


“As pessoas que consomem  os nossos produtos, 
                   levam mais do que queijo,  levam também uma história”

+ de  

20 anos  
de muito trabalho, 

quebrando paradigmas  
e sendo pioneiros 

nas inovações 
da categoria

5,5 
milhões

de metros quadrados 
de preservação 

da Mata Atlântica

3 mil  
metros 

quadrados
Fábrica ampla e  

moderna, que garante  
a rastreabilidade  
de todo processo 

produtivo

+ de  

40 Produtos 
deliciosos, com 

embalagens originais, 
únicas e  

inspiradoras



“O que nos move é oferecer 
          produtos gostosos e saudáveis” 

“As pessoas que consomem  os nossos produtos, 
                   levam mais do que queijo,  levam também uma história”

Jorge Nakid

Denise Nakid

+ de 200 
fornecedores que 

transformaram o leite 
de búfala em uma 

das mais importantes 
economias do Vale 

do Ribeira - SP

+ de 100 
colaboradores

Um time contagiante! 
Que faz nossa vibração 
e alegria estar presente  

em todos os nossos  
produtos Programa 

Pró-Búfala  
Rígidos critérios de 

qualidade para garantir 
o melhor leite 

de búfala.

Fermento italiano exclusivo 
que garante a autenticidade e 
personalidade dos nossos produtos



POR QUE BÚFALA?



Em relação à muçarela de vaca, a mozzarella de búfala é mais branca, 
macia e tem uma textura única, além de mais nutrientes como cálcio, 
proteína, vitaminas, leite naturalmente A2A2 e o dobro de ômega 3.

Tudo isso com uma vantagem extra: menos colesterol.1

1Fonte: ABCB - Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos





POR QUE USAMOS
O TERMO “MOZZARELLA” 

A palavra “mozzarella” tem sua origem na região italiana
da Campânia, onde é usada exclusivamente para nomear
os queijos produzidos com leite de búfala. Na Itália, 
as muçarelas produzidas com leite de vaca são chamadas 
de fi or di latte.

Como nós produzimos queijos 100% com leite de búfala,
escolhemos respeitar a tradição e chamá-los de 
“mozzarella”, em sua grafi a original italiana.



TRADICIONAL
Barras, trança, fatiados, manta

As barras apresentam baixa umidade, 
boa fatiabilidade e derretimento. 
Ideal para pizzas e sanduíches quentes.



PESO VARIÁVEL PARA PRODUTOS VENDIDOS POR KG* *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Barra 4kg
20001 Barra 2,5kg

20060 Barra 800g
20002

Trança
20038

Fatiado
20048

Manta
20039

Barra lanche 500g
20003



TRADICIONAL
Mozzarella em Bolas

Levemente suave, textura única e cremosa. 
ótima para pratos sofi sticados, saladas, massas, 
sanduíches, carnes e peixes.



*MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Bola vácuo
20004

Cereja vácuo
20008

Cereja pote
20016

Bola pote
20036

Cereja pote
20032

Gran Caprese
pote
20023



TRADICIONAL
Burratas

Queijo muito tradicional na Itália e que vem 
conquistando os corações dos brasileiros, 
a burrata é feita artesanalmente, com uma fi na 
camada de mozzarella de búfala recheada com 
creme de leite de búfala e lascas de queijos



*PESO VARIÁVEL *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Burrata Tradicional
20055

Burrata Pistache
20072

Burrata Damasco
20073



TRADICIONAL
Variados

A Ricottine de Búfala Levitare possui 
versatilidade no sabor, podendo fazer infi nitas 
combinações de doce e salgado.



*PESO VARIÁVEL PARA PRODUTOS VENDIDOS POR KG *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Queijo Minas  
Frescal
20047

Ricota 
20010

Ricota fresca de 
búfala na cestinha
20045

Queijo Minas
Padrão
20013

Cottage
20046

Requeijão
40001

Manteiga
30001

Manteiga 
tablete
30002



TAMANHOS

Gran Cereja
25g

Cereja
10g

Bola
50g



Gran Caprese
180g

Caprese
95g



ZERO LACTOSE
Queijos produzidos para dietas 
com restrição de lactose, 
mas sem restrição de sabor. 



*PESO VARIÁVEL *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Barra 2,5kg
20061

Barra lanche 500g
20041

Minas padrão
20043

Minas frescal
20035

Requeijão
40002

Cereja pote
20024



FOOD SERVICE

Com manuseio fácil e prático. 
Tudo para levar ainda mais qualidade 
e clientes para o seu negócio. 



*PESO VARIÁVEL *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Barra 4kg
20001

Barra 2,5kg
20060

Barra 800g
20002

Rolo Caprese 2,5kg
5 unid.
20012

Fatiado
20058

Rolo Caprese 500g
1 unid.
20033



FOOD SERVICE



*PESO VARIÁVEL *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Gran Caprese
20019

Caprese
20017

Cereja
20007

Gran Cereja
20057

Bola
20005

Cereja balde
20066

Gran Cereja balde
20067



FOOD SERVICE



*PESO VARIÁVEL *MEDIDAS EXTERNAS CX. (mm)

Stracciatella
Creme de burrata
20053

Burrata
20029








