


Olá, somos o FRESCOR DA MANTIQUEIRA!

Somos produtores de alimentos orgânicos e 

agroflorestais. Processamos frutas e hortaliças 

de maneira artesanal, sempre buscando 

produzir alimentos saborosos e nutritivos. 

Trazemos em nossa maneira de ser a leveza do 

cuidado. Cuidado com o meio ambiente, com o 

bem estar e saúde das pessoas, cuidado com a 

cultura da nossa comunidade e nas relações 

de equilíbrio com nossos parceiros e 

colaboradores.

Venha nos conhecer e

experimente nossas delícias!  

Estamos localizados no alto da serra do bairro 

do Quilombo, em São Bento do Sapucaí - SP.



Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho com sólida experiência em 

questões ambientais, amplo conhecimento na área de segurança do trabalho. 

Experiência em desenvovimento de sistemas de tratamento de efluentes de 

baixo custo e bioconstrução.

Especialização em Esportes e Atividades de Aventura, praticante de 

montanhismo e artesmarciais (faixa preta de judô e grau preto de MuayThai).

Apaixonada por sistemas agroflorestais, alimentação natural, sustentabilidade, 

nos últimos anos aprendeu e vivenciou agriculturas intrópica, agricultura 

orgânica e agora esta desbravando o mundo da culinária lançando as Frutirinhas, 

tirinhas de Frutas Desidratadas.

Formada em Gestão Ambiental, Especialista em Engenharia Ambiental e Master 

em Administração Estratégica de Negócios. Idealizadora e gestora do Frescor da 

Mantiqueira. Parceira e companheira do Valdir e mãe da Mariah e do Heitor.

QUEM SOMOS
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PRODUTOSPRODUTOS
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FRUTIRINHAS

As Frutirinhas, tirinhas de frutas desidratadas, é um doce delicioso 

e nutritivo. É 100% natural, feito somente com frutas desidratadas à 

baixa temperatura, mantendo todos os nutrientes dos alimentos. 

Sem adição de açúcar, corantes e conservantes! Não contém glúten 

ou lactose.

 TIRINHAS DE FRUTAS DESIDRATADAS

Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g

Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g

Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g Peso Líquido 50 g

Pote

(80 gramas)  

Stand-upPouch

(50 gramas)

- ABACAXI COM HORTELÃ - FRUTAS VERMELHAS - MORANGO

- MARACUJÁ COM CÚRCUMA

- BANANA E GENGIBRE - AÇAí COM BANANA - BANANA

- BANANA COM CACAU - BANANA COM CANELA

EMBALAGENS
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FRUTAS DESIDRATADAS 
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As Frutas Desidratadas produzidas pelo Frescor da Mantiqueira são 

extremamente frescas, cultivadas e colhidas por produtores da região. 

Desidratamos as frutas, de maneira artesanal, à baixa temperatura, 

mantendo todos os nutrientes dos alimentos. Sem adição de açúcar, 

corantes e conservantes! Não contém glúten ou lactose.

Disponível em embalagens de 50 gramas, sendo exceção o sabor Banana 

Passa, que contém 100 gramas. 
Stand-up Pouch

(50 gramas)

LARANJA
PÊRA

LIMÃO 
CRAVO

CAQUI

LIMÃO 
SICILIANO

BANANA
PASSA
(100g)

LIMÃO
TAITI

ATEMÓIA

EMBALAGEM



FARINHAS E TEMPEROS

A Farinha de Inhame é produzida com inhame orgânico cultivado no 

Frescor da Mantiqueira. Desidratada à baixa temperatura,  mantém todos 

os nutrientes da raiz. Superfuncional, pode ser utilizada com criatividade na 

cozinha substituindo farinhas de qualquer receita.

A Cúrcuma em Pó, também conhecida como Açafrão da Terra, é 

produzido com açafrão orgânico cultivado no Frescor da 

Mantiqueira. Usada como tempero, além de dar sabor rico aos 

alimentos, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias 

que trazem vantagens para uma alimentação saudável.

FARINHA DE INHAME E CÚRCUMA EM PÓ
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Stand-up Pouch (50 gramas)

Pote (50 gramas)

EMBALAGEM

EMBALAGEM



ANTEPASTO DE FLOR DE BANANEIRA

O Antepasto de Flor de Bananeira é uma 

ótima opção de alimento saudável, sendo rico 

em vitaminas e minerais. É vegano, reduz o 

descarte de resíduos na lavoura e fortalece o 

Produtor Rural, além de ser uma delícia como 

antepasto, recheio em massas e salgados e até 

como prato principal. 

Ingredientes:

coração de bananeira, azeitona verde, alho, 

cheiro verde, sal, azeite, óleo de soja.
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Pote

(Peso Líquido 220gramas

Peso drenado 160 gramas)

EMBALAGEM



Juliana Limonta

(11) 99654-4787  |       (12) 99645-8206 

frescordamantiqueira@gmail.com

@frescordamantiqueira

www.frescordamantiqueira.com.br

www.mercadolivre.com.br/perfil/FRESCORDAMANTIQUEIRAFRESCOR
Estamos no Mercado Livre:


