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Público que passou pelo Memorial da América Latina pôde conhecer de perto o trabalho de artesãos  
de nossa gastronomia. Os estandes do Farofa abrigavam de chocolates, temperos, queijos até 

utensílios domésticos e, o melhor, vendidos pelos próprios produtores, que explicavam a história  
da empresa, bem como o funcionamento do processo produtivo. Confira quem esteve por lá

FAROFA/

Direto com o

produtor

DELICISS, PRODUTOS ARTESANAIS
Inspirado pela comida de fogão a lenha 
preparada pelos avós, que vieram do 
norte da Itália, Eduardo A. Silva deci-
diu transformar o hobby em relação à 
charcutaria em um negócio de sucesso. 
Assim, há cerca de três anos, criou a De-
liciSS, especializada em produtos artesa-
nais de alta qualidade. Quem conseguiu 
ir ao Farofa teve a oportunidade de ex-
perimentar e de levar para casa linguiças, 
copas, salames, porchettas, pancettas e 
vários embutidos espanhóis.     
Tel. (11) 2917-2675 e (11) 99930-3073; 

deliciss.com.br; FB: @deliciss110315;

Insta: @deliciss

ALHO NEGRO DO SÍTIO
Amado no Japão pelas propriedades me-
dicinais, o alho negro está ganhando cada 
vez mais espaço no Brasil. Percebendo 
isso, um grupo de agricultores do inte-
rior de São Paulo, que já tinha mais de 30 
anos de experiência com o alho-roxo na 
região de Ribeirão Preto, decidiu cultivar 
o produto, criando assim o Alho Negro 
do Sítio. Além de em dentes, também 
são vendidos a restaurantes e empórios, 
manteigas, pastas, molhos e até mostar-
das feitas com a “pérola negra”.   
Tel. (11) 4106-4585 e (11) 98772-6376; 

alhonegrodositio.com.br; FB: @AlhoNegrodoSítio; 

Insta: @alhonegrodositio 

FLOR DE SAL CIMSAL
No universo gastronômico, a flor de sal 
é um produto muito usado pelos gran-
des chefs para o “toque final” de seus 
pratos. No Brasil, a pioneira na produ-
ção e comercialização dessa iguaria é a 
Cimsal. Usando as técnicas das salinas 
francesas, a empresa brasileira produz a 
flor de sal em Mossoró, coração do Rio 
Grande do Norte, e ainda oferece uma 
linha especial com sabores como alho e 
limão, cardamomo, hibisco, funghi, gen-
gibre e até chocolate, que pôde ser vista 
e comprada na feira.
Tel. (84) 3316-1511; cimsal.com.br e flordesal.html; 

FB: Flor de Sal Cimsal; Insta: @floredesalcimsal 
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GOOSTO COMFORT FOOD
De duas pessoas apaixonadas por con-
servas e geleias surgiu a Goosto Comfort 
Food, que começou atendendo a própria 
demanda dos produtores, de seus familia-
res e amigos e, depois, se transformou em 
um empreendimento de fato. No Semana 
Mesa SP, os visitantes puderam conhecer 
os três tipos de conserva da marca, as do-
ces, as agridoces e as zero açúcar, e seus 
variados sabores, como amoras gigantes, 
maracujá com erva-doce e cebola-roxa, 
cranberries e merkén. 
Tel. (11) 95023-5656; goosto.com.br; 

FB: @goosto.conservas; 

Insta: @goostoconservasmodernas

geleia LOWE
Baixo teor de açúcar, sem adição de ne-
nhum produto químico, completamen-
te artesanais e naturais e ótimas para 
harmonizações com carnes, saladas, 
peixes, queijos, sobremesas e vinhos: 
essas são algumas das qualidades das 
geleias Lowe. No Farofa, o e-commerce 
de Santos expôs alguns de seus produtos 
mais amados, como as geleias de abacaxi 
com hibisco, gengibre com pimenta-ro-
sa, pêssego com champanhe e figo com 
nozes e rum. 
Tel. (13) 99761-6900; geleiaslowe.com.br; 

FB: @geleiaslowe; Insta: @geleiaslowe

MIMOSA DOCES
A doceira Ana Araújo trouxe para o Se-
mana Mesa SP um verdadeiro Patrimônio 
Cultural e Imaterial de Pernambuco: o 
tradicional bolo de rolo. Na delicada food 
bike, sempre presente em eventos gastro-
nômicos e até em festas de casamento, o 
foco realmente é no famoso doce, que em 
hipótese alguma pode ser comparado a um 
simples rocambole e que pôde ser compra-
do nos mais variados tamanhos.
Tel. (11) 99225-5943; FB: @mimosadoces; 

Insta: @mimosa_doces

LAS FRUTAS PALETERIA
Não é de hoje que as paletas mexicanas são febre no Brasil. Em 
São Paulo, Las Frutas Paleteria continua a mostrar que essa moda 
não é passageira. Passando pelos corredores e estandes do Fa-
rofa, o carrinho da marca chamou a atenção dos visitantes com 
a variedade de sabores de seus sorvetes. Entre os mais pedidos 
estavam o de leite Ninho com Ovomaltine, o de morango com 
leite condensado, o de jabuticaba e o detox abacaxi.  
Rua Martim Francisco, 203, Vila Buarque; Rua Maceió, 106, Higienópolis, 

São Paulo, SP; tel. (11) 95365-7577 e (11) 99807-0992; 

lasfrutaspaleteria.com.br; FB: @lasfrutaspaleteria; Insta: @lasfutaspaleteria

MBEE
No coração da Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, o casal 
Márcia e Eugênio Basile descobriu que sua fazenda era ótima 
para a criação de abelhas e, com isso, para a produção de mel. 
Por isso, os dois decidiram criar a Mbee, que, nesta edição do 
Semana Mesa SP, trouxe seu famoso mel de terroir, uma linha 
aromas & sabores – entres os quais os méis de limão, de pimenta 
malagueta e de gengibre – e os produtos feitos com favos de 
abelhas nativas – como o de uruçu-amarela e o de jataí.   
Tel. (11) 3647-9211 e (11) 97230-1642; mbee.com.br;

FB: @mbeemelgourmet; Insta: @mbeemel
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VITA & SUCCHI
Há cerca de 18 meses, o casal Camila de 
Carvalho e Simião Fernandes decidiu 
transformar sua produção até então ca-
seira de sucos naturais, destinada princi-
palmente ao filho, em um grande negó-
cio. Assim, os sucos de fruta prensados 
a frio sem água, açúcar e conservantes 
começaram a ser vendidos em empórios 
e lojas de produtos naturais em São Pau-
lo, Santos e Jundiaí. O empreendimento 
conta com quatro linhas especiais e faz 
sucesso principalmente entre as crianças 
e as gestantes. 
Tel. (13) 98124-2999; vitapravoce.com.br; 

FB: @vitapravoce; Insta: @vitapravoce

POPCORN GOURMET
De Goiânia para todo o Brasil. É assim a 
história da PopCorn Gourmet, da empre-
endedora Elaine Moura, que começou a 
ser criada em 2014, com o desenvolvimento 
de receitas de pipocas gourmet. Três anos 
depois, no Semana Mesa SP, o estande da 
marca, agora presente em vários estados 
brasileiros em mais de 30 franquias, trouxe 
os sabores de chocolate belga com leite Ni-
nho, chocolate meio amargo com Ovomalti-
ne, caramelo com flor de sal e Oreo.
Rua 1.124, 162, Setor Marista, Goiânia, GO,

tel. (62) 3281-5108; popcorngourmet.com.br; 

FB: @popcorngourmetoficial; 

Insta: @popcorngourmetoficial

ORIGINAL BLEND
Do vício pela corrida e pela necessidade de encontrar alimentos 
saudáveis mais adequados a seu novo estilo de vida, a jornalista 
Laise Corti decidiu se aventurar no universo da nutrição, e co-
meçou a criar as próprias pastas. Os produtos, 100% naturais, 
são feitos à base de amendoim ou de castanhas. No Farofa, as 
pastas mais vendidas foram as de amendoim, a de macadâmia 
com amêndoa, a de macadâmia, coco e castanha-de-caju e a de 
avelã e cacau, a “Nutella saudável”. 
Tel. (11) 2840-0749, originalblend.com.br;

FB: @pastasdeamendoimemix; Insta: @laisecorti

THE COFFEE & 
FOOD TRUCK
No espaço externo 
da feira, ficou esta-
cionado durante to-
dos os dias do evento 
The Coffee & Food Truck, o primeiro 
food truck patrocinado pela Nestlé. Em 
parceria com a Brasil America Trucks, a 
“lanchonete em quatro rodas” ofereceu 
no Semana Mesa SP várias opções de 
café, com grãos moídos na hora, e outras 
bebidas cremosas, além de sanduíches, 
hambúrgueres, saladas e sobremesas.      
Tel. (11) 2659-6347; coffeeandfoodtruck.com; 

FB: @CoffeeAndFoodTruck; 

Insta: @coffeeandfoodtruck

Governo de São Paulo/ Via Rápida
Foram essenciais para o Mesa Ao Vivo São Paulo, as unidades 
móveis da Via Rápida, programa do Governo do Estado de São 
Paulo que oferece mais de 150 modalidades de cursos gratuitos 
à população. O projeto faz parte das políticas públicas da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Além de oferecer os trucks que foram palco das 
aulas – inclusive com palestras gratuitas, a secretaria esteve 
presente promovendo atividades culturais, de música e dança, 
como o show com as crianças do Stúdio de Dança Any Santos.
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VERO LATTE GELATO
Depois de estudar na Itália, a chef Marina Galvão voltou para o Bra-
sil com receitas para pequenos, e deliciosos picolés artesanais que 
dariam início à Vero Latte Gelateria. Preparados completamente à 
mão e recheados delicadamente com uma colher, os sorvetes, que 
não contam com injeção de ar na massa, são cremosos e densos. 
Entre os sabores mais pedidos, tanto no Farofa quanto nos em-
pórios e quiosques nos quais são vendidos, estão o de brigadeiro, 
o de paçoca, o de torta de limão, o de Gianduia e o de pistache. 
Rua Barão de Jaceguai, 1376, Campo Belo; e Shopping Eldorado, Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano, São Paulo, SP; 

Tel. (11) 2506-9295 e (11) 95065-7666; 

verolattegelato.com.br; FB: @VeroLatteGelato; Insta: @verolattegelato

BR SPICES
Comandado pelo renomado chef Gabriel Daniel, o BR Spices 
surgiu em 2014 com a ideia de unir a cozinha criativa ao espírito 
empreendedor brasileiro e a temperos e especiarias, de modo a 
criar linhas gourmet 100% nacionais. Sendo assim, no estande 
da edição deste ano da feira, a marca levou alguns de seus prin-
cipais produtos, como o sal rosa com ervas finas, o chimichurri, 
o curry, a páprica defumada e o lemon pepper. 
Av. Dr. Dib Savaia Neto, 392, Alphaville Industrial, Barueri, tel. (11) 3876-1549 

e (11) 3473-0036; brspices.com.br; FB: @brspices1; Ista: @brspices

JAIS HAND MADE
Com uma tradição 
na cozinha alemã 
de cinco gerações, o 
casal Karina e Egon 
Jais decidiu comercializar as conservas artesanais que antes 
eram feitas apenas como hobby, para os amigos. Disso sur-
giu a Jais Hand Made, especializada em conservas no azeite e 
no vinagre e que também conta com os próprios defumados, 
chutneys, manteigas temperadas e geleias. Alguns de seus 
destaques são os picles de rabanetes e os de beterraba com 
especiarias. 
Tel. (11) 98814-9519; jaishandmade.com.br; 

FB: @jaishmade; Insta: @jaishandmade

ORIGENS CHOCOLATERIA
O litoral paulista tem a própria marca de chocolates artesanais. É 
a Origens Chocolateria, localizada no coração do Guarujá e espe-
cializada no doce em tabletes do doce, bombons, trufas, cookies e 
fudges, feitos com as melhores matérias-primas. No Semana Mesa 
SP, o destaque foi para as barras de chocolate belga ao leite com 
morango e nibs de cacau e de chocolate belga amargo com cerejas 
vermelhas e negras, além do brownie de chocolate belga com nozes. 
Rua Gen. Monteiro de Barros, 196, Praia das Astúrias, Guarujá, tel. (13) 

99687-8693, SP; origenschocolateria.com.br; FB: @origenschocolateria; Insta: 

origens_chocolateria 
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CACAU SHOW 
Fundada por Alexandre Costa e nacional-
mente reconhecida pela qualidade de seus 
bombons, a Cacau Show oferece também 
sobremesas para diferentes momentos. É o 
caso da fondue de chocolate acompanhada 
de morango, do waffle e dos picolés - es-
tes presentes tanto nos sabores de frutas, 
como de clássicos da marca, caso de La-
Creme. Quem passou pelo Semana Mesa 
SP pôde saborear todas essas delícias e 
ainda descansar sob os ombrelones insta-
lados na área externa do farofa. 
cacaushow.com.br, FB: @CacauShow, 

Insta: @cacaushow

BRIGADERIA
Quem é amante de chocolate sabe que o 
lugar de brigadeiro não é apenas em festa 
de criança, mas em todo momento. Por isso, 
em 2011 surgiu a Brigaderia, que aposta em 
receitas das mais tradicionais às mais ela-
boradas, como a de amêndoas, a de chee-
secake tonka, a de churros e a de whisky. 
Mas, segundo as vendedoras do estande da 
marca, os brigadeiros mais amados são o 
de chocolate ao leite, o de chocolate meio 
amargo, o de leite Ninho e o nutelita. 
Tel. (11) 2338-7000; brigaderia.com.br; FB: @

Brigaderia.Oficial; Insta: @brigaderiaoficial

GALLON SUCOS
Elaborados sem a adição de água, açúcar e conservantes, o suco 
de uva tinto integral da Gallon Sucos fez sucesso no Semana 
Mesa SP deste ano. Vendida desde o tamanho de 300 mililitros 
até o de 1,5 litro, a bebida, 100% natural, é fabricada com as 
melhores uvas da comunidade de Linha Alcântara do município 
de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, principalmente com as 
variedades Isabel, Concord e Bordô.
Linha Alcântara, 1105, Faria Lemos, Bento Gonçalves, tel. (54) 9936-2024; 

gallonsucos.com.br; FB: @gallonsucos 

FISS KOSS
Com o objetivo de unir o necessário ao diferencial, surgiu a 
Fiss Koss, importadora de utensílios de cozinha, que desenvolve 
produtos de acordo com as tendências do mercado nacional. 
O carro-chefe da empresa são suas churrasqueiras portáteis a 
carvão, ideais para áreas internas. Quem passou pelo estande 
da marca também teve a chance de conferir a preparação de 
quatro receitas feitas por chefs convidados.  
Tel. (11) 2959-9009 e (11) 95046-7069; 

fisskoss.com.br; FB: @fisskossoficial; Insta: @fisskoss

CAST UNIFORMES
Desde 1998, a empresa brasileira cria novos 
modelos de uniformes visando sempre à mo-
dernidade, ao conforto, à beleza e à durabili-
dade das peças, com cores, tecidos e estam-
pas que não costumam ser vistos na cozinha. 
Assim, no Semana Mesa SP, os destaques fo-
ram para dólmãs femininos e masculinos em 
materiais como jeans, linho e piquet.
Rua Dr. Mello Alves, 448, Cerqueira César, tel. (11) 

3088-3808, São Paulo, SP; castuniformes.com.br; 

FB: @Castuniformes; Insta: @castuniformes 



REI DA CUTELARIA 
Há mais de 50 anos no Brasil, o Rei da Cutelaria é uma das referências quando o assun-
to são facas e utensílios para cozinha. Fundado por Edmond Habib Ghattas e, atual-
mente comandado por Romeu Habib Ghattas, o Rei da Cutelaria é conhecido por todos 
os chefs do país e acompanha o Circuito Mesa pelos estados por onde o evento passa.
Rua Carlos de Souza Nazaré, 230, Centro, tel. (11) 3228-0500, São Paulo, SP; reidacutelaria.com.br; 

FB: @ReiDaCutelaria; Insta: @reidacutelaria

PADARIA DA ESQUINA
Depois do sucesso dos restaurantes Tasca da Esquina e Taberna da Esquina, o chef Vítor 
Sobral traz para São Paulo pães, lanches e doces típicos de Portugal inspirados nas tradi-
cionais padarias de Lisboa. No Semana Mesa SP, o estande da Padaria da Esquina expôs 
seus famosos pastéis de nata. Mas na própria loja é possível também comer outras delícias 
da Terrinha, como o pão de Deus, o folar, o folhado do Porto, a baba de camelo, os fios de 
ovos e o toucinho do céu. 
Alameda Campinas, 1630, Jardim Paulista, tel. 2387-0149, São Paulo, SP;

padariadaesquina.com; FB: @padariadaesquinasp; Insta: @padariadaesquinasp
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PIMENTA DO JAMAL
Apaixonado por pimentas, o médico 
Jamal Suleiman começou a desen-
volver suas receitas há cerca de 15 
anos como hobby, presenteando os 
amigos com conservas, molhos e ge-
leias. Em 2010, surgiu a Pimenta do Jamal, dona do maior catálogo 
de produtos com o condimento do Brasil. Entre alguns dos desta-
ques estão o molho de pimenta-dedo-de-moça com especiarias, a 
conserva de pimenta-biquinho e a geleia de cachaça com pimenta.     
Rua Dona Germaine Burchard, 571, Água Branca, tel. (11) 3637-0229 e 

(11) 94121-0229, São Paulo, SP; pimentadojamal.com.br;

FB: @PimentadoJamal; Insta: @pimenatdojamal

FAROFA/

VISTAMONTES SUCOS NATURAIS
Na comunidade de Linha Paulina, no município gaúcho de Bento 
Gonçalves, encontra-se a Vistamontes Sucos Naturais, espe-
cializada nos sucos de uva integrais tinto e branco, feitos de 
maneira 100% natural com as melhores uvas da região. A ideia 
para a criação da marca surgiu do sonho do casal de enólogos 
Geyce Salton e Anderson De Césaro de desenvolver um produto 
saudável e saboroso. 
Linha Paulina, s/nº, Faria Lemos, tel. (54) 9603-3230, Bento Gonçalves, RS; 

vistamontes.com.br; FB: @vistamontes

P DE PIMENTAS
A partir de uma recei-
ta pernambucana de 
conserva de pimenta, 
surgiu a P de Pimentas 
de Pedro Reis, que des-
cobriu seu amor pelo 
condimento e fez do 
bairro paulistano Santa Cecília a sede de 
seu empreendimento, conduzido de ma-
neira caseira e artesanal. Na feira, alguns 
dos destaques expostos foram a holy ja-
lapeño, que, segundo Reis, combina com 
churrasco, e a fidalga com manga, que vai 
bem com bobó de camarão.  
Tel. (11) 94984-1201; pdepimentas.com.br;  

FB: @pdepimentas; Insta: @pdepimentas

CI & CI DELÍCIAS
A ideia de preparar biscoitinhos e bolos 
como os feitos na casa da vovó surgiu em 
1990 quando mãe e filha, Cinthia e Cecí-
lia Morales, decidiram inovar o mercado 
dessas delícias caseiras produzindo os 
doces em larga escala, mas ainda de ma-
neira artesanal. O carro-chefe da marca 
são os biscoitos de gengibre confeccio-
nados com o logo das empresas, e que 
são feitos sob encomenda. Além disso, 
também fazem sucesso o biscoito com 
recheio de goiaba e o bolo de nozes. 
Tel. (11) 3599-1514 e (11) 3599-1588; 

doceiras.com.br

RUZENE
Localizada na região do Vale do Paraíba, a 
Ruzene é um dos maiores nomes quando 
se trata de arroz nacional. Desde 1991, a 
companhia trabalha com diversos tipos de 
arroz e realiza pesquisas para desenvolver 
novos grãos e produtos para o mercado 
gastronômico. Alguns destaques são os 
arrozes negro e vermelho, o miniarroz e 
as farinhas feitas com o grão. 
Av. Independência, 925, Bairro Cidade Nova, tel. 

(12) 3642-8974 e (12) 3648-2298,

 Pindamonhangaba, SP; arrozruzene.com.br;  FB: @

arrozruzene; Insta: @arroz_ruzene



PIMENTAS & PITADAS
A publicitária Patricia Queiroz sempre foi apaixonada por pimentas. Des-
se amor e da vontade de mudar de vida foi criada a Pimentas & Pitadas, 
negócio que une variedades do condimento com outros ingredientes, 
para ter como resultado final produtos únicos e especiais. No Semana 
Mesa SP não faltou lugar para a conserva de pimenta-dedo-de-moça em 
pedaços com amêndoas, para a de dedo-de-moça com mix de azeitonas 
e para a geleia de pimenta com abacaxi. 
Tel. (11) 94033-9559; pimentasepitadas.com.br; FB: @pimentasepitadas; 

Insta: @pimntasepitadas

HEY PRETTY
Quem passou pela área externa do Semana Mesa SP viu um ca-
minhão rosa repleto de maquiagens e cosméticos da Hey Pretty, 
a primeira beauty truck do Brasil. Com uma pegada fashion e 
lúdica e prezando pela mobilidade e preços acessíveis, o esta-
belecimento móvel em pouco mais de um ano já participou de 
diversos eventos de moda e festas de casamento e de 15 anos.  
Tel. (11) 3966-8212; heypretty.com.br/truck; 

FB: @heyprettybr; Insta: @heyprettybr

ZIMARINE
Especializada na confecção de pisos de madeira para embarcações, a companhia Zimarine 
começou a produzir, a partir de pedidos de alguns clientes, uma linha gourmet de tábuas 
de corte feita com o mesmo material. Na feira, foram expostos os principais produtos da 
marca que, por usar teka, são resistentes à água e higiênicas, uma vez que esse tipo de 
madeira conta com uma ação antibacteriana natural. 
Rua João de Paula Franco, 234, tel.  (11) 3562-4434, (11) 3035-3780 e (11) 98821-2565, São Paulo, SP; 

Estrada Municipal, 200, Praia do Jardim, Angra dos Reis, RJ;

zimarine.com.br; FB: Zimarine Teak Specialist; Insta: @zimarineteakspecialist

band news
Emissora de rádio com transmissão de notícias 24 horas, a Band 
News conta com grandes comentaristas como Ricardo Boechat, 
Mônica Bergamo e José Simão. A estação esteve presente du-
rante todo o Semana Mesa SP, com entrada ao vivo comandadas 
pela jornalista Inês de Castro, que, com maestria, entrevistou 
chefs e especialistas que participavam do evento. 
FB: @ RádioBandNewsFM
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CONVÍVIO CORÉ ETUBA 
Erva-mate de São Mateus do Sul, rapadu-
ras e melados de Rio Branco do Sul, mel de 
abelhas nativas de Mandirituba e geleias e 
compotas artesanais de pimentas de cida-
des da área metropolitana de Curitiba fo-
ram apenas alguns dos produtos apresen-
tados na feira pelo Convívio Coré Etuba do 
Slow Food. Um dos objetivos do grupo é 
conseguir resgatar a cultura alimentar da 
região com sua culinária típica. 
FB: @slowfoodcoreetuba

CONVÍVIO SEMENTES 
CRIOULAS DO SUL DE MINAS
Também esteve presente no Semana 
Mesa SP deste ano o Convívio Sementes 
Crioulas do Sul de Minas, que é conside-
rado o “guardião” das sementes e varie-
dades de milho crioulo que são encontra-
das no sul mineiro. Por isso, no estande 
foram expostos, por exemplo, farinhas e 
fubás amarelo e branco.   
FB: @conviviosementescrioulasdosuldeminas

CONVÍVIO CERRADO
Outro Convívio do Slow Food a ter um 

estande no Farofa foi o do cerrado. Na 
feira, os representantes do grupo trouxe-
ram diversos produtos que representam 
a vasta biodiversidade desse bioma bra-
sileiro. Pequi, jatobá, umbu e buriti pude-
ram ser comprados em forma de pastas, 
geleias, licores e compotas. O artesanato 
também teve lugar, feito pela Associação 
Comunitária Indígena Kiriri Santo André 
de Marcação, na Bahia.
FB: @SlowFoodCerrado

CONVÍVIO SÃO PAULO
Parte do Convívio de São Paulo do mo-
vimento Slow Food foi representado na 
edição do evento deste ano pelo Espaço 
Zym, lugar que reúne na capital paulista 
gastronomia sustentável, com almoços 
saudáveis, meditação, ioga, tratamentos 
naturais de spa e seções de radiestesia e 
radiônica. Uma das ideias do estabeleci-
mento é mostrar que a cozinha deve ser 
um espaço holístico e natural. 
FB @ SlowFoodSãoPaulo 

Espaço Zym: Rua Toneleros, 1248, Lapa, 

tel. 3021-5637 e (11) 3021-6746, São Paulo, SP; 

zym.com.br; FB @zymespaco; Insta @espacozym

ROTA DO CAMBUCI
Com um estande próprio, a Rota do Cam-
buci, empreendimento socioambiental 
coordenado pelo Instituto Auá desde 
2009, lembrou aos visitantes o potencial 
do fruto, como ajuda no desenvolvimento 
sustentável de mais de dez municípios na 
região da Serra do Mar. Assim, o cambuci 
veio para a feira em diversos formatos: 
picolé, suco, geleia, licor, molho e com-
pota. 
institutoaua.org.br/rotadocambuci; 

FB: @rotadocambuci

CONVÍVIO GRANDE ABC
Com geleias, compotas, pimentas, bebi-
das e diversos outros produtos típicos 
da região do Grande ABC, no estado de 
São Paulo, o Convívio de mesmo nome 
participou do Semana Mesa SP deste 
ano e lembrou a importância do traba-
lho dos pequenos produtores e expo-
sitores rurais locais e das práticas so-
cioambientais que se preocupam com 
a produção de alimentos bons, limpos 
e justos.
FB: @convivioslowfoodabcsp

SLOW FOOD



Leve a melhor franquia de 

Pipocas Gourmet para sua cidade!

Consulte nossos planos de negócios.

Conheça os sabores exclusivos 

desenvolvidos pela chef Elaine Moura:

Chocolate meio amargo com ovomaltine 

Churros com doce de leite

Caramelo com flor de sal 

Chocolate Branco com leite em pó 

Cookie 
Coco com Chocolate Branco 

Creme de Avelã 

Lemon Pepper

www.popcorngourmet.com.br

@popcorngourmetoficial

Amamos 
fazer parte
deste evento
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LA POLENTA FOOD TRUCK
No espaço reservado aos food trucks no 
Semana Mesa SP, o caminhão do paulis-
tano La Polenta ficou cheio de pedidos. 
Com a promessa de vender uma comida 
saudável como a da casa da vovó, sem 
glúten e veggie e vegan friendly, o esta-
belecimento “sobre rodas” conquistou o 
estômago dos visitantes com suas polen-
tas cremosas de vários sabores, como a 
de ragu e a de linguiça. 
lapolenta.com.br; FB: @lapolentafoodtruck; 

Insta: @lapolentafoodtruck

PARADA DO CONE FOOD TRUCK GOURMET
Na Parada do Cone, um dos food trucks 
presentes na edição do Semana Mesa 
SP deste ano, foi vendido um pouco de 
tudo, como hot dogs, hambúrgueres, ba-
tatas fritas rústicas, pastéis e churros. No 
entanto, o destaque ficou com os crepes 
especiais salgados e doces, feitos com 
massas até de cenoura, beterraba e cho-
colate e bem recheados, como o crepe 
doce de massa de Nutella e recheio de 
brigadeiro de leite Ninho.  
FB: @paradadocone; Insta: @paradadocone.

EMPÓRIO POITARA
Intrigada com a dificuldade de se encontrar produtos do Norte do 
Brasil em São Paulo, a paraense de Abaetetuba Antônia Padvaiskas 
decidiu, em 2011, criar o Empório Poitara. Assim, começou a vender 
dezenas de ingredientes e alimentos típicos primeiro da Amazônia e 
depois de outros biomas do país, como cerrado, caatinga e Mata Atlântica. Entre eles estão 
umbu, cupuaçu, açaí, graviola, jambu, cumaru, tucupi e umburana.
Tel. (11) 97310-5024 e (11) 98344-4040; emporiopoitara.com.br; FB: @EmporioPoitara; Insta: @emporiopoitara
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Micro X Cervejaria
Da sua linha “Tropicalista Brasil”, desenvolvida em parceria com o chef Guga Rocha 
para mostrar seis dos diferentes biomas brasileiros, a nova Tropicalista Mata Atlântica 
era o destaque do estande. Utilizando uvaia e grumixama na composição, essa Belgian 
Saison (R$ 25) é bastante leve e refrescante. Os demais rótulos da linha serão lançados 
em futuro próximo. 

Maniacs Cervejaria
A cervejaria aproveitou 
para mostrar seu mais 
recente rótulo, a Maniacs 
Summer. Com inspiração 
nas ALE americanas, ela 
tem um estilo bem mais 
tranquilo, fácil de beber 
e ótimo para os dias mais 
quentes. Na boca, é bem 
fresca e com leve amargor. 
Junta-se às outras existen-
tes da linha, Pilsen e IPA, 
que custam em média 
10 reais. maniacs.com.br

Babuxca Cachaça
Da cidade de São Paulo, com foco na pro-
dução de bebidas mistas à base de cachaça, 
mel e frutas, a Babuxca oferece uma linha 
enxuta de produtos que fizeram sucesso no 
Mesa Ao Vivo. Ao realizar o lançamento da 
versão que agrega tangerina e um toque de 
pimenta-dedo-de-moça, agora são três os 
rótulos elaborados. As garrafas custam em 
torno de 45 reais.
Tel. (11) 94224-6192; babuxca@babuxca.com.br

FAROFA/

blondine
Uma das melhores e mais criati-
vas cervejarias artesanais estava 
presente com a linha Martina, que 
significa pequena guerreira, nas 
versões IPA, Lager e Witbier, todas fáceis de agradar, com bom cor-
po, dose certa de amargor e cheias de frescor. Outra que vale ser 
provada é a Blond Ale, de corpo médio e notas picantes. Os refrige-
rantes Be Pop também estavam sendo degustados. São feitos com 
ingredientes naturais, baixo teor de açúcar e calorias que chegam 
a ser um terço das de um refrigerante convencional, nos sabores 
framboesa com limão, guaraná, dois limões e laranja.
Tel. (11) 4496-5293, Rodovia Akzo Nobel, 2143, Itupeva, SP.
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Curupira Cerveja Artesanal
Idealizada pelo engenheiro florestal Cristiano Lanza, a peque-
na produção foca no uso de diferentes frutas da Mata Atlânti-
ca na elaboração de suas cervejas. Dentre os destaques, uma 
Stout, bem intensa no sabor, utiliza o fruto da palmeira juçara 
na composição (R$ 15).

draco gin
O Draco Gin fez bonito no Semana Mesa SP, principalmente 
no bem equilibrado gim tônica, o drinque na moda no Brasil. 
A marca surgiu no bairro da Vila Leopoldina em São Paulo, e é 
elaborado com álcool 100% de grãos, e destilado por três vezes 
em alambique de cobre. Além dos cereais, botânicos e cítricos 
entram em sua receita. Já engarrafado, para ajudar na fixação 
de aromas, fica sete dias resfriado a 6 graus em câmara fria. 
www.dracogin.com.br

spot beer
O bar e choperia sobre rodas, Spot Beer esteve presente no Semana 
Mesa SP servindo chopes para todos os paladares: pilsen, escuro, IPA 
Nirvana e Weiss. Além disso, era possível provar os rótulos da Ashby 
Cervejaria, que eram vendidos em garrafas para consumo imediato 
ou para levar. Havia ainda kits que uniam copos e garrafas, ideais 
para presentear. A marca nasceu em 1993, em Amparo, no interior 
de São Paulo e possui vasto portfólio. 
Tel. (19) 3938-1000, Amparo, Circuito das Águas Paulista, SP; ashby.com.br 

votus
A cervejaria de Diadema, na Grande São Paulo, é uma das mais 
vibrantes. Batizadas por números, as cervejas da Votus se divi-
dem por grupos, de acordo com o estilo. Entre as leves estão a 
Brown Ale, a German Pils e a Pale Lager. As frutadas englobam 
a Weissbier, com framboesa e caju. Entre as potentes, a Belgian 
Tripel, a Doppelbock e a Trippelbock pedem o acompanhamento 
de algo para comer, já que o teor alcoólico varia de 8,2% até 13%.
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CHRISTOPHE E ZEIDE 
Há cerca de dois anos, o francês Christophe e a mulher, Zeide, 
começaram a preparar e comercializar o queijo artesanal fei-
to em sua fazenda, localizada perto de Ubatuba, na Serra do 
Mar paulista, onde antes só era produzido leite. No Farofa, o 
casal apresentou alguns de seus produtos mais amados, como 
o mimo da serra, o manacá e o coração, que lembra a consis-
tência do queijo brie.
FB: @ChristopheEZeide; tel. (12) 99740-3133.  

CASEIRINHO
Em São Carlos, interior do estado de São Paulo, o publicitário 
Diego Martins decidiu seguir o caminho do pai e do avô e entrar 
para o universo dos queijos, tornando-se um mestre queijeiro e 
fundando o Caseirinho - Queijos Artesanais. Assim, com o amor 
pelo alimento, passado de geração em geração, a fazenda pro-
duz atualmente próvolas, ricotas, aperitivos recheados e outras 
delícias elaboradas com queijos de vaca. 
FB: @queijoartesanal; tel. (16) 99334-8408.

ARAXÁ
A microrregião de Araxá esteve presente na edição deste ano do 
Semana Mesa SP para expor um de seus produtos mais típicos: 
o famoso queijo minas. Conhecido e amado por todo o Brasil, o 
alimento pôde ser degustado e apreciado graças a queijarias da 
área, como a Sítio Real e a Fazenda Serra D’Água. 
Sítio Real: Estrada Araxá, Uberaba, km 13, tel. (34) 99986-5541 e (34) 99169-

1602, Araxá, MG; FB @sitiorealaraxa;

Fazenda Serra D’Água, tel. (34) 3662-2484, 98840-8702 e (34) 99921-7026. 

FAROFA/

Q U E I J A D I N H A

FAZENDA CARNAÚBA
Famosa quando se fala de melhoramento genético de caprinos, 
bovinos e ovinos, a Fazenda Carnaúba, na cidade de Taperoá, 
Paraíba, foi uma das representantes do Nordeste brasileiro no 
Semana Mesa SP deste ano, e trouxe para a capital paulista 
alguns de seus melhores queijos, como o serra do pico, de 
leite de vaca integral, o cariri e o borborema, ambos de cabra.
Tel. (83) 98795-1857; FB: Carnaúba Taperoá;

 Insta: @fazendacarnauba
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RIMA
Querendo ter uma vida mais sossegada no interior, os queijeiros 
Maria Clara e Ricardo Rettmann decidiram se mudar para a cida-
de de Porto Feliz, a cerca de 120 quilômetros de São Paulo, e apro-
veitar a criação de ovelhas do patriarca da família para fundar o 
próprio negócio de queijos. Os carros-chefes da Queijaria Rima 
são bolinhas de queijo, parecidas com os boursins franceses, com 
pimenta-rosa, tomilho e alecrim no azeite, e o queijo guaianá.   
Tel. (11) 94108-8818 e (11) 94189-8818; queijariarima.com.br; 

Insta: @queijariarima 

FAZENDA ATALAIA
A mineira Rosana Rezende e o marido, Paulo, decidiram unir o 
amor que tinham um pelo outro com a paixão pela produção 
de queijos e pães para transformar em profissão a venda de 
produtos artesanais na Fazenda Atalaia, localizada na cidade de 
Amparo. Depois de melhorar o gado e criar receitas, o casal já 
estava pronto para ganhar diversos prêmios com seus queijos, 
como o tulha. 
Estrada Amparo, Itapira, km 137,5, tel. (19) 3807-5545 e (19) 99110-7793, 

Amparo, SP; FB: @fazendaatalaia 

FAZENDA SANTA HELENA
Em 1988, o proprietário da Fazenda Santa Helena, Pedro Paulo 
Delgado, comprou os primeiros búfalos, que iriam se tornar al-
guns anos depois sua principal fonte de renda. Assim, em 2002, 
começou a produção, ainda em pequena escala, de queijos de 
búfala, como mussarela, ricota, queijo curado e a crema, que 
acabaram se tornando em sucesso de vendas. 
Sítio Mina do Vale, Estrada Jacupiranga a Eldorado, s/nº, tel. (13) 3822-4044 e 

(13) 99707-5633, Jacupiranga, SP; laticiniosantahelena.com.br; 

FB: @fazenda_santa_helena; Insta: @fazenda_santa_helena

CAPRIL DO BOSQUE 
A história do Capril do Bosque começou quando sua proprietá-
ria, Heloísa Collins, decidiu produzir queijos como hobby. Nos 
primeiros anos, os alimentos eram feitos apenas com leite de 
vaca. No entanto, com a compra das primeiras cabras e a des-
coberta de novos mofos e fermentos, a então queijaria ganhou 
força. Assim, surgiram queijos como o azul do bosque, o serra 
do lopo e o coração em brasa.   
Estrada da Terra Preta, tel. (11) 96398-6912 e (11) 99609-0773; 

caprildobosque.com.br; FB: @CaprilDoBosque; Insta: @helocollins

CABANHA BELA VISTA
Entre plantações de pitaya e lichia na área rural da cidade de 
Morungaba, interior paulista, encontra-se uma criação de ove-
lhas destinada à produção de leite de alta qualidade. Esse é o 
sítio Cabanha Bela Vista, que produz queijos, como o meia cura, 
o curupira e o nino, coalhadas e até doce de leite que, por ser de 
ovelha, tem 30% menos açúcar que os mesmos produtos feitos 
com leite de vaca.     
FB: @cabanhabelavista; tel. (11) 98272-6354. 

LEITERIA SANTA PAULA
Com um estilo mais natural, a queijeira Paula Florence Vergueiro 
produz há mais de 30 anos leite de vacas alimentadas no pasto 
e com seus bezerros ao pé, que se transforma em queijos leves, 
macios e saborosos. O mais querido da leiteria é o fermier, bo-
linhas cremosas temperadas no azeite, além das ricotas, coa-
lhadas, doces de leite e queijos frescos.
Estrada Vicinal Antonio Olympio Dias, km 13, tel. (19) 99776-8645, São José 

do Rio Pardo, SP; FB: Leiteria Santa Paula; Insta: @leiteriasantapaula
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ESTÂNCIA SILVANIA
Especializada na raça gir leiteiro, a Estância Silvania, localizada 
em Caçapava, SP, é referência no melhoramento genético desse 
tipo de animal. Em 2009, a fazenda começou a produzir o leite 
A2A2, destinado às pessoas alérgicas à bebida. Com gado e equi-
pamentos de alta qualidade, então, foi criada o ano passado a 
queijaria SilvaniA2 Laticínios, que produz queijos como o frescal, 
o meia cura, a mussarela, além de requeijão e cremes. 
Estrada Camanducaia, 5999, tel. (12) 3653-3909 e (12) 997137144, Caçapava, 

SP; estanciasilvania.com.br; FB: @estanciaSilvania; Insta: estanciasilvania

PARDINHO ARTESANAL
Com a mistura ideal entre o preparo artesanal, o uso das mais 
modernas tecnologias do ramo e a criação de gado de raça, a Fa-
zenda Sant’Anna, responsável pela queijaria Pardinho Artesanal, 
na cidade de mesmo nome, conseguiu desenvolver receitas de 
queijos deliciosos. É o caso, por exemplo, do cuesta, do cuesta 
azul e do mandala, apresentados no Semana Mesa SP.   
Tel. (14) 3813-7727 e (14) 97811-2678; Insta: @pardinhoartesanal 

FAZENDA DONA CAROLINA 
Há cerca de um ano, a Fazenda Dona Carolina, que fica na cidade 
de Porangaba, no interior de São Paulo, cria vacas holandesas e 
utiliza o leite para fazer queijos. Inspirada nos estabelecimen-
tos europeus do tipo, a mestre-queijeira Ana Carolina Caetano 
Roberto criou a receita do Dona Carolina, queijo carro-chefe 
da fazenda, que conta com três tempos de maturação distintos, 
sendo o mais curto o de três meses.
Endereço: Rodovia Castelo Branco, km 157, Porangaba, tel. (11) 96020-1111.  

CANASTRA
O sabor de Minas pôde ser apreciado não apenas no estande 
destinado ao estado no Farofa do Brasil neste Semana Mesa SP. 
O melhor do queijo mineiro foi trazido a São Paulo por alguns 
produtores da Serra da Canastra por meio da Aprocan e com o 
apoio do Sebrae de Minas Gerais. Os associados que participa-
ram da feira expuseram seu xodó: o canastra, considerado desde 
2008 Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.  
Tel. (37) 99911-3532; queijodacanastra.com.br 

FAZENDA SANTA LUZIA
Na Fazenda Santa Luzia, na cidade paulista de Itapetininga, 
encontra-se a maior criação de gado simental de São Paulo e a 
queijaria artesanal mais antiga fiscalizada pelo Serviço de Inspe-
ção de Produtos de Origem Animal (Sisp). O espaço é responsá-
vel por 18 tipos de queijo, de maturações de até três anos, como 
o frescal, o tropeiro, o fernão e o castanho. 
Av. Comendador Serafino Fileppo, s/no, Chapada Grande, tel. (15) 3273-1565, 

Itapetininga, SP; fazendasantaluzia.com.br; FB: Fazenda Santa Luzia, Itapetininga 

CERRADO
Minas Gerais e seus produtos típicos estiveram em peso no 
Semana Mesa SP deste ano. E a microrregião do cerrado mi-
neiro foi mais uma vez representada pela Queijaria Cruzeiro, 
do proprietário Wellington, mais conhecido como Casquinha. 
Com o leite da própria fazenda, que se encontra na cidade 
de Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba, são produzidos 
queijos minas e meia cura. 
FB: @queijariacruzeiro 

FAROFA/
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SERRO
A região do Serro, no centro de Minas, também foi bem re-
presentada no Semana Mesa SP deste ano pela Associação dos 
Produtores Artesanais de Queijo do Serro (Apaqs), que trouxe 
o famoso queijo do gir, da Fazenda Pedra do Queijo. Com mais 
de 110 associados, a organização tem como objetivo resgatar a 
cultura alimentar local, com a ajuda dos produtores artesanais. 
Tel. (Apaqs): (38) 3541-2304; queijodoserro.com.br 

QUEIJO SERRANO 
O queijo serrano artesanal provavelmente é um dos mais anti-
gos do país; feito com leite cru e dono de massa semidura. Ele 
é um produto cuja receita é passada de geração em geração e 
faz parte da agricultura familiar da região de Campos de Cima 
da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul. Na feira, fazendas 
como Agroindústria Estância Vovô Manuel e queijaria Sopro do 
Minuano participaram trazendo o melhor de seus queijos.
Agroindústria Estância Vovô Manuel: BR 285, km 31, São José dos Ausentes.

 tel. (54) 99965-7496 e (54) 99912-0669

Sopro do Minuano, tel. (54) 3019-7107 e (54) 9645-0342. 

OROLATTE
Do sonho de poder comer um queijo gourmet sem sair do Espí-
rito Santo surgiu a ideia do italiano Amedeo Mazzocco de criar 
um pequeno laticínio no município de Venda Nova do Imigrante 
com seu amigo e futuro sócio, Francesco. A empresa capixaba 
com gostinho da Itália produz queijos semicozidos e curados 
por no mínimo 60 dias, como o rabiola e o asiago pressato ou 
d’allevo. O último, principalmente, é ótimo para servir com mas-
sas e risotos.
Tel. (27) 99724-0207; orolatte.com.br; FB: @orolatte; Insta: @orolatte

QUEIJEIROS DO SERIDÓ
O sertão do Seridó, mais especificamente a microrregião de 
Serra de Santana, conta com a maior bacia leiteira do estado 
do Rio Grande do Norte e é lar de dois tipos de queijo muito 
amados por todo o Brasil: o coalho e o manteiga. Na área, a 
produção do alimento é levada muito a sério, sendo considerada 
pelos moradores como uma tradição secular. É o que mostrou 
Lucenildo Firmino de Souza, da queijaria Dois Irmãos.
Tel. (Dois Irmãos): (84) 9652-1777. 


