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Olá,

Esse catálogo foi montado em um formato 
adaptado para que você também possa 
ter uma ótima experiência, caso esteja 
abrindo ele em seu celular :)

 

Basta deixar o celular na 
posição horizontal.

Se o enquadramento não 
acontecer, verifique se o 
celular está com função 
de auto rotação de tela 
habilitada. Boas compras!



No Dia dos Namorados celebramos aquela pessoa que 
escolhemos para dividir nossas maiores alegrias e nossas 
maiores preocupações, para celebrar aquela pessoa que faz 
nosso coração disparar de emoção, a quem o bem estar 
muitas vezes é mais importante que o nosso. 
 
Em tempos onde a sociedade requer que 
estejamos mais em casa do que nunca, isso não é 
motivo para deixar de celebrar a pessoa que alegra nosso 
viver. 
 
Neste catálogo estamos reunindo 6 pequenos 
produtores que, através do amor, paixão e estudo de seus 
produtos levam até você alimentos preparados com muito 
carinho, atenção e técnica, para que esses possam ser finalizados 
pelas suas mãos e servidos àquela pessoa que amamos.
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EMPÓRIO DONA MITA

O projeto nasceu da saudade do tempero 
da Dona Mita, uma avó muito querida. 
São lembranças doces de suas generosas 
panelas de ferro, cheias de aromas, 
e suas grandes alquimias. Comer sua 
comida era como ganhar um gostoso e 
demorado abraço na alma. 
 
O Empório Dona Mita surgiu justamente 
para reproduzir este sentimento, levar 
conforto, afago e celebração para quem 
degusta. Tudo para honrar as doces 
memórias dos sabores de Dona Mita.

https://www.facebook.com/emporiodonamita/

@emporiodonamita



5

| R$ 35,00

| R$ 30,00 

| R$ 25,00 

| R$ 25,00 

| R$ 25,00 

| R$ 25,00 

| R$ 25,00

| R$ 40,00

| R$ 25,00

| R$ 25,00

• Tapenade de Azeitonas

• Abobrinha com Tomate Seco

• Alichella

• Sardela

• Antepasto de Abobrinha

• Tomate Cereja com Damascos e 
Castanhas do Pará

• Carpaccio Vegetal (Chuchu laminado)

• Lombo Suíno

• Pasta de pimentas vermelhas defumadas

Antepastos

| R$ 35,00

| R$ 30,00

| R$ 25,00

| R$ 25,00

| R$ 25,00

| R$ 35,00

| R$ 25,00

| R$ 40,00

| R$ 25,00
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• Risoto de Funghi

• Risoto Caprese

• Risoto De Pera Com Alho Poró

• Risoto de Damascos com Amêndoas Laminadas

| R$ 40,00

| R$ 40,00

| R$ 50,00

| R$ 50,00

Risotos 1

1 - O pote contém todos os ingredientes necessários para a preparação do risoto. Serve 2 pessoas.
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FRUTTETO

Nós crescemos no interior do Rio Grande do Sul, em uma 
belíssima cidade chamada Ivorá. Este paraíso, que tem 
aproximadamente 2.200 habitantes, é cercado por montanhas, 
rios e cachoeiras, além de nos proporcionar muitas árvores 
frutíferas, das quais muitas geleias e chimias eram e ainda são 
feitas por nossas avós, mães e tias. 

Quando nós, uma administradora e uma publicitária, 
resolvemos empreender em uma grande cidade como São 
Paulo, nossa memória afetiva falou mais alto e optamos por 
produzir algo que está em nossas raízes: as apreciadas geleias 
e chimias.

Desta forma, prezamos por fabricar artesanalmente todos 
nossos produtos sem conservantes e com reduzido teor de 
açúcar orgânico para apreciar realmente o sabor da FRUTA.

https://fruttetogeleias.com.br/

@frutteto_geleias
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• Abacaxi com pimenta

• Cebola roxa com sálvia

• Damasco, vinho branco e cardamomo

• Figo, fava de baunilha e balsâmico

• Frutas vermelhas com raspas de laranja

• Morango com raspas de limão siciliano

• Pimentas vermelhas

Geleias

Não deixe de conhecer nossa incrível linha de geleias para drinks

| R$ 25,00

| R$ 25,00 

| R$ 27,00 

| R$ 28,00 

| R$ 26,00 

| R$ 25,00 

| R$ 25,00
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1 - Sabores da linha Tramonto
2 - Qualquer sabor da linha Tramonto

• Limão siciliano, capim santo e gengibre

• Blueberry, limão e lavanda

• Maracujá, pimenta e manjericão

• Morango com cumaru

| R$ 29,00

| R$ 29,00 

| R$ 29,00 

| R$ 29,00

Linha Tramonto - Perfeita para drinks

• Kit Tramonto
4 minigeleias 1, 1 mini gin arapuru (50 ml) e 3 sachês 
de especiarias ( zimbro, cardamomo, hibisco, cranberry, 
canela, anis e pimenta rosa)

• Kit Gin Tramonto 
2 geleias tramonto 2, 1 garrafa de gin arapuru, 3 vidrinhos 
de especiarias (zimbro, pimenta rosa e cardamomo)

| R$ 98,00

| R$208,00

Kits exclusivos
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K-lab Azeites 

Olá! Nós somos a K-Lab Azeites. :)
Somos um pequeno produtor artesanal de 
azeites aromatizados. 

Todos nossos produtos são feitos com azeite 
premium extra virgem e ervas orgânicas. 
 
Somos uma empresa que se preocupa com 
a sustentabilidade. Utilizamos materiais 
reciclados e incentivamos todos os clientes 
a reaproveitar seus vidros.

Somos certificados pelo eureciclo, 
garantindo compensação ambiental de 
todas as nossas embalagens, contribuindo 
com o desenvolvimento da cadeia de 
reciclagem de nosso país.

https://loja.klab.tv

@kittychenlab
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• Alecrim
• Manjericão
• Pimenta
• Trufas Negras (disponível apenas  no 

formato 250ml)

• Zaatar

• Aipo, anis e sementes de coentro

• Alho, limão e pimenta calabresa

• Cúrcuma defumada com alho 
negro

SABORES

Temos diversos formatos e sabores para agradar a todos
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1 - Para o sabor trufa negra, adicionar R$20,00 | R$65,00
2 - Pode escolher os sabores 
3 - Pode escolher os sabores. C/ trufa Negra R$140,00;

• Garrafa 100ml (já vem com bico interno)

• Garrafa 250ml  (bico vendido a parte)

• Refil 250ml (saco fechado a vácuo)

• Bico dosador silicone (para garrafa 250ml)

• Kit degustação 4 sabores2 (4 azeites2 de 30ml)

• Kit 3 sabores2 100ml (3 azeites2 100ml, 
galheteiro de pano, 3 bicos internos)

• Kit Cerâmica3 (Azeite3 250ml, degustador em 
Cerâmica feito a mão edição limitada, bico dosador, 
pipeta para degustação e cesta para pães em vime) 

• Kit 2 sabores3 250ml (2 azeites3 250ml, 
galheteiro de pano, 2 bicos de silicone)

FORMATOS
| R$ 35,00

| R$ 45,001

| R$ 35,00

| R$   5,00 

| R$ 55,00

| R$100,00

| R$100,00 

| R$120,00
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Pain Vert
Na Pain Vert, a gente acredita!

Acredita em fazer com as próprias mãos. Acredita 
nas pessoas. Acredita nos pequenos gestos. 
Acredita em conciliar trabalho, prazer e filhos. 
Acredita mesmo em fazer um mundo melhor. É… a 
gente acredita em um montão de coisas mesmo...

A gente ama fazer pão e fazemos como os 
artesãos de antigamente: com o conhecimento, 
com a habilidade, com o esmero e com o prazer 
de servir às mesas da nossa comunidade que 
sempre foram a marca dessa profissão milenar!
 
Fazer pão com convicção, qualidade, respeitando 
nossas crenças e resgatando tradições é o que nos 
faz ser a Pain Vert.

Facebook

@pain_vert
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Entregas apenas para a cidade de São Paulo
Trabalhamos também com o sistema de assinaturas, com 
entregas semanais. Saiba mais em: (11) 98781 1036

Todos os nossos pães são produzidos com farinha 
francesa, fermentação natural e assados em forno à 
lenha.

Pães

• Multigrain
• Cranberries com Castanha-do-pará

| R$ 22,00
| R$ 24,00



15

UVAS LOUCAS

O Uvas Loucas trabalha para conectar você, o 
apreciador de bons vinhos, aos produtores, em 
suas terras natais, através do vinho.
 
Em nossa loja você encontrará vinhos de 
pequenos produtores e pequenas produções, 
chamados de Vinhos B.O.N.S, que são os Vinhos 
Biodinâmicos, Orgânicos, Naturais e Sustentáveis.

https://uvasloucas.com.br/

@uvasloucas
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Não deixe de acessar nosso site para conhecer todos nossos vinhos

Seleção de vinhos

Entre Amigos New Vintage
Argentina - 2018

Uva Bonarda

R$ 69,90

Regeneration
Argentina - 2018

Uva Bonarda

R$ 99,90

Sylvestra Sauvignon Blanc
Argentina - 2017

Uva Bonarda

R$ 79,90

Haras de Pirque Reserva
Chile - 2018
Uva Bonarda

R$ 94,90
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Não deixe de acessar nosso site para conhecer todos nossos vinhos

Seleção de vinhos

Cafetin Rose
Argentina - 2016

Uvas Pinot Noir e Malbec

R$ 79,90

Amansado Rosé
Argentina - 2018

Uva Pedro Ximenez e Cabernet Sauvignon

R$ 99,90

Amitié Cuvée Brut Rosé
Serra Gaúcha - 2019

Uvas Chardonnay e Pinot Noir

R$ 84,90



A Chef Amanda montou kits exclusivos com os produtos 
de nossos parceiros e a um precinho mais que especial 
para que você possa celebrar esse momento especial 
em grande estilo.

Já sabe o que vai fazer? Conheça os kits que vão 
ajudar você a dar um UP na sua comemoração.

Quer ajuda para preparar algo? Temos kits pré 
prontos para você arrasar na cozinha. Vai que é sua 
#Masterchef!

Não quer ter trabalho? Não tem problema, temos 
opções de menus prontos que serão preparados e 
entregues prontos no dia dos namorados.

(11) 9 8244 1694

@amandatrabulsi

Kits exclusivos

A Amanda também entrega 
comidinhas semanalmente, 
não deixe de conferir no 
Instagram dela.
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Arrase na entradinha!
As preliminares são muito 

importantes. 

• Pão - Multigrain
• Azeite Manjericão ou Alecrim (100ml)

• Antepasto de Tomate Cereja com Damascos 
ou Tapenade de Azeitonas

• Geleia de abacaxi com pimenta ou morango 
com raspas de limão siciliano

R$ 98,50

• Pão - Multigrain ou Cranberry
• Azeite Manjericão ou Alecrim (250ml)

• Antepasto de Abobrinha com Tomate Seco
• Vinho Entre Amigos New Vintage 

• Geleia de frutas vermelhas com raspas de 
laranja

Vamos dar um UP?!
Confira essa incrível sugestão para 

arrasar na sua comemoração.

R$173,00

Para dar um UP!

Os pães e os jantares 
“práticos e completos” 
estão disponíveis apenas 
para a grande São Paulo.  

Está fora de SP? Temos 
uma adaptação dos kits 
para você. 

Os jantares servem 2 
pessoas.
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• Pão - Multigrain ou Cranberry
• Kit degustação com 4 azeites de 30ml

• Antepasto de Tomate Cereja com Damascos
• Antepasto de Abobrinha com Tomate Seco

• Espumante Amitié Cuvée Brut Rosé
• 2 minigeleias para drinks, 1 mini gin arapuru 

(50 ml) e 3 sachês de especiarias

Celebration!
Alguém aqui falou em bons drinks? 

Eleve sua comemoração a outro nível.

R$231,00

Para dar um UP!

• Pão - Multigrain ou Cranberry
• Queijo Coração da serra
• Geleia de cebola roxa 

• Risoto de funghi
• Azeite de alecrim (100ml)

• Vinho Entre Amigos New Vintage
• Mousse de chocolate

Prático e completo I
Precisa de uma ajuda maior? Não tem 

problema. Estamos aqui para te ajudar!

R$227,00
ou

R$164,00 (sem vinho) 

Os pães e os jantares 
“práticos e completos” 
estão disponíveis apenas 
para a grande São Paulo.  

Está fora de SP? Temos 
uma adaptação dos kits 
para você. 

Os jantares servem 2 
pessoas.



21

Ajuda é sempre bem vinda!

Prático e completo II
Pode ficar tranquilo! É prático mesmo! 

Mandamos para você todos os 
produtos já higienizados, medidos e 
porcionados, não tem erro! É só seguir 
o video de nossa chef e mostrar o 
masterchef que há em você.

• Entrada: Pão Multigrain, palitos de cenoura, 
homus, pasta de tomate

 
• Ravioli recheado de queijo com geleia de 

cebola roxa e salvia + azeite alecrim 30ml
 
• Panna cotta com calda de morango + 

azeite manjericão 30ml
 
• Vinho Cafetin Rose 2016 (Argentina) ou 

Sylvestra Sauvignon Blanc (Argentina 2017)

R$206,00
ou
R$134,00 (sem vinho) 
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Não quer trabalho? 
Esse é pra você!

Jantar Completo
Entregamos tudo pronto no 
dia 12. 

Para não ter trabalho nenhum 
mesmo, é só aquecer.

É só escolher 1 opção de 
entrada, prato principal, 
sobremesa e vinho.

R$222,00
ou
R$150,00 (sem vinho) 

Os jantares “Práticos 
e completos” estão 
disponíveis apenas para 
a grande São Paulo

Os jantares servem 2 
pessoas.



23

Não quer trabalho? 
Esse é pra você!

Entrada
Sopa creme de batata com alho poró

ou
Pão de fermentação natural, palito de cenoura, homus e pasta de tomate

ou
Salada de inverno de beterraba, batata e cenoura com molho balsâmico

Principal
Nhoque com molho suave de queijo 

ou
Ravioli recheado de queijo e geleia de cebola roxa e sálvia

ou
Rocambole de espinafre com recheio de queijo + purê de mandioquinha

Sobremesa
Mousse de chocolate  + Azeite de alecrim (30ml)

ou
Panna cotta com calda de morango + Azeite de manjerição (30ml)

ou
Brownie

Vinho
Vinho Cafetin Rose 2016 (Argentina) 

ou
Sylvestra Sauvignon Blanc (Argentina 2017)

Jantar Completo
Entregamos tudo pronto no 
dia 12. 

Para não ter trabalho nenhum 
mesmo, é só aquecer.

É só escolher 1 opção de 
entrada, prato principal, 
sobremesa e vinho.

R$222,00
ou
R$150,00 (sem vinho) 

Os jantares “Práticos 
e completos” estão 
disponíveis apenas para 
a grande São Paulo

Os jantares servem 2 
pessoas.
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DONA MITA
• Abobrinha com Tomate Seco
• Alichella
• Antepasto de Abobrinha
• Carpaccio Vegetal
• Lombo Suíno
• Pasta de Pimentas Vermelhas Defumadas
• Risoto Caprese
• Risoto de Damascos com Amêndoas Laminadas
• Risoto de Funghi
• Risoto De Pera Com Alho poró
• Sardela
• Tapenade de Azeitonas
• Tomate Cereja com Damascos e Castanhas do Pará

| R$ 30,00
| R$ 25,00
| R$ 25,00
| R$ 25,00
| R$ 40,00
| R$ 50,00
| R$ 40,00
| R$ 50,00
| R$ 40,00
| R$ 50,00
| R$ 25,00
| R$ 35,00
| R$ 35,00

UVAS LOUCAS
• Amansado Rosé (Argentina 2018)
• Amitié Cuvée Brut Rosé (Serra Gaúcha 2019)
• Cafetin Rose 2016 (Argentina)
• Entre Amigos New Vintage (Argentina - 2018)
• Haras de Pirque Reserva (Chile 2018)
• Regeneration (Argentina 2018)
• Sylvestra Sauvignon Blanc (Argentina 2017)

| R$ 99,90
| R$ 84,90
| R$ 79,90
| R$ 69,90
| R$ 94,90
| R$ 99,90
| R$ 79,90

PAIN VERT
• Pão Multigrain
• Pão de Cranberries com Castanha de Pará

| R$ 22,00
| R$ 24,00

FRUTTETO
• Geleia de Abacaxi com Pimenta
• Geleia de Blueberry, Limão e Lavanda
• Geleia de Cebola Roxa com Sálvia
• Geleia de Damasco, Vinho branco e Cardamomo
• Geleia de Figo, Fava de Baunilha e Balsâmico
• Geleia de Frutas Vermelhas com Raspas de Laranja
• Geleia de Limão Siciliano, Capim Santo e Gengibre
• Geleia de Maracujá, Pimenta e Manjericão
• Geleia de Morango com Cumaru
• Geleia de Morango com Raspas de Limão Siciliano
• Geleia de Pimentas Vermelhas
• Kit Tramonto
• Kit Gin Tramonto

| R$ 25,00
| R$ 29,00
| R$ 25,00
| R$ 27,00
| R$ 28,00
| R$ 26,00
| R$ 29,00
| R$ 29,00
| R$ 29,00
| R$ 25,00
| R$ 25,00
| R$ 98,00
| R$208,00

Resumo
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K-LAB AZEITES
Sabores:
Aipo, anis estrelado e sementes de coentro | Manjericão 
| Alecrim | Cúrcuma defumada com alho negro | Zaatar | 
Alho, limão e pimenta calabresa | Pimenta |  Trufas negras 
(apenas na garrafa de 250ml)

• Refil 250ml
• Garrafa 100ml
• Garrafa 250ml

c/ Azeite de Trufa + R$20,00
• Bico dosador silicone
• Kit Degustação com 4 sabores de 30ml)
• Kit 3 sabores de 100ml
• Kit 2 sabores de 250ml

c/ Azeite de Trufa + R$20,00
• Kit Cerâmica

c/ Azeite de Trufa + R$20,00

| R$ 35,00
| R$ 35,00
| R$ 45,00
| R$ 65,00
| R$   5,00
| R$ 55,00
| R$100,00
| R$120,00
| R$140,00
| R$100,00
| R$120,00

AMANDA TRABULSI
• Kit 1 - Arrase na entradinha!
Pão - Multigrain | Azeite Manjericão ou Alecrim (100ml) | Antepasto de Tomate Cereja com 
Damascos ou Tapenade de azeitona | Geleia de abacaxi com pimenta ou morango com 
raspas de limão siciliano.

• Kit 2 - Vamos dar um UP?! 
Pão - Multigrain ou Cranberry | Azeite Manjericão ou Alecrim (250ml) | Antepasto de Abobrinha 
com Tomate Seco | Vinho Entre Amigos New Vintage | Geleia de frutas vermelhas com raspas 
de laranja.

• Kit 3 - Celebration!
Pão - Multigrain ou Cranberry | Kit degustação com 4 azeites de 30ml | Antepasto de 
Tomate Cereja com Damascos | Antepasto de Abobrinha com Tomate Seco | Espumante 
Amitié Cuvée Brut Rosé | 2 minigeleias para drinks, 1 mini gin arapuru (50 ml) e 3 sachês 
de especiarias.

• Kit 4 - Prático e completo I
Pão - Multigrain ou Cranberry | Queijo Coração da serra | Geleia de cebola roxa | Risoto 
de funghi | Azeite de alecrim (100ml) | Vinho Entre Amigos New Vintage | Mousse de 
chocolate.                                                                                                 s/ vinho

• Kit 5 - Prático e completo II
Pão Multigrain, palitos de cenoura, homus, pasta de tomate | Ravioli recheado de queijo 
com geleia de cebola roxa e salvia + azeite alecrim 30ml | Panna cotta com calda de 
morango + azeite manjericão 30ml | Vinho Cafetin Rose 2016 (Argentina) ou Sylvestra 
Sauvignon Blanc (Argentina 2017)                                                                  s/ vinho

• Kit 6 - Jantar completo
Entrada, prato principal e sobremesa

                                                                                                         s/ vinho

| R$  98,50

| R$173,00

| R$231,00

| R$227,00

| R$164,00

| R$206,00

| R$134,00

| R$222,00
| R$150,00

Resumo



Gostou de algum produto?
Basta entrar com contato com a gente atráves do Whatsapp (11) 994969776

Observações
• Serão aceitos pedidos até 9 de junho
• Entregas na Grande SP nos 11 ou 12 de junho
• Estamos com frete promocional para São Paulo. Entre em contato e saiba mais.
• Os pães da Pain Vert estão disponíveis apenas para entregas na Grande São Paulo
• Os jantares “Práticos e completos” estão disponíveis apenas para a Grande São Paulo
• Os produtos das diversas marcas serão compilados em uma entrega única para 

reduzir os custos de logística.

Você quer comprar apenas o produto de uma única marca?
Não tem problema! Você pode mandar uma mensagem para a gente ou conversar 
direto com a marca.
 
Este catálogo foi feito em parceria com as marcas apresentadas nele, com intuito de 
ajudar a dessiminar o consumo dos pequenos produtores artesanais e trazer uma 
experiência única para a sua casa.

Nenhuma comissão está sendo cobrada das marcas. 
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Aproveite!

Gostou de algum produto?
Pedidos atráves do Whatsapp (11) 994969776


