
Sales
&
commercial_sales@espressotec.com

Inquiries

–

18

IDRINKCOFFEE.COM

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.idrinkcoffee.com

Descrição da empresa:
iDrinkCoffee.com foi fundada há mais de uma década, com o objetivo de oferecer produtos de café com elevados
níveis de qualidade. A empresa comercializa vários tipos de café, equipamentos, máquinas expresso e acessórios.
Dispõe de uma instalação de torrefação própria, trabalhando com fornecedores de café cru oriundos de várias
geografias. No mesmo local existe um showroom de máquinas e equipamentos.

Categorias de produtos relevantes:
O café comercializado pela idrinkcoffee.com é torrado em instalações próprias.
É ainda representante de várias marcas de equipamentos e máquinas de café, garantindo a sua distribuição pelo
território, assim como a montagem e manutenção.
Contactos:
Morada:
1-312 Alliance Rd
Milton, Ontario, L9T 2V2, Canada

Telefone:
+1.800.425.5405
Email:
sales@idrinkcoffee.com
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EIGHT OUNCE

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.eightouncecoffee.ca

Descrição da empresa:
Eight Ounce é atualmente um dos maiores distribuidores de equipamento e acessórios relacionados com o café,
fornecendo cerca de 400 cafés, hotéis, cozinhas e lojas de lifestyle no Canadá e América. Assumem-se como os
principais importadores de marcas de café reconhecidas mundialmente, com os quais trabalham em parceria. Todos
os produtos são testados por baristas antes de serem colocados no mercado.
Para além desta atividade a empresa realiza com frequência eventos de ativação e promoção e marcas, bem como
ações de formação de baristas.

Categorias de produtos relevantes:
Todo o tipo de equipamento e acessórios relacionados com o café, bem como máquinas de café de variadas marcas.
Café moído e em grão com origem em várias geografias sobretudo América do Sul e Ásia. No site é possível selecionar
a compra de café pela tipologia, pela origem e pelo fabricante, numa enorme variedade de produtos.
Para além do café, a empresa comercializa ainda chocolate e chá.

Contactos:
Morada:
2040 - 2600 Portland Street SE
Calgary, Alberta
Canada T2G 4M6

Telefone:
+1.403.457.9844
Email:
hello@eightouncecoffee.ca
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NATIONAL CAPPUCCINO

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.nationalcappuccino.com

Descrição da empresa:
National Cappuccino fornece máquinas de café e serviços associados em Edmonton, AB e áreas circundantes há mais
de 30 anos. Os clientes provem do mercado residencial mas também do profissional, com quem têm vindo a
consolidar parcerias no sentido de melhorar a qualidade do serviço prestado.
A empresa dispõe de um showroom onde promovem as marcas com quem trabalham, com destaque para as linhas
de produtos da La Marzocco, Jura, Rocket e Rancilio, na qualidade de representantes autorizados para o mercado do
Canadá.

Categorias de produtos relevantes:
Todo o tipo de equipamento e acessórios relacionados com o café, bem como máquinas de café de variadas marcas,
sendo distribuidores certificados da La Marzocco, Jura, Rocket e Rancilio.
Para além dos equipamentos, a empresa comercializa café moído e em grão, proveniente de diversas geografias,
como o Brasil e Colombia.

Contactos:
Morada:
10265 97 Street
Edmonton, AB T5J 0L9

Telefone:
+1.800.875.9844
+1.780.421.8555
Email:
sales@nationalcappuccino.com.
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BEANS AND GRIND

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.beansandgrind.ca

Descrição da empresa:
Beans and Grid é uma empresa que tem mais de cinco décadas e dedica-se ao fornecimento de soluções empresariais
(empresas e hotéis) associadas ao consumo de café, chá e outras bebidas. Desde os equipamentos, acessórios,
máquinas de café, e outros produtos, a empresa disponibiliza um serviço integrado de montagem, fornecimento de
consumíveis e manutenção de elevada qualidade, tendo presente os princípios de sustentabilidade e preservação
ambiental.
No domínio empresarial, a empresa fornece ainda serviços de catering na zona de Toronto.

Categorias de produtos relevantes:
A empresa representa uma enorme variedade de marcas de equipamento e máquinas de café, assim como acessórios
e produtos de limpeza.
Na loja online podem ser adquiridas várias marcas de café em grão, em pó, pastilhas e cápsulas compatíveis com a
Nespresso, Caffitaly, Illy e cápsulas ecológicas.
São ainda comercializadas outras bebidas, como chás, chocolate, sumos, etc.

Contactos:
Morada:
8-55 Administration Road Concord,

Telefone:
+1.855.721.5406

Ontario, L4K4G9
Email:
customerservice@beansandgrind.ca
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FAEMA

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.faema.ca

Descrição da empresa:
Faema Canadá é uma empresa com mais de 60 anos que introduziu aos canadianos a arte e a tradição do Espresso e
Cappuccino Italiano.
Encontra-se localizada em Toronto numas instalações onde outrora funcionou uma fábrica da Ford, tendo mantido a
arquitetura original, que lhe confere uma elevada notoriedade. Nestas instalações funciona um testing lab, onde o
consumidor pode realizar provas do produto, antes de decidir pela sua compra. Para além de Toronto, a empresa
dispõe de mais showrooms (Vaughan, Mississauga, Hamilton) onde promovem as marcas com quem trabalham, onde
se incluem a Faema, Jura, Capresso, Ascaso, Rocket, La Nuova Era e outras.
O fornecimento de equipamentos está sempre associado a produtos de café importados de Itália, assegurando desta
forma os princípios que estão subjacentes à sua tradição no mercado.

Categorias de produtos relevantes:
A empresa representa uma enorme variedade de marcas de equipamento e máquinas de café, assim como acessórios
relacionados com o consumo de café, assegurando ainda serviços de manutenção e limpeza, de natureza residencial
e empresarial.
A empresa comercializa várias marcas de café importado de Itália: Trucillo, Segafredo, Caffe Mike, Caffe Incas e Faema
Premium, em diversas categorias
São ainda comercializadas outras bebidas, como chás, chocolate, sumos, etc.

Contactos:
Morada:
672 Dupont St #201,

Telefone:
+1.877.323.6226

Toronto, ON M6G 1Z6
Email:
info@faema.ca
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MORALA

Tipo de operador: Distribuidor/importador

website: www.moralatrading.com

Descrição da empresa:
MORALA Canada Trading Inc. foi criada em 1983 e é um dos mais relevantes importadores e distribuidores de café e
equipamentos no Canadá, fornecendo particulares e empresas. A emprea tem vindo a acompanhar a evolução do
consumo no país e orgulha-se de manter um posicionamento de destaque no mercado, acreditando que a evolução
do setor ainda tem muito a oferecer. Por isso, o lema da empresa é: “things are just getting started”.
Para além do fornecimento de produtos e serviços, a MORALA organiza semanalmente workshops direcionados a
todos pretendem aprender as técnicas básicas de barista, assegurada pro um formador certificado pelo SCAE
(Specialty Coffee Association Europe).

Categorias de produtos relevantes:
O portefólio de produtos inclui máquinas expresso de variadas marcas, café e chá, sumos, máquinas automáticas,
acessórios e produtos de limpeza.
Quanto ao café, encontramos marcas como a Blaser, Doi Chaang, JJ Bean, Redespresso, podendo ser adquiridas
online.
Contactos:
Morada:

Telefone:

428 Kent Street

+1.800.625.9625

Ottawa, ON K2P 2B3

General:orderdesk@morala.com

Canada

Service: fred@morala.com
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DISTRIBUIDORES FOOD & BEVERAGE
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MAYRAND FOOD DEPOT

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

website: www.mayrand.ca

Descrição da empresa:
Mayrand Food Depot é uma empresa localizada no Quebec e especialista na venda de alimentos desde 1914, que
pertence ao Mayrand Group.
Oferece a mais ampla variedade de alimentos, itens de cozinha e embalagens. Além da venda online detêm ainda 4
lojas de venda por grosso.
Os seus principais clientes são creches, cafeterias e snack-bar, pizzarias, laticínios e fabricantes de chocolate, e devido
a possuírem também no grupo a empresa Mayrand Food Distributor, conseguem assegurar entregas em todo o
Quebec.

Categorias de produtos relevantes:
A empresa fornece um enorme portefólio de produtos alimentares.
O café é comercializado em grão, moído e cápsulas (compatíveis), descafeinado e café instantâneo, em 12 marcas
diferentes de café, tais como Lavazza, Nescafé, Agga e outras.

Contactos:
Morada:
Telefone:
9701 Boulevard Louis-H. La Fontaine, Anjou, QC H1J
+1.514.225.9330
2A3, Canada
Mayrand Anjou: +1.514.255.9330
Mayrand Brossard: +1.514.255.9330
Mayrand Laval: +1.514.255.9330
Mayrand Saint-Jérome: +1.450.990.2289
E-mail: info@distributioncafeexpress.com
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MAYRAND PLUS

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

website: www.mayrandplus.ca

Descrição da empresa:
Mayrand Plus é uma empresa localizada no Quebec especialista na venda de alimentos desde 1914, que pertence ao
Mayrand Group.
É uma distribuidora de food service reservada exclusivamente a profissionais e empresas. Os seus clientes são
maioritariamente: restaurantes, mercearias, instituições, artesãos e empresas independentes. Fazem entregas em
todo o Québec

Categorias de produtos relevantes:
Fazem a venda de café em grão, moído e cápsulas (compatíveis), descafeinado e café instantâneo.
Comercializam 12 marcas diferentes de café, sendo, no entanto, distribuidores exclusivos da marca Hortus.

Contactos:
Morada:

Telefone:

9701 Boulevard Louis-H. La Fontaine, Anjou, QC H1J
+ 1.800.461.8747
2A3, Canada
Kim Cote, Buyer
Cynthia Dumon, Buyer
Isabelle Plourde, Procurement
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A1 CASH+CARRY

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

website: www.a1cashandcarry.com

Descrição da empresa:
A1 Cash & Carry foi criada em 1998 como um negócio em part-time. Atualmente, armazenam mais de 10.000 produtos
nos seus 1.900 metros quadrados e fazem entregas em Mississauga, Etobicoke e Londres.
A1 Cash & Carry é um distribuidor grossista de equipamentos para restaurantes, pequenas mercadorias, embalagens
de alimentos, proteínas, laticínios, alimentos congelados, alimentos a granel e bebidas. Fornece mais de 1.000 clientes
diariamente, através do cash & carry e entrega ao domicílio ou através do programa de redistribuição.

Categorias de produtos relevantes:
Incluído no vasto portefólio de produtos alimentares que dispõe, a A1 Cash & Carry oferece uma variedade de café
em grão, moído e solúvel, representando marcas como a Mother Parkers, Kimbo, Nescafé e outras.
Não dispõem, no entanto, de café em cápsulas nem de descafeinado.

Contactos:
Morada:
6400 Kennedy Rd, Mississauga, ON L5T 2Z5, Canada

Telefone:
+1.905.676.9950
E-mail: mississauga@A1cashandcarry.com
Etobicoke: +1-416-503-2277
E-mail: etobicoke@A1cashandcarry.com
London: +1-519-681-4141
E-mail: london@A1cashandcarry.com
E-commerce related queries only
+1-833-676-1667
E-mail:ecommerce@A1cashandcarry.com

28

SYSCO

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

website: www.sysco.ca

Descrição da empresa:
A Sysco é líder global na venda, marketing e distribuição de produtos alimentícios e não alimentícios para
restaurantes, instalações de saúde e educacionais, hotelaria e outros clientes em todo o mundo. A sua família de
produtos também inclui equipamentos e suprimentos para as indústrias de food service e hotelaria.

Categorias de produtos relevantes:
A Sysco tem disponível uma variedade de cafés torrados (cafeína e descafeinado), provenientes de vários países da
América Central e do Sul, sendo representante da marca CITAVO, 100% arábica proveniente da Colombia.
Além do café, a Sysco comercializa também alimentos frescos tais como carne, frutos do mar de alta qualidade e
outros alimentos importados, assim como equipamentos e suprimentos para a indústria alimentar e hotelaria.

Contactos:
Morada:

Telefone:

21 Four Seasons Pl Suite 400, ON, Canada

+1.416.234.2666 (Corp Office)

Etobicoke, ON, CA, M9B 6J8

+1.514.494.5200 (Sysco Quebec)
E-mail:
info@corp.sysco.ca
Stephan Pare, Vice-President Sales, Sysco Quebec
Franco Narcisi Jr, Director of Business Resources
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FLANAGAN

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

website: www.flanagan.ca

Descrição da empresa:
A Flanagan Foodservice é uma distribuidora de alimentos fundada em 1977 por Joe Flanagan.
Hoje a empresa é propriedade de seus quatro filhos, o CEO Dan Flanagan e seus irmãos Rick, Murray e Jeff.
Aproveitando os atributos únicos de uma empresa familiar, os proprietários conseguiram manter um nível de serviço
que representa o calor e a tradição pelos quais os canadenses são famosos.
Construída com uma reputação de confiabilidade e flexibilidade, Flanagan Foodservice oferece serviços excecionais
para mais de 8.000 clientes e omercializam mais de 10.000 itens para a restauração e serviços de food service.

Categorias de produtos relevantes:
A Flanagan fornece uma grande variedade de café disponível numa variedade de tamanhos e formatos de embalagens
da marca Worldwide Traditions (100% arábica).
Além disso comercializa também chás, sumos, refrigerante e misturas para coquetéis.
Contactos:
Morada:
145 Otonabee Drive
Kitchener, Ontario
N2C 1L7

Telefone: +1.519.748.6878
E-mail: vendors@flanagan.ca
Pete Bozzer, Director of Procurement
Barry Reid, VP Sales & Marketing
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GREENBRIDGE

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

Website: www. greenbridgefoodservice.ca

Descrição da empresa:
A Greenbridge Foodservice é uma grupo empresarial de vendas e marketing de foodservice dedicada a apoiar
distribuidores canadenses de serviços alimentícios.
Atualmente trabalha com mais de 12.000 empresas de serviços alimentares, dispõe de mais de 7.000 marcas e conta
com cerca de 250 profissionais de vendas e 7 empresas distribuidoras, espalhadas de costa a costa.

Categorias de produtos relevantes:
Como distribuidores de café, oferecem neste momento a marca Cielo, cujo produto é proveniente de pequenos lotes
torrados e cafés de origem única, feitos de grãos 100% arábica, grãos estritamente duros e cultivados segundo os
melhores padrões de qualidade.
Além da marca Cielo, comercializam também a marca de café Mother Parkers.
Ambas as marcas dispõem ainda de procutos complementares tais como sumos e chás.

Contactos:
Morada:

Telefone:

1373 Victoria Street, North, Unit 201

+1.519.998.0081

Kitchener, Ontario N2B 3R6

E-mail:
gbourbeau@gbfs.ca
Guy Bourbeau, V.P. Category Management
Telefone:
+1.519.497.4046
E-mail:
cstraus@gbfs.ca
Craig Straus, Category Manager
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TERRA FOODS

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

Website: www.terrafoods.ca

Descrição da empresa:
Fundada por dois imigrantes nascidos na Polónia, que perceberam que havia uma oportunidade de importar produtos
europeus premium para satisfazer o nível de exigência do consumidor canadense, a Terra International Foods foi
fundada em 1976. A Terra International Foods é uma das principais promotoras de marcas do oeste do Canadá, que
detém a representação de uma série de produtos orgânicos naturais e produtos de mercearia.
O objetivo da Terra International Foods é formar parcerias com fabricantes de todo o mundo que criem produtos
alimentícios excecionais e de elevada qualidade.
O processo de seleção para o estabelecimento de parcerias com qualquer marca inclui a avaliação da embalagem do
produto, sabor e a qualidade dos ingredientes, considerando as necessidades dos consumidores canadenses.
Categorias de produtos relevantes:
A Terra International Foods oferece uma gama de cafés e descafeinados instantâneos de marcas como a Davidoff,
Barley e Akava, para além de uma vasta gama de chás.
Contactos:
Morada:
7298 Hume Avenue,

Telefone:
+1.604.946.7277 / +1.604.946.7255

Delta BC Canada V4G 1C5
E-mail:
customerservice@terrafoods.ca

32

OMEGA

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

Website: www.omega-foods.com

Descrição da empresa:
Fundada no início da década de 1990, a Omega Food Importers é um líder reconhecido na indústria, especializado na
importação de alimentos europeus, designadamente desde a Poland, Germany, Austria, Ukraine, Belarus, Moldova,
Latvia, Bulgaria, Denmark, Greece, Romania, Italy, France, Belgium, Macedonia, and Serbia.
O compromisso em criar e cultivar relacionamentos sólidos com clientes e fornecedores é atribuído à reputação da
empresa como uma das maiores importadoras de alimentos da Europa em toda a América do Norte.
Embora a sua sede e armazém estejam localizados na área da Grande Toronto de Ontário, a empresa expandiu a sua
rede de distribuição de alimentos canadense para abranger todas as províncias. Os seus representantes de vendas
podem ser encontrados em todas as principais cidades canadenses, incluindo Toronto, Vancouver, Halifax, Edmonton,
Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Winnipeg, Kitchener e Hamilton.

Categorias de produtos relevantes:
Empenhados em trazer os melhores sabores da Europa para as casas canadenses, além da sua gama incrivelmente
diversificada de produtos alimentares importados da Europa, também fornecem uma linha de produtos alimentares
de marca própria. Não se registam produtos de origem portuguesa, no seu portefólio.
Distribuem uma gama cada vez maior de produtos, incluindo doces e sobremesas, bem como cortes premium de
carne e peixe e vários tipos de bebidas incluído o café.
Contactos:
Morada:
Telefone: +1.905.212.9252
395 Pendant Drive, Unit 2, Mississauga, ON, L5T 2W9,
E-mail: info@omega-foods.com
Canada
West regional sales
E-mail: westsales@omega-foods.com
Est regional sales
E-mail: eastsales@omega-foods.com
Central regional sales
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CANADA FOOD GROUP

Tipo de operador: Distribuidor Food & Beverage

Website: www.canadafoodgroup.com

Descrição da empresa:
O Canada Food Group (CFG) tem mais de 100 anos de experiência na indústria de alimentos no Canadá, distribuindo,
importando e representando produtos secos, alimentos especiais e laticínios do Canadá e em todo o mundo.
Com quatro armazéns estrategicamente localizados em todo o Canadá, os 30 representantes de vendas do Canada
Food Group fornecem aos seus clientes uma valiosa rede de relacionamentos e experiência profissional que fornece
resultados superiores para suas marcas superiores.

Categorias de produtos relevantes:
Entre os diversos produtos que distribuem, encontramos vários produtos de mercearia, doces e café.
Contactos:
Morada:
3823 - 29 Street NE, Calgary AB Canada T1Y 6B5

Telefone:
+1.403.291.0660 / +1.800.370.3850
WESTERN PARTNER: Elite International Foods Inc
Emaill: info@elitefoods.ca
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GOURMET LAURIER

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.gourmetlaurier.ca

Descrição da empresa:
A Gourmet Laurier é uma mercearia fina, que já se encontra no mercado desde 1950, sendo um dos poucos lugares
onde se encontra óleo de Puget, lentilhas Puy e macarrão Lustucru sob o mesmo teto entre uma escolha desenfreada
de alimentos básicos de origem francesa.

Categorias de produtos relevantes:
Oferecem o mais variado tipo de cafés, de vários aromas e intensidades, com um espaço dedicado à degustação do
café Gérard Van Houtte, que resulta de métodos europeus tradicionais de torra em pequenas quantidades.
Têm ainda como produtos complementares uma oferta de doces e queijos.
Contactos:
Morada:

Telefone:

1032 Avenue Laurier O,

+1.514.274.5601

Outremont, QC H2V 2K8

E-mail:
contact@gourmetlaurier.ca laurier.gourmet@gmail.com
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SUPERMARCHÉ P A

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.supermarchepa.com

Descrição da empresa:
Supermarché PA é uma mercearia familiar localizada em Montreal desde 1989, constituindo uma rede de
supermercados local bem conhecida com vários locais pela cidade. Possui também uma loja de alimentos orgânicos
e naturais - PA Nature. A empresa oferece pedidos e entregas online para áreas vizinhas.
Ancorada no coração da vida do bairro, as suas lojas oferecem serviços locais, bem como uma variedade de produtos
adaptados aos seus hábitos de consumo.

Categorias de produtos relevantes:
A PA oferece uma grande variedade de produtos alimentares, nomeadamente café em grão, moído, instantâneo e
em cápsulas (compatíveis com a Nespresso).

Contactos:
Morada:
5242 Av du Parc, Montréal, QC H2V 4G7

Telefone:
+1.514.273.8782
Patricia Chouinard, Director of Operations
PA Nature
Telefone:
+1.514.273.7775
Nick Lup, Manager
E-mail: nick@campanja.com
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INTERMARCHÉ UNIVERSEL

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.intermarcheuniversal.ca

Descrição da empresa:
A InterMarche Universal fornece a comunidade do Plateau desde 1973. Com uma ampla escolha de produtos,
incluindo queijos finos, cervejas artesanais, produtos de panificação frescos, alimentos naturais, produtos sem glúten,
carnes, peixes, frutas e vegetais.
A qualidade e frescura dos produtos estão no topo das suas prioridades. Além disso, oferecem um serviço de entrega
gratuita acima de um valor definido e para os idosos.

Categorias de produtos relevantes:
O supermercado está sempre bem abastecido com vários itens de mercearia comuns do dia-a-dia, mas também com
produtos orgânicos e de comércio justo.
Dispõe também de uma grande variedade de produtos europeus importados, nomeadamente queijos, tendo também
vários produtos de café de várias marcas.
Contactos:
Morada:
89 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC H2T 1N6

Telefone:
+1.514.849.6307
E-mail:
universalmeat@bellnet.ca

38

LA MOISSON

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.lamoisson.com

Descrição da empresa:
La Moisson é um dos maiores retalhistas de alimentos naturais e orgânicos em Quebec.
Em constante inovação, a empresa persegue os mais altos padrões de qualidade.
Considerada como uma loja de alimentos saudáveis, La Moisson Supermarché santé é muito popular na costa norte
de Montreal.

Categorias de produtos relevantes:
Oferecem uma grande variedade de produtos de café de várias marcas, incluindo café instantâneo, mistura de café
aromatizado, torres de café, café moído, bem como produtos à base de café (esfoliantes corporais, cafés, café
expresso). De acordo com o seu site, eles não oferecem cápsulas de café.

Contactos:
Morada:
360 rue Sicard, Ste-Thérèse, J7E 3X4

Telefone:
+1.450.437.3326
E-mail: lamoisson@lamoisson.com
Chrystelle Phanekham, Buyer
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DOUCEURS DU MARCHÉ

Tipo de operador: Retalhista

Website:
www.facebook.com/Les-Douceurs-duMarch%C3%A9-113298775371297/

Descrição da empresa:
Mercearia fina Atwater Market. A sua loja possui mais de 3.000 produtos de todo o mundo.
Categorias de produtos relevantes:
Como uma excelente mercearia, oferece uma grande variedade de produtos de todo o mundo, incluindo uma grande
variedade de chás e alguns produtos de café. Entre os seus cafés, encontramos café liofilizado, expresso e café em
grão.
Contactos:
Morada:
138 Atwater Ave, Montreal, H4C 2G3

Telefone: +1.514.939.3902
E-mail: douceursatwater@gmail.com

EPICERIE JA MOISAN

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.epiceriejamoisan.com

Descrição da empresa:
A J.A.Moisan é uma mercearia fina onde encontra produtos do mundo inteiro e uma vitrina excecional de produtos
rurais.
O supermercado J.A. Moisan é uma instituição no meio comercial e cultural da cidade de Quebec. Seu reconhecimento
vai além da cidade e da província. Não há dúvida de que sua reputação está bem estabelecida.

Categorias de produtos relevantes:
JA Moisan é uma mercearia que oferece uma variedade de produtos, incluindo especiarias e óleo, café e chá, queijo
e charcutaria, bem como produtos orgânicos.
Contactos:
Morada:
699 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1P7

Telefone: +1.418.522.0685
E-mail: epicerie@jamoisan.com

40

LA VIEILLE EUROPE
Tipo de operador: Retalhista

Website: www.lavieilleeurope.com

Descrição da empresa:
La Veille Europe é uma mercearia especializada que oferece uma grande variedade de produtos importados, desde
queijos, azeites, especiarias, charcutaria e café.
Categorias de produtos relevantes:
Especialistas em torrefação desde 1983, os seus cafés são torrados diariamente no local há mais de 35 anos, dispondo
de mais de 40 variedades diferentes em para satisfazer todos os gostos.
Além disso, possuem uma grande variedade de chás em saquetas ou a granel. Não oferecem cápsulas de café.
Contactos:
Morada:
3855 St Laurent Blvd, Montreal, H2W 1X9

Telefone: +1.514.842.5773
E-mail: paulraimundo2009@hotmail.com

LES FILLES SOARES

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.lesfillessoares.com

Descrição da empresa:
Les Filles Soares é uma mercearia local que é a extensão da lendária loja portuguesa situada no coração do Planalto
de Montreal (Butcher Grocer Sores & Fils).
Conhecidos pelos enchidos de produção artesanal portuguesa, possuem uma grande variedade de outros produtos
importados, tanto de Portugal como do Brasil.
Categorias de produtos relevantes:
Possuem uma grande variedade de café que vai desde ao café em grão, moído e instantâneo, entre os quais
encontramos produtos da DELTA.
Oferecem também um gama de café orgânico.
Contactos:
Morada:
130 Duluth Est, Montreal, QC H2W 1H1

Telefone: +1.514.288.2451
E-mail: lesfillessoares@gmail.com
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CAFÉ VASCO DA GAMA

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.vascodagama.ca

Descrição da empresa:
O Café Vasco da Gama pertence ao Grupo Ferreira que é um conceito gastronómico que reúne três restaurantes
apreciados pelo povo de Montreal.
No centro desta aventura gastronómica em constante evolução está uma tradição portuguesa de qualidade e
hospitalidade profundamente arraigada.
Categorias de produtos relevantes:
O Café Vasco da Gama é um café-restaurante que também oferece produtos portugueses como azeite, vinho e
molhos. Quanto ao café, representam a marca ILLY.
Contactos:
Morada:
1472 Peel St, Montreal, Quebec H3A 1S8, Canada

Telefone: +1.514.286.2688
Ludovic Cancellata, Director of sales, operation, and
account management (Groupe Ferreira)

MARIO´S FOOD CENTRE

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.mariosfoodcentre.com

Descrição da empresa:
O Mario’s Food Center sempre foi uma empresa familiar, gerida pelo sobrinho do seu fundador.
O Mario’s Food Center continua a manter clientes antigos e atrair novos, sendo já uma tradição de valores familiares
que celebrou 40 anos em junho de 2004.
Categorias de produtos relevantes:
O Mario’s Food Centre atende a comunidade portuguesa de Ottawa desde 1964, fornecendo uma seleção europeia de
alimentos de qualidade, incluindo peixes importados, carnes, queijos e bebidas, nomeadamente café.
Não se encontraram marcas portuguesas de café.
Contactos:
Morada:
381 McArthur Avenue. Vanier, Ontario Canada

Telefone: +1.613.749.1247
E-mail: fil@mariosfoodcentre.com
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MARKHAM FINE FOODS

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.markhamfinefoods.com

Descrição da empresa:
A Markham Fine Foods - como a própria Markham - mudou consideravelmente desde sua inauguração em 1972.
Muito mais do que apenas uma "operação de leite e pão", uma enorme seleção de produtos de alta qualidade está
disponível 365 dias por ano.
Categorias de produtos relevantes:
De entre os vários produtos gourmet que oferecem destaca-se o Café Gourmet do Seattle's Best Coffee (fresco ou em
grão inteiro).
Contactos:
Morada:
23 Wootten Way North Markham, Ontario L3P 2Y2

Telefone: +1.905.294.5521
E-mail: info@markhamfinefoods.com

EUROPA FOODS

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.europafoods.net

Descrição da empresa:
Europa Foods foi fundada em 2019 e nasceu de um sonho comum de dois emigrantes no Canadá, em oferecer à
comunidade produtos alimentares das suas origens, cujo acesso se revela muito difícil.

Categorias de produtos relevantes:
A Europa Foods, oferece uma variedade de produtos importados de Portugal, Polónia, Brasil, Itália entre outros.
Contactos:
Morada:
1474 Dundas St East
London, Ont

Telefone:
+1.519.453.7174
E-mail: info@europafoods.net
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EUROMAX FOODS

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.euromaxfoods.com

Descrição da empresa:
A Euromax Foods disponibiliza uma mistura de produtos com boas alternativas para uma sociedade etnicamente
diversa, com ofertas de origem europeia a preços razoáveis.
Estão representados em três locais: Brampton, Mississauga e Milton, bem como pela sua divisão de logística operando
sob o nome de Euro Club Logistics com sede em Brampton, Ontário.

Categorias de produtos relevantes:
A Euromax Foods oferece uma ampla variedade de produtos de café europeus, incluindo café instantâneo, café
moído, café em grão inteiro, k-cups e café aromatizado.
Com destaque para a marca Mystic coffee, onde apresenta toda uma gama, desde cápsulas até café em grão de várias
intensidades.
Contactos:
Morada:
61 James Snow Pkwy. Unit 5 Milton, ON L9T 0R3

Telefone: +1.905.693.6616
E-mail: milton@euromaxfoods.com
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NESTERS MARKET SQUAMISH
Tipo de operador: Retalhista

Website: www.nestersmarket.ad.calls.net

Descrição da empresa:
O Nesters Market foi fundado na vila de Whistler em 1987, oferecendo à comunidade a sua primeira mercearia com
serviço completo. Em pouco tempo tornou-se a loja preferida dos moradores locais e assim permaneceu por mais de
30 anos.
Em dezembro de 2001, o Nesters Market foi comprado pelo Jim Pattison Group com o objetivo de adicionar uma
premiada mercearia de bairro ao Food Group.
O segundo local do Nesters Market foi inaugurado no distrito de Yaletown em Vancouver em setembro de 2003. Ao
longo dos últimos 18 anos, 14 locais adicionais do Nesters Market foram abertos em BC e Alberta, incluindo nas
principais áreas turísticas, como os parques nacionais de Banff e Jasper.
Categorias de produtos relevantes:
Oferece uma grande seleção de produtos locais, orgânicos, naturais e especiais que o seu cliente não encontra em
nenhum outro lugar. Parece haver um potencial para café embalado importado e cápsulas de café.
Contactos:
Morada:
19580 Telegraph Trail,Surrey, BC - V4N 4H1

Telefone: +1.604.888.1121
Bruce Stewart General Manager
Matt Verma, Retail Operations Coordinator
Taylor Tower, Retail Produce Operations Coordinator
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LE MARCHE GOURMET
Tipo de operador: Retalhista

Website: www.lemarchegourmet.ca

Descrição da empresa:
Le Marche Gourmet aposta no fornecimento de produtos locais de qualidade.
São reconhecidos pelos seus produtos de alta qualidade e preços acessíveis.
Categorias de produtos relevantes:
Entre os seus produtos de café, encontramos várias misturas de café, principalmente café torrado.
Contactos:
Morada:
Telefone: +1.888.828.0583
607 Victoria Rd #101, Revelstoke, BC V0E 2S0

L´EPICERIE GOURMANDE CANADA

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.lepiceriegourmande.com

Descrição da empresa:
L'Epicerie Gourmande Canada, fundada em 2012, é uma empresa de alimentos especializados com sede em
Vancouver B.C. O grupo tem tanto o bot L´Epicerie & Gourmet Shop como o L´Assiette, produção de cozinha +
cafetaria. L'Assiette é um fornecedor de boa comida. Disponibiliza café, Viennoisserie ou Tartines.

Categorias de produtos relevantes:
Têm uma grande oferta de carnes grelhadas. Além disso, dispõem de uma secção de azeites e vinagres premium e
aromatizados.
Contactos:
Morada:
Granville Island Public Market

Telefone:
+1.604.653.7317

#146-1689 Johnston Street Vancouver, BC, Canada
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THE GOURMET WAREHOUSE

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.gourmetwarehouse.ca

Descrição da empresa:
Como uma das principais lojas online Gourmet & Housewares do Canadá, o Gourmet Warehouse é um empório
exclusivo de alimentos e utensílios domésticos que atrai profissionais e cozinheiros domésticos.
Localizado no coração de Vancouver, o The Gourmet Warehouse está no mercado desde 1998.
Tudo começou num armazém localizado num beco da cidade. Agora a loja possui mais de 19.000 pés quadrados de
ingredientes especiais e uma gama abrangente de utensílios essenciais para cozinha. A sua equipa viaja o mundo para
encher a loja com produtos autênticos e originais antes de chegar ao mercado convencional.
Categorias de produtos relevantes:
Têm como oferta uma grande variedade de acessórios de café, como cafeteira francesa, moedor de café e chávenas,
bem como produtos de café, incluindo grãos de café orgânico, café expresso instantâneo e café torrado.
Contactos:
Morada:
1340 East Hastings St. Vancouver, BC

Telefone: +1.604.253.3022
E-mail:
service@gourmetwarehouse.ca
websales@gourmetwarehouse.ca
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BOSA FOODS

Tipo de operador: Grossista

Website: www.bosafoods.com

Descrição da empresa:
A BOSA Foods foi fundada em 1957 por Augusto Bosa, que reconheceu a elevada procura de comida tradicional
italiana no baixo continente.
Em 2006, a terceira geração da família construiu um moderno centro de distribuição a partir de uma loja, pois a
necessidade de espaço ultrapassou o que a localização original na Victoria Drive poderia oferecer.
Com mais de 7.000 SKU de produtos especiais, é possível encontrar quase qualquer produto tradicional italiano ou
mediterrâneo na Bosa Foods.
Ao mesmo tempo que preza pelo cliente do retalho, a Bosa Foods também tem o orgulho de servir alguns dos
melhores restaurantes e serviços de alimentação na América do Norte.

Categorias de produtos relevantes:
Na Bosa Foods, encontram-se diversas marcas de café expresso em grão ou moído. Desde o café mais sofisticado até
a lata mais conveniente, existe uma variedade de opções para atender a todas as preferências.
Encontram-se também máquinas de café expresso automáticas e manuais e uma vasta gama de utensílios de cozinha
e acessórios.
Contactos:
Morada:
562 Victoria Drive Vancouver, BC V5L 4E2

Telefone:
+1.604.216.2659
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OUTROS PLAYERS RELEVANTES
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ESPRESSO PLANET

Tipo de operador: Retalhista / Grossista

Website: www.espressoplanet.com

Descrição da empresa:
Fundada em 1999, a Expresso Planet dedica-se à comercialização de máquinas de café expresso, moinhos, cafeteiras
e todo o tipo de café.
Localizada em Mississauga, Ontário, as instalações de 900 metros quadrados apresentam um showroom aberto ao
público com mais de 1.000 produtos relacionados com o café, onde se podem encontrar mais de uma centena de
máquinas de café expresso, cafeteiras e moinhos prontos para serem testados.
O Espresso Planet é o site de retalho da Supramatic, Inc., uma empresa fundada há mais de 20 anos.
Categorias de produtos relevantes:
Além da venda de equipamentos a Expresso Planet tem uma grande variedade de cafés, com uma oferta de 12 marcas
em café em grão, 5 marcas de café moído e 13 marcas de cápsulas de café (incluindo marcas compatíveis). No seu
portefólio encontramos a marca Torrie
Dispõem ainda de vários tipos de café, desde café verde em grão, café moído para bebidas e café torrado localmente,
garantindo assim a sua frescura.

Contactos:
Morada:
1020 Brevik Place; Unit 2 L4W 4N7

Telefone:
+1.877.465.2883 / 905.279.3666
E-mail:
info101@espressoplanet.com
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COSTCO WHOLESALE

Tipo de operador: Retalhista

Website: www.costco.ca

Descrição da empresa:
A história da Costco começa em 1976, quando o empresário Sol Price apresentou um conceito inovador de retalho
em San Diego, Califórnia. Com sede em Issaquah (Washington), esta organização está presente, atualmente, em
diversos países do mundo (para além dos Estados Unidos da América), designadamente: Canadá, México, Reino
Unido, Espanha, Austrália, Taiwan, Coreia do Sul e Japão.
Os armazéns Costco têm cerca de 4.000 produtos diferentes em stock, em comparação com os 30.000 encontrados
na maioria dos supermercados. Serve mais de 10 milhões de clientes em todo o Canadá e é um dos maiores
retalhistas do país, disponibilizando uma vasta gama de produtos, nomeadamente no setor Agroalimentar.
A Costco foca-se na venda de produtos a preços competitivos, normalmente sem marca associada e em grandes
quantidades, tendo como principais clientes-alvo empresas e famílias de grande dimensão, que se podem tornar
membros da organização (associados) mediante o pagamento de uma anuidade.
Categorias de produtos relevantes:
A Costco dispõe de uma grande oferta de café, nomeadamente café em grão e moído, com cerca de 13 marcas
presentes, com diversos aromas e intensidades, e café em cápsulas, onde podemos encontrar 21 marcas diferentes.
Apresenta ainda uma seção de cestas de oferta com vários produtos de café e chás.
Contactos:
Morada:
415 West Hunt Club
Ottawa, Ontario K2E 1C5

Telefone:
+1.604.216.2659
E-mail:
www.costco.ca/customerservice.html
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METRO MON ÉPICIER

Tipo de operador: Retalhista /Grossista

Website: www.metro.ca

Descrição da empresa:
A METRO tem cerca de 950 lojas de alimentos em Quebec e Ontário, principalmente sob as bandeiras Metro, Metro
Plus, Super C e Food Basics. Graças à liderança e tenacidade de seus membros e gestores, METRO continuou a
progredir desde 1947 e alcançou, por meio de fusões, aquisições e inovações, o status de líder no retalho alimentar
no Canadá.
Com suas 326 lojas, incluindo 116 Metro Plus em Quebec, a Metro é líder no segmento de supermercados em Quebec
(196) e Ontário (130).
A marca Super C opera 98 lojas de desconto em Quebec. Sob o conceito de "Mercado" e "Depósito", os consumidores
têm acesso a uma grande variedade de produtos frescos e de mercearia a preços muito competitivos.
A marca Marché Richelieu detém 52 lojas em Quebec que são reconhecidas pelos seus produtos frescos como frutas
e vegetais, produtos de panificação, refeições prontas e carnes premium preparadas por talhantes experientes.
Os dois mercados da marca Les 5 Saisons localizados em Outremont e Westmount conquistaram uma reputação
invejável como mercearias especializadas em produtos sofisticados, tanto locais como importados.
A Food Basics é uma loja de descontos que vende produtos de qualidade a preços baixos para clientes que procuram
economizar dinheiro. Existem 138 em Ontário.
A marca AMI começou na região da cidade de Quebec em 1962. O nome vem da Association des Marchands
Indépendants. As 303 pequenas lojas oferecem carnes, frutas e verduras, laticínios, congelados, padaria e pratos
prontos.
A marca Servi Express, é um conceito de lojas de conveniência independentes que oferece um serviço de mercearia
adaptado às necessidades específicas dos clientes. Existem 346 em Quebec.
Categorias de produtos relevantes:
Todas as lojas oferecem uma vasta gama de produtos relacionados com todas as categorias alimentares. Ao nível do
café podemos encontrar uma vasta gama de cafés moídos, café em grão, descafeinado, cápsulas e pastilhas, café
instantâneo, bebidas de café frio e xaropes.
Encontramos também produtos complementares tais como descalcificadores para máquinas de café, filtros, entre
outros.
Contactos:
Morada:
Telefone: +1.877.763.7374
11 011, boul. Maurice-Duplessis
E-mail: france.patenaude@metro.ca
Montreal (Quebec)
France Patenaude
H1C 1V6
Director Snacks and Beverages National Procurement
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WALMART GROCERY
Tipo de operador: Retalhista

Website: www.walmart.ca/cp/grocery

Descrição da empresa:
O Walmart é um dos maiores empregadores do Canadá, e continuam a crescer, agregando mais serviços, incluindo
compras online no Walmart.ca e entrega em domicílio.
Trabalham com mais de 2.200 fornecedores canadenses.
O Walmart tem mais de 100.000 associados que servem os seus clientes seja online ou em uma das 400 lojas
existentes em todo o país.
O site Walmart.ca, é visitado por mais de 900.000 canadenses diariamente, que podem escolher entre milhões de
itens vendidos pelo Walmart e por terceiros para atender às suas necessidades.
Categorias de produtos relevantes:
Como oferta de café a Walmart dispõem de cerca de 20 marcas, com produtos desde café em grão, café moído, café
instantâneo e cápsulas.
Oferece ainda produtos complementares tais como máquinas de expresso, filtros, descalcificadores, entre outros.

Contactos:
Morada:
1940 Argentia Rd, Mississauga, ON L5N 1P9, CA

Telefone:
+1.905.821.2111
E-mail: derreckc@walmart.com
Derreck Cuschieri
VP Operations at Walmart Canada
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