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Filtros de Sonhos,
Árvores da vida ,feitos

em fio encerado, argola
de acrílico e miçangas,

todos em macramê.
Caixas e quadros feitos

em MDF

arte Feliz

U
N

ID
A

S
PA

R
A

LEVAR O MACRAMÊ, A ARTE EM
M

D
F, A

T
O

D
O

S
.

E-mail: silvanacecilialara@gmail.com          
WhatsApp: 97524-2211 / 97530-6463           

Região: Colégio Batista BH     
 

@
arte.feliz.m

acram
e
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https://www.instagram.com/arte.feliz.macrame/


Daju sabor 
e saúde

Pães de cenoura e
beterraba, bolos,

conservas de pepino e
hortaliças e produção de

sementes.

E-mail: Ju.tur.malina@hotmail.com          
Whatsapp 31 993183246

Rua Inês Glasmam, 957. Ribeiro de Abreu
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Fábrica de 
Hortas 

 
WhatsApp: 97524-2211 / 97530-6463           

 

@
fabricadehort

Vendemos mudas de
hortaliças, condimentos,

PANC's e ervas medicinais,
húmus de minhoca e terra
preparada para plantar. 

Nossas lojas estão localizadas na rua Lua,
340 - Bairro Santa Lúcia ou Rua José Negrão

de Lima, 160 - Bairro Belvedere
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https://www.instagram.com/fabricadehortas/


Su
ge

rim
os

co
ns

um
i-l

o
di

re
ta

m
en

te
com massas, brusquetas ou para

fazer m
olho

a
bolonhesa.

Va
ib

em
co

m
qu

ei
jo

s for
tes, fr

ios e em sanduíches, inclusive
os

veganos.

Geleia de Cebola
Geleia agridoce para acompanhar

alimentos salgados. 

To
m

at
es

co
zid

os
em

azeite extra virgem, com

alho
e

especiarias.

Validade de 3 meses em local fresco e
ventilado. Após aberto, conservar na geladeira

e consumir em até 10 dias.

Filtre

         E-mail: filtrenatural@gmail.com          
Whatsapp 31 99579-1201

Córrego das Lajes, Zona Rural, Sabará

Produzimos Molhos,
antepasto, confit de Tomate,

chutneys, conservas,
compotas, geleias, granolas,
temperos caseiros, picles,

relish e doces.

Passata de Tomate
Receita de Molho de Tomate que

ganhamos de um casal de Italianos
em uma viagem à Bahia. 

Pote de 600ml (500g) - R$25,90

Potes de 240ml - R$18,90

Validade de 3 meses em local fresco e
ventilado. Após aberto, conservar na geladeira

e consumir em até 20 dias.
Confit de Tomate

Potes de 240ml - R$19,90

É um pecado não degusta-lo com um pão Italiano,
de preferência, de fermentação natural. Vai bem

também, com massas ou salada.
E o azeite que ficar no pote, pode ser usado para

temperar uma salada ou fazer um refogado.
Outra opção é bater todo seu conteúdo em um

processador e terá um patê dos Deuses.
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@

filtrenatural

https://www.instagram.com/filtrenatural/


Todososno
ss

os
pr

od
ut

os
sã

o
so

b encomenda uma vez que a prezam
os

pelo
fazerartesanal.

Va
ib

em
co

m
qu

ei
jo

s for
tes, fr

ios e em sanduíches, inclusive
os

veganos.

Gedaleia 

E-mail: roneliamo@gmail.com
           WhatsApp: (31) 99719 4436           

 

@
gedaleia

 Gedaleia, geleias artesanais
com um toque caseiro, onde o
sabor da fruta é o destaque.

São geleias livres de corantes,
aromatizantes e conservantes

químicos.

Eu sou a Ronélia, podem me chamar de
Leia. Sou a produtora e responsável

principal pela produção das geleias e conto
com a participação da Ana Clara, minha filha

no marketing da nossa marca.

Cestas e Caixas Personalizadas

Para presentear em datas comerciais e também
em datas comemorativas particulares.

Variedade de tamanhos e valores.

Geleias Artesanais

Sem conservantes , corantes e aromatizantes.
Sabores variados em potes de 40g e de 240g com

100% do sabor da fruta

Uso versátil. Combina com pratos salgados e doces. 
O mais tradicional é com torradinhas e pães, mas vai

muito bem com queijos, cremes e massas.

Kit Drink Gin

É um kit composto por um pote de geleia
pequeno, uma dose de Gin artesanal, um
pote para preparar o drink, um canudo de

papel e pazinha biodegradáveis e especiarias.

Nopodedisp
onibi

liz
ad

o
no

ki
t,

co
lo

ca
r o

Gi
n,

a qu

an
tidade de geleia que desejar, água tônica, especiarias  e

gelo.M
isturarlevemente.
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https://www.instagram.com/gedaleia/
https://www.instagram.com/gedaleia/


@
gostim

darocacozinhaartesanal

Gostim da Roça: 
cozinha artesanal, cervejaria e cultura

         E-mail: scgomes.marcia@gmail.com          
Whatsapp 31 9840 62250

Região Metropolitana de BH - Jaboticatubas

É um empreendimento
familiar de produção

artesanal de alimentos. Eu,
Márcia e Minha mãe Tânia  

Carne de Lata, torresminho
semi-pronto, doces em

compota, geleia e congelados
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https://www.instagram.com/gostimdarocacozinhaartesanal/


Abóbora,  Alface, Banana, Couve,
Beterraba, Mostarda, quiabo, berinjela,

pimenta, mandioca, beldroega, Ora-pro-
nóbis, cebolinha salsa, rúcula, 

 pimentão, alho e cebola.

Horta Comunitária 
Coqueiro Verde

   WhatsApp: 31 98812-5715  
Rua das Almas-200, bairro Conjunto Paulo VI

         Conjunto Paulo VI - Regional Nordeste         
 

É uma horta Coletiva/Comunitária
que tem objetivos diversos, como a

produção de alimentos,
preservação ambiental, geração de

renda, melhoria da alimentação
local, entre outras características
positivas. As gleba são divididas

entres 11 agricultorxs e a
produção muito diversa.

Sr . João,  Silania, Agostinha, Odilon,
Fátima,  Heleni, Elaine, Arnaldo, Maria

das Graças, Regino e Lindaura.
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@
im

ani.anna

Imani Anna

         E-mail: imanianna@yahoo.com.br          
Whatsapp 31 98855-9158
Santa Clara - Vespasiano

O Imani Anna nasceu em 2007 com o
objetivo de gerar renda através do

artesanato, para as artesãs da nossa
região, com o tempo entendemos que a

nossa missão também era contribuir
com o fortalecimento da identidade e

cultura afrobrasileira através das
bonecas pretas. Atualmente o grupo é

composto por 5 artesãs negras.

Papai Noel Negro escalando com uma corda, ele é feito com
tecido tricoline e cetim, com enchimento de fibra siliconada,

e a corda é de sisal, ele tem em média 45cm de altura
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https://www.instagram.com/imani.anna/


Jabuticabana 
Artesanal

   E-mail: anaadaopinto@gmail.com  
WhatsApp: 031 9 96208981 - 9 99176993

             Esplanada - Sabará MG           
 

Trabalhamos com produtos
derivados da Jabuticaba,

artesanalmente. Produzimos
geleias, licores e molhos picantes.

Sem glúten, sem conservantes,
100% artesanal.

Po
te

 2
50

, 1
25 e 50 grs

Acompanhamento de queijos,
biscoitos, carnes etc

Licor de Jabuticaba 

Po
de

fic
ar

ao
te

mpo como também em geladeira. Validade indeterm
inada.

Molho feito com Jabuticaba,
pimenta malagueta e especiarias

M
an

te
r a

m
bi

en
te

norm
al, validade 12 meses. Garrafas de 500, 250

e
50

m
l

Usado em carnes, salgados, queijos etc
Geleia Tradicional de Jabuticaba

Sem glúten, sem conservantes, 100% artesanal

À base de Jabuticaba, cachaça e açúcar

12
@

jabuticabana_artesanal

https://www.instagram.com/jabuticabana_artesanal/


@
kom

bucha_zest

Kombuchas Zest

         E-mail: lucieneelopes@gmail.com          
Whatsapp 31 98330-1317

Nova Vista - Sabará

Empresa familiar,
produtora de Kombuchas
(fermentados). Kombucha,

bebida fermentada,
alimento saudável que

fortalece a saúde!
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https://www.instagram.com/kombucha_zest/


Fe
ch

ad
o

um
an

o.
Ab

er
ta

um

mês na geladeira - 340gramas 

Lá no meu 
quintal

   E-mail: veraniltaalves@gmail.com
   WhatsApp: 31 9 85314237

            Ribeiro de Abreu - BH / MG           
 

Eu sou a Dona Vera, sou do vale
do jequitinhonha. Moro em BH
a mais de 40 anos. Planto no
meu quintal hortaliças que

planto e cultivo junto com meu
marido. Vendo hortaliças do
meu quintal. Faço conservas,

caponatas e tempero.

Aperitivo, acompanhamento de salada.

Hortaliças

Caponata de umbigo de banana.

Leva umbigo de banana, cenoura, uva passa,
castanha de caju, alho e cebola. 

Caponata de umbigo de banana e
conserva de batata bolinha.

Couve, hortelã, peixinho, Vinagreira.
Caponata umbigo de banana, conservas de

batata bolinha, pepininho, pimenta biquinho.
Frutas como manga, banana. 

@
quintaldavera

 Conserva de Pepininho

Conserva de pepininho, que vai pepininho,
vinagre, água e sal.

Fe
ch

ad
o

um
an

o,
ap

ós
ab

erta
um mês na geladeira - 300gramas
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https://www.instagram.com/quintaldavera/


Margaridas 
Artesanato

E-mail: mfatimaalves922@gmail.com
Whatsapp 31 9 8644-3068

Dom Bosco - Betim

Somos um grupo de mulheres
artesãs que acredita na força da

amizade e da partilha do
conhecimento. A nossa produção
básica é constituída de peças em

MDF como caixas, quadros e porta
chaves, pintura em tecido (panos

de prato) e colchas de retalho.

Pano de Prato

Pano de prato pintado a mão com
motivo natalino.

Colcha confeccionada com
retalhos de tecido.

Quadro em MDF para 
guardar rolhas

Lim
pa

r co
m

pano seco e macio. Validade indeterminada. 
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Co
ns

um
o

in
na

tu

ra,
em saladas ou na preparação  de

pratos.

Sã
o

ve
nd

id
as

no
kg

, m

ói e
pé, sendo que os preços variam

porproduto.

Nossa Horta 
em sua Porta

   E-mail: nossahortaemsuaporta@gmail.com   
WhatsApp: 31 99579-1201

           Córrego das Lajes, Zona Rural - Sabará    
 

Somos uma horta agroecológica localizada na
zona rural de Sabará. Na nossa roça produzimos

hortaliças, legumes, temperos, frutas e grãos
seguindo os princípios da Agroecologia,

respeitando a diversidade e o meio ambiente.
Entendemos que fazemos parte do sistema e

assim, todas as nossas ações têm que resultar em
melhoria do mesmo.  . Participamos da

construção do SPGRMBH e somos associados à
Horizontes Agroecológicos. Atendemos Sabará,

Belo Horizonte e Nova Lima.

@
nossahortaem

suaporta

Produzimos alfaces, Coentro, salsa,
cebolinha, taioba, almeirão roxo, rúcula,
manjericão, alecrim, babosa, pimentas,

pimentões, beterraba, cenoura, berinjela,
abobrinha, abóbora, jiló, dentre outras.

 
Temos também, manga, laranja, jabuticaba,

goiaba, Acerola, abacate, pinha, Jaca,
mexerica, limão, araçá, milho, mamão,

mandioca e feijão. Além disto, temos uma
gama de PANCs e plantas medicinais.

 
Nossas unidades são "pé, moí, peso" e os
preços variam entre R$3,00 e R$9,00, de

acordo com o produto.
 

Nossa disponibilidade e preços podem ser
consultados diariamente através do
WhatsApp ou  do nosso Instagram.
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https://www.instagram.com/nossahortaemsuaporta/


Núcleo Flora

E-mail: claudiaourobranco@hotmail.com
Whatsapp 31 99252-6617

Dom Bosco - BH

Ceramica artesanal, modelada a mão,
autoral para decoração, vasos
personalizada com suculentas,

esculturas, pratos com oração, e muito
mais, todas as peças são feitas com

muito carinho. Claudia Antunes,
comecei com a cerâmica para aprender
um pouco da arte da argila, fiz cursos e

hoje virou uma arte- profissão.

Ceramica artesanal,
modelada à mão, peças

decorativas.

@
claudia_antunes_nucleoflora
17

https://www.instagram.com/claudia_antunes_nucleoflora/


Pão do Vovô

   E-mail: silvamendesmarcoantonio@gmail.com             
            WhatsApp: 9 92868587/ 9 83157265           

João Pinheiro - Belo Horizonte

Pães e biscoitos feitos com ingredientes
de qualidade, muitos cuidados e

carinho. São mais do que produtos,
comida afetiva. A variedade busca
atender a uma oferta de pães e

biscoitos diferenciados dos encontrados
no mercado. Alguns são veganos.

Necessário conservar em geladeira e
todos podem ser congelados.

@
paodovovobh

Biscoitos amanteigados

Bi
sc

oi
to

sm
ac

ios

, sa
bor bem especial em form

a de
pinheiro.

25 gramas cada unidade.
Caixas à partir de 5 unidades.

Delícia alemã
Tradicional pão natalino alemão. 

Feito à base de manteiga, com
castanhas, passas e frutas

cristalizadas. Sabor levemente cítrico,
coberto com manteiga e açúcar.450

gr
sc

ad
a

-E
m

ba
la

do
em

sac
o de celofane, por até 4 dias em

tem
peratura

am
biente.

Brioches
Pães de textura delicada, à base de

manteiga, super macios. Sabores côco,
ganache de cacau e gotas de chocolate,
frutas cristalizadas ou mix de castanhas

60
0

e
80

0 grs
- Conservar em geladeira por até

7dias.
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https://www.instagram.com/paodovovobh/


Porteira 
Verde

E-mail: gena.albinati@gmail.com 
Whatsapp: 31 98895-6613

Carlos Prates (BH) e Viamão (Rio Manso).

Plantamos de forma
agroecológica há 30 anos
aqui em BH e no Viamão,
município de Rio Manso.

Começamos a comercializar
nossos produtos há 5 anos.

@
porteiraverde

Chás Agroecológicos em 60 sabores,
em sachês com as ervas picadas e secas
à sombra, para feitura de 1 litro de Chá:

Alecrim, Alfavaca, Capim de Cheiro,
Laranja, Pariri, Quebra-Pedra, etc.

 
Sais Temperados em 5 sabores, com

sal do Himalaia e ervas diversas, em
vidros-saleiros: Sal Funcional, Sal de

Ervas, Sal Picante, Sal Refrescante, etc. 
 

Licores de Frutas de época em vários
sabores: Jabuticaba, Laranja, Limão

Capeta, Limão Siciliano, etc. 
 

Geleias de Frutas em vários sabores:
Laranja, Damasco, Jabuticaba, Limão

Capeta, Morango, etc.

Chás de Ervas de plantio agroecológico
em 60 sabores individuais em sachês de 4

a 12 gramas ( conforme a erva). Ervas
picadas e secas à sombra.

Chás de ervas

Sal rosa do Himalaia temperado com ervas
diversas, em saleiro de 75 a 105 gramas, nos

sabores: Sal Funcional, Sal de Ervas, Sal de
Especiarias, Sal Picante e Sal Refrescante.

Sais Temperados.

Co
ns

erv
ar à sombra. Validade 6 meses.

Licores
Licores de Laranja, Limão Capeta, Limão

Siciliano,  Jabuticaba. Garrafa com 275 ml.

Co
ns

er
va

r n
o 

co
ng

ela
dor (ele não congela) Validade indeterm

inada. 
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https://www.instagram.com/porteiraverde/


Recicl-A-rte

               E-mail: exequieldd@hotmail.com             
    WhatsApp: (31) 98878-7103
     Liberdade - Belo Horizonte

Mosaicos artesanais e esculturas
minimalistas em palito de fosforo.
Todos os trabalhos são realizados

com materiais reciclados. Sou
Daniel Exequiel Duarte, sou

Argentino, professor de educação
física, instrutor de Yoga e artesão
entre outras coisas, rsrsrsrs. Moro

em Belo Horizonte desde 2002

@
recicl4rte

Mosaicos artesanais e esculturas minimalistas
em palito de fosforo. 

 
Em mosaico: Luminárias, porta-chaves,

espelhos, bandejas , caixas, enfeites de jardim. 
 

Em Palitos de fósforo: entalhados de santos,
comics, animais, profissões, outras figuras. 

 
 

presépio em palitos

1
(u

m
), p

eso, menos de 10 g - Preço $90.-

presépio em palitos de fosforo
dentro de uma capsula de café.

conservar em local seco

porta-chaves em mosaico com
material reciclado. 1 (um),

menos de 500g, - Preço $70.

Porta-chaves

co
ns

er
va

r e
m lugar seco, validade indeterm

inada.

luminária em mosaico de vidro reciclado.
1 (uma) , aproximadamente 500g, 

Preço $60. 

Luminária
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https://www.instagram.com/recicl4rte/


Rivera 
Criações

E-mail: Jamenysr@gmail.com 
Whatsapp: (31) 984006226 ou (31) 986492237

Bairro Copacabana  - Belo Horizonte

Rivera Criações é um empreendimento familiar
criado por mãe e filha peruanas, Lourdes Rivera e
Jameny Rivera, que uniram o amor pelo artesanato
de uma, com a paixão pelo design gráfico da outra.

Suas criações juntam a confecção artesanal, arte
gráfica e sustentabilidade; tendo como um dos
destaques a Linha Andina, que são produtos
artesanais diversos inspirados em sua cultura

peruana, trazendo um pouco das cores, tecidos e
fauna andina. “Nossa produção é um ato de amor
pelo nosso trabalho, onde, em cada caderninho,

em cada bordado feito, e em cada estampa criada,
colocamos o cuidado, a delicadeza, a atenção com

o nosso cliente”.

@
riveracriacoes

Presépios criativos, sob base
de mdf. Personagens em

cerâmica andina. Fazemos
diversos modelos

Presépios

Enfeites natalinos diversos
para árvore de natal feito com

tecido andino

Enfeites para árvore de Natal

Ve
ndemos por unidade ou kits

U
ni

da
de

. T
am

an
ho

varia de acordo com o modelo
escolhido

Terrários Natalinos
Presépios em terrários, feitos em vaso de barro,

decorados com suculentas e cactos e personagens
do presépio em cerâmica peruana. 

Unid
ad

e
-F

az
em

os
di

ve
rso

s tamanhos e tbm personalizados ao
gosto

do
cliente. Nossos produtos misturam criação artesanal, arte gráfica e sustentabilidade. Temos duas

grandes Linhas de produtos, A Linha Andina e a Linha Sustentável, mas ambas se unem em
algumas criações.

 
A Linha Andina são produtos artesanais diversos inspirados em sua cultura peruana,

trazendo um pouco das cores, tecidos e  fauna andina. E a Linha sustentável são produtos
artesanais confeccionados com reaproveitamento de diversos materiais, entre eles, o

carpete, o tecido, o papelão e aparas de papéis variados.
 

Criamos produtos utilitários e decorativos, como cadernos, agendas, bloquinhos, imãs, lápis
decorados, capas de livros, ecobags, cachepots, chaveiros. E na época natalina criamos

presépios e decoração pra árvore de natal.
 

Trabalhamos também com itens de papelaria totalmente personalizada para eventos,
empresas ou presentes especiais. 
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https://www.instagram.com/riveracriacoes/


Tomilho 
Fresco 

               E-mail: tomilhofresco@gmail.com             
    WhatsApp: 31 98852-6199

     Santo André - Noroeste - BH

Alimentos sem glúten, com opções
sem açúcar e lactose, feitos com

insumos Agroecológicos, sua
comida feliz! Sou Sabrina, 37 anos,
cozinheira a 14 anos, levo para as

pessoas com restrições alimentares
uma comida, leve e gostosa, porque

se alimentar faz bem pra alma!

@
tom

ilho.fresco

Os produtos são todos sem glúten, sem
contaminação cruzada, garantindo as pessoas

celíacas e com a alergias segurança em poder se
alimentar bem. Também temos produtos sem

lactose e sem açúcar. Pães, bolos, massas,
lasanhas, quiches, coxinhas, molho de tomate,

molho Pesto, antepasto de berinjela, de
abobrinha, de tomate; pizzas, empadas. Para que

todos possam comer bem e de uma forma segura.

Panetone Am
bi

en
te

4
dia

s/
geladeira 12 dias/ congelado 90

dias
- 500g

Panetone sem glúten e sem lactose
de castanhas com uvas passas 

Am
bi

en
te

4
di

as
/ geladeira 12 dias / congelador 90

dias
- 500g

Quiche de palmito com alho porro - 800g

Quiche 

Chocotone sem glúten, recheado
com brigadeiro 

Chocotone Recheado 

Se
rv

ir aco
mpanhado de uma salada verde
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https://www.instagram.com/tomilho.fresco/


Toucinho de barriga suíno,
curado por 48h e depois

Defumado por 6h. Na
geladeira por 20 dias ou

congelado, por 60 dias. Pode
ser frito em lâminas, sem
necessidade de utilizar
gordura, assado ou na

churrasqueira. Aqui utilizamos
muito em pizzas e para
cozinhar com o feijão.

Um 
Porquin Só

E-mail: umporquinso@gmail.com 
Whatsapp: 31 99579-1201

Córrego das Lajes, Zona Rural - Sabará

Somos produtores familiares de
defumados, embutidos e maturados,

na Zona Rural de Sabará. Com
formação pelo SENAR MINAS, nossos
produtos são artesanais e sem adição

de conservantes e químicos. 
 

Denilson Eleutério - Produtor 
João Victor Eleutério - Produtor

@
um

porquinso

Linguiça Caipira de carne Suína
produzida de forma 100% artesanal, com

especiarias da roça. Na geladeira por 7
dias ou congelada por 30 dias. Pode ser

degustada frita, assada ou na
churrasqueira.

Linguiça Caipira

É produzido com carne suína, toucinho e
especiarias. Este salame passa por um

processo de fermentação e finalmente, é
maturado. O processo de fabricação leva entre

12 e 20 dias. Ideal para lanches ou para
compor tábuas de frios ou como tira gosto.

Salaminho Tipo Italiano

 P
eç

as
de

ap
roximadamente 260g - R$26,00

- 

500g - R$19,50

Nossos produtos são feitos com carnes nobres,
adquiridas em frigorífico certificado. Parte dos

insumos usados são agroecológicos ou orgânicos e
o sal não possui iodo. Nossa produção é quinzenal.

Na nossa linha de produtos temos: 

MATURADOS:
Salaminho Tipo Italiano

Coppa

DEFUMADOS:
Bacon

Costelinha
Peito de Frango

Linguiça Moqueada
Lombo
Tilápia
Queijo

EMBUTIDOS:
Linguiça Caipira

COZIDOS:
Presunto

 

ASSADOS:
Torresmo de Rolo

 

Bacon Defumado

500g - R$24,50
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https://www.instagram.com/umporquinso/
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Desejamos a todos um        
     Feliz Natal!



@ufmgcolmeia

SIGA A GENTE EM NOSSAS
REDES SOCIAIS E ACOMPANHE

NOSSOS TRABALHOS
 

DEZEMBRO DE 2021

colmeiasolidariaufmg@gmail.com 

http://www.aueufmg.wordpress.com/

http://www.colmeiasolidariaufmg.wordpress.com/
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aue.ufmg@gmail.com

https://www.instagram.com/ufmgcolmeia/
https://aueufmg.wordpress.com/
https://colmeiasolidariaufmg.wordpress.com/
https://www.instagram.com/aue.ufmg/

