
Em atividade há 20 anos, é especializado em 
produtos feitos 100% com leite de búfalas, 
criadas na própria fazenda em pastagem 
rotacionada. Fabrica 18 variedades de queijos e 
também doce de leite, único do tipo no Brasil. 
Prove: muçarelas fresca e nózinho, burrata de 
búfala e queijo frescal.

Queijos feitos com arte desde 1997 com leite 
de vacas da raça Simental do próprio rebanho. 
Produz 18 tipos de queijo, entre frescos, 
maturados, afinados, de curta, média e longa 
maturação, de leite cru ou pasteurizado. Prove: 
Tropeiro, Giramundo e Fernão, consagrados 
pelos clientes e premiados por especialistas.

Especializada em queijos de massa fresca e 
cremosa, utiliza exclusivamente leite de 
vacas Girolanda, criadas na própria fazenda 
no sistema natural e alimentadas a pasto. 
Tem produção artesanal e sem 
conservantes, leve de sal. Prove: fermier, 
queijo fresco natural, coalhada síria e ricota.

Produção artesanal familiar especializada em 
queijos feitos 100% com leite de búfala, fabrica 
os primeiros maturados da categoria do Brasil. 
Prove: crema, inspirado na burrata italiana, 
delicado e de interior cremoso, medalha de prata 
no prêmio Queijo Brasil 2016, e Vale do Ribeira, 
maturado, de massa dura e sabor suave.

Acaba de abrir as portas com uma produção 
preparada exclusivamente com leite de ovelhas 
do próprio sítio, criadas a pasto. Oferece 
produtos feitos à mão, sem conservantes. 
Prove: Queijo tipo boursin em azeite, coalhada 
seca, doce de leite e queijo Guaianá, criação da 
casa, de leite cru e casca lavada.

Joanópolis

Caçapava
Porangaba

Amparo

Jacupiranga

Itapetininga

Especializado em queijos de cabra, produz 
desde 2010. As 12 variedades oferecidas 
vão dos frescos aos maturados e mofados. 
Prove: Azul do Bosque, único queijo azul de 
cabra artesanal do Brasil, Pirâmide do 
Bosque e Serra do Lopo, de casca lavada 
na cerveja.

Em uma fazenda construída em 1870, produz 
queijos feitos com leite de vacas Holandesas 
e maturados em uma sala de taipa, unindo 
história e inovação. Prove: Tulha, maturado 
por 18 meses, de textura firme e levemente 
picante, premiado com medalha de ouro no 
World Cheese Awards 2016-17.

São José do Rio Pardo

Venda de queijos na queijaria

Tour guiado

Degustação de queijos

Restaurante 

Receitas harmonizadas

Promove aulas e oficinas

Café da manhã da fazenda

Pardinho

Especializada na seleção genética de Gir 
leiteiro desde 1962, produz na SilvaniA2 
Laticínios queijos com leite A2A2, de vacas 
criadas a pasto, com bezerros ao pé e sem 
hormônios. O produto pioneiro é ideal para 
alérgicos à beta-caseína A1 do leite. Prove: 
queijo frescal, padrão, ricota, muçarela em 
barra e no soro.

Especializado na criação de vacas da raça 
indiana Gir, o laticínio valoriza sua matéria-pri-
ma diferenciada no desenvolvimento de 
queijos maturados em caves subterrâneas por 
até 15 meses. A produção é natural, tecnológi-
ca e artesanal. Prove: Cuesta, Cuestinha, 
CuestAzul e Mandala

São João da Boa Vista

Porto Feliz

Especializado em queijos de cabra, produz 
desde 2010. As 12 variedades oferecidas 
vão dos frescos aos maturados e mofados. 
Prove: Azul do Bosque, único queijo azul de 
cabra artesanal do Brasil, Pirâmide do 
Bosque e Serra do Lopo, de casca lavada 
na cerveja.

de vacas da raça Simental do próprio rebanho. 
Produz 18 tipos de queijo, entre frescos, 
maturados, afinados, de curta, média e longa 
maturação, de leite cru ou pasteurizado. Prove: 
Tropeiro, Giramundo e Fernão, consagrados 
pelos clientes e premiados por especialistas.

Em atividade há 20 anos, é especializado em 
produtos feitos 100% com leite de búfalas, 
criadas na própria fazenda em pastagem 
rotacionada. Fabrica 18 variedades de queijos e 
também doce de leite, único do tipo no Brasil. 
Prove: muçarelas fresca e nózinho, burrata de 

Acaba de abrir as portas com uma produção 
preparada exclusivamente com leite de ovelhas 
do próprio sítio, criadas a pasto. Oferece 
produtos feitos à mão, sem conservantes. 
Prove: Queijo tipo boursin em azeite, coalhada 
seca, doce de leite e queijo Guaianá, criação da 
casa, de leite cru e casca lavada.
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Em uma fazenda construída em 1870, produz 
queijos feitos com leite de vacas Holandesas 
e maturados em uma sala de taipa, unindo 
história e inovação. Prove: Tulha, maturado 
por 18 meses, de textura firme e levemente 
picante, premiado com medalha de ouro no 
World Cheese Awards 2016-17.

Queijos feitos com arte desde 1997 com leite 
de vacas da raça Simental do próprio rebanho. 
Produz 18 tipos de queijo, entre frescos, 
maturados, afinados, de curta, média e longa 
maturação, de leite cru ou pasteurizado. Prove: 
Tropeiro, Giramundo e Fernão, consagrados 
pelos clientes e premiados por especialistas.

Especializado na criação de vacas da raça 
indiana Gir, o laticínio valoriza sua matéria-pri
ma diferenciada no desenvolvimento de 
queijos maturados em caves subterrâneas por 
até 15 meses. A produção é natural, tecnológi
ca e artesanal. Prove: Cuesta, Cuestinha, 
CuestAzul e Mandala

Há 3 anos produz leite de vacas holande-
sas puras de origem, mantido a pasto. 
Recentemente, iniciou a fabricação de 
queijos e de doce de leite cremoso. Prove: 
Dona Carolina, maturado por no mínimo 
90 dias, de sabor suavemente picante e 
massa cremosa. 
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criadas na própria fazenda em pastagem 

também doce de leite, único do tipo no Brasil. 

Especializada na seleção genética de Gir 
leiteiro desde 1962, produz na SilvaniA2 
Laticínios queijos com leite A2A2, de vacas 
criadas a pasto, com bezerros ao pé e sem 
hormônios. O produto pioneiro é ideal para 
alérgicos à beta-caseína A1 do leite. Prove: 
queijo frescal, padrão, ricota, muçarela em 
barra e no soro.

-Queijo de vaca

-Queijo de vaca

-Queijo de vaca

-Queijo de ovelha
-Queijo de vaca

-Queijo de vaca

-Queijo de vaca

-Queijo de búfala

-Queijo de búfala

-Queijo de cabra



CAPR IL  DO BOSQUE  Estrada da Terra Preta, a 3 km do centro de Joanópolis. 
Acesso pela saída 2 da Rodovia Fernão Dias e Estrada Entre Serras e Águas, km 16. 
Horário de atendimento: Sex. a dom., das 10h às 18h, sob reserva
(11) 99609-0773 | contato@caprildobosque.com.br | www.caprildobosque.com.br
Instagram: @CaprilDoBosque | Facebook.com/CaprilDoBosque

ESTÂNC IA  S I LVAN IA   Rodovia Prefeito Osório da Cunha Lara Neto, 5999, Caçapava - SP 
Horário de atendimento: Diariamente, das 9h às 17h, com agendamento
(12) 3653-3909 | estanciasilvania@gmail.com | www.estanciasilvania.com.br
Instagram: @EstanciaSilvania | Facebook.com/EstanciaSilvania

FAZENDA ATAL A IA  Rodovia SP 352, Km 137,3 - Amparo 
Horário de atendimento: Todos os dias das 9h às 17h
(19) 3807-5545 | vendas.fazendaatalaia@gmail.com
Instagram: @FazendaAtalaia | Facebook.com/FazendaAtalaia

FAZENDA SANTA HELENA  Estrada Jacupiranga a Eldorado, s/n - Jacupiranga
Horário de atendimento:  Sex., a partir das 12h, com agendamento
(13) 3822-4044 | contato@laticioniosantahelena.com.br | www.laticiniosantahelena.com.br 
Instagram: @fazenda_santa_helena | Facebook.com/LaticinioSantaHelena

FAZENDA SANTA LUZ IA  Av. Com. Serafino Fileppo, s/n - Chapada Grande, Itapetininga. 
Horário de atendimento: Loja: Seg. a sex, das 8h às 17h e Sáb. das 8h às 20h /
Bistrô: Qui. a sáb, das 12h às 22h. (15) 3273-1565 / (15) 99656-1945
queijaria@fazendasantaluzia.com.br | www.fazendasantaluzia.com.br 
Instagram: @queijo_com_arte | Facebook.com/QueijoComArte

L AT IC ÍN IO ARTESANAL MONTEZUMA  Estrada da Serra da Paulista, km 9 
São João da Boa Vista. Horário de atendimento: todos os dias, das 7h às 16h
(19) 99721-8688 | administrativo@laticiniomontezuma.com.br | latmontezuma.com.br
Facebook.com/LaticinioMontezuma

LE I TER IA  SANTA PAUL A  SP 350, Km 257 -  Estrada São José do Rio Pardo a 
Casa Branca. Horário de atendimento: Seg. a sex., das 7h às 17h e sáb., 
das 7h às 12h (19) 99776-8645 
Instagram: @LeiteriaSantaPaula | Facebook.com/Leiteria-Santa-Paula

PARD INHO ARTESANAL   R. Visconde do Rio Branco s/n – Pardinho – SP
Horário de atendimento:  Sex., das 14h às 17h
(14) 3882-8666 | Instagram: @PardinhoArtesanal 

QUEIJAR IA  R IMA  Estrada Municipal para o Bairro Caiacatinga, 13, Porto Feliz.
Horário de atendimento: Seg. a sex., das 9h às 16h, sáb. e dom., com agendamento 
(11) 94108-8818/ (11) 94189-8818 
queijariarima@gmail.com | www.queijariarima.com.br | Instagram: @queijariarima

 Nós, enquanto criadores do Caminho do Queijo Artesanal 
Paulista, defendemos que:

Deve ser considerado como artesanal todo o queijo produzido 
em pequena escala, com predominância dos processos manuais, 
uso limitado de máquinas e utilização exclusiva de leite produzido 
em cada queijaria ou em seus arredores;

O valor do queijo artesanal está nas escolhas realizadas pelo 
artesão queijeiro para garantir a qualidade de sua produção, da 
seleção de suas matérias-primas à definição dos processos 
empregados em suas receitas, incluindo o aproveitamento das 
condições climáticas e geográficas que ajudam a definir a identi-
dade de seus produtos;     

A variedade de queijos oferecida no Estado de São Paulo é das 
mais representativas do país e deve ser considerada como tal;

Devem ser valorizadas a liberdade criativa e a interferência 
humana no processo, pois estas possibilitam a inovação, com a 
criação de novas variedades e estilos, respeitando os limites da 
sustentabilidade ambiental, econômica e social;

Para que um queijo seja considerado Artesanal Paulista, todo o 
leite nele presente, cru ou pasteurizado, deve provir do Estado de 
São Paulo e possuir um excelente padrão de qualidade;

É fundamental reconectar e reaproximar os pequenos produto-
res dos consumidores finais, aperfeiçoando os processos de 
rastreabilidade e promovendo o consumo consciente e local;

Faz-se necessário o aprimoramento das normas de inspeção, 
orientação e registro pelo Poder Público, desenvolvendo um 
acompanhamento positivo e colaborativo junto aos produtores, 
com mais incentivos, flexibilizando, inclusive, o uso de leite cru. A 
produção queijeira tem enorme impacto social e econômico e é 
peça-chave para o desenvolvimento do Estado, da agricultura 
familiar e para a fixação do homem no campo;

Todos os consumidores merecem comer, no dia a dia, queijos 
melhores que os industrializados, deixando aditivos, conservantes 
e aromatizantes fora de casa. Queijos artesanais, bons e limpos, 
devem ser a regra, não a exceção. 

Juntos, oferecemos centenas de empregos, processamos 
milhares de litros de leite por mês e produzimos mais de 100 tipos 
diferentes de queijos de vaca, cabra, ovelha e búfala, de diferentes 
raças. Buscamos, portanto, apoio, nas mais diversas esferas: dos 
consumidores, dos parceiros, dos distribuidores, do mercado e 
também do Poder Público. Que o Caminho do Queijo Artesanal 
Paulista promova a mudança cultural que esperamos! Valorizar a 
produção queijeira do Estado é valorizar nossa própria cultura.

São Paulo, agosto de 2017

www.caminhodoqueijopaulista.com.br

FAZENDA DONA CAROL INA Km 157 da Rod. Castello Branco, atrás do condomínio 
Ninho Verde, Porangaba. Horário de Atendimento: Diariamente, das 9h às 17h
(11) 96020-1111 | heradonacarolina@gmail.com 

Facebook.com/CaminhoDoQueijoPaulista
Instagram.com/CaminhoDoQueijoPaulista


