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Feira Sabor Nacional celebra a chegada do 

verão no MCB 
 

Pequenos produtores, expositores e oficinas são as atrações do evento nos dias 

24 e 25 de novembro, sábado e domingo; entrada gratuita  
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O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado 

gerida pela Sociedade Civil por meio de A Casa Museu de Artes e Artefatos 

Brasileiros, e o Grupo FSN realizam em parceria a nona edição da Feira Sabor 

Nacional. O evento será nos dias 24 e 25 de novembro, sábado, das 10h às 20h, 

e domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita, e reunirá produtos sazonais 

produzidos por pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios 

culinários.  

 



Nesta edição, a Feira Sabor Nacional saúda a chegada do verão e do final do ano, 

destacando produtos elaborados com leveza, refrescância e voltados para a 

alimentação saudável. Além dos expositores, o evento conta com uma praça de 

alimentação e opções de gastronomia baiana, iguarias acreanas, dentre outras.  

 

“Para novembro, a curadoria buscou ainda mais inovação e originalidade. Vamos 
trazer o colorido na estação mais quente do ano em produtos como biscoitos 
especiais, guloseimas adocicadas e molhos de mostardas e hortelã refrescantes”, 
comenta Elson Reys, sócio do Grupo FSN. 
 
A fim de contextualizar a vocação para a arquitetura e o design, o Museu da 
Casa Brasileira contribui para temas como economia criativa e sustentabilidade. 
“Nesse sentido, promovemos iniciativas como a Feira Sabor Nacional que geram 
oportunidade de acesso e incentivam o contato direto entre os pequenos 
produtores e o consumidor final”, afirma a diretora geral do MCB, Miriam Lerner. 
 
Oficinas para adultos e crianças completam a programação do evento:  
 
OFICINAS 
Sábado, 24 de novembro 
- Das 12h00 às 14h00: Como ter uma horta de temperos orgânicos em 
casa - Silvia Jeha, Sabor de Fazenda 
Na atividade os participantes aprenderão os segredos sobre o plantio e os 
benefícios dos temperos orgânicos. (20 vagas) 
*as inscrições serão realizadas com os organizadores do evento no dia da atividade.   

 
Domingo, 25 de novembro 
- Das 14h00 às 16h00: Da mandioca à tapioca - Oquecabeaqui? 
Oficina de feitura da tapioca, desde a mandioca até a mesa. Os participantes irão 
explorar a tapioca como suporte para criações artísticas, utilizando pigmentos 
naturais, estêncil e outras ferramentas para deixar suas marcas no alimento. 
Público alvo: crianças de 3 a 10 anos. (20 vagas) 
*as inscrições serão realizadas com os organizadores do evento no dia da atividade.   
 

Expositores: 

Abra a Boca e Feche os Olhos, Aguzzo; A. Mar; Atelier de Terrine; Baiani 

Chocolates; Brutus Pimentas; Café Amorim; Café Campo Místico; Art & Richies; 

Casa do Bolo de Rolo; Casa Mantiva; Canoleria Brasil; Capril do Bosque; 

Castanharia; Cerâmica Fátima Moreira; Chef In Boss; Chimichurri Norba; 

Chrtistophe & Zeide; Delicari; Deliciss; Desenrolha; É Brownie; Elaine Doces; 

Empório Poitara; Fazenda Atalaia, Feito a Pão; Fruta Fina, Flor Gourmet; Funghi 

Caruso; Going Nuts; Gostoso e Fácil; Gin Arapuru; Goldy Alimentos; Jais Hand 



Made; Kika Ps; La Bottega di Nino; La Conserveria; Lowe; Maximo Boschi; MBee 

Mel; Montezuma Queijos; Obaatian, Objekti; O Chá Lá; Oficina Vovôio; Oliq 

Azeites; Origens Grechi; Pampa Alfajores; Pardinho Artesanal; Poppin’corn; 

Quitandarte; Quituteria Artesanal; Riccio Cucina; Rima; Rusti Cookies; Sacola 

Tropical; Santa Paula Queijaria; Sabor de Fazenda; Santo Cutelo; Tartuferia San 

Paolo; Taste Me, Tiê Cachaças; U!Dress;  Vestra Panem; Xavante Carne de Lata.  

 

Restaurantes/Food Bikes: 

Açucareiro da Nana; Caminhoneta; Casa Tucupi; Cervejaria Avós; Consulado 

Mineiro; Desenrolha; Dona Celina; Dourado de Amendoim e Cia; Fôrno; Guará 

Vermelho; Hospedaria; Jardim de Napoli; Los Compadres Cervejaria; Mercearia 

do Francês; Merengueria Santa Clara; Mocotó Aqui; Negroni Ricetta 45; 

Tabuleiro das Meninas; Verdô Sucos; Zalaz.  

 

Sobre o Grupo FSN 

O Grupo FSN foi criado em julho de 2015 com a proposta de descobrir pequenos 

produtores da área gastronômica, divulgar seus trabalhos e receitas e aproximá-

los do consumidor final, fomentando um consumo constante e consciente. O 

trabalho é desenvolvido a partir da experiência profissional de seus fundadores, 

os empresários Claudia de Castro Mello, Elson Reys, José Roberto Giffoni e 

Reginaldo Okazaki de Freitas. 

 

Sobre o MCB 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa 

brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A 

programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração, 

com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, debates, 

palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a formação 

de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, 

economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras 

iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento 

no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 

preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país. 

 

SERVIÇO 

Feira Sabor Nacional 

Dias 24 e 25 de novembro de 2018 



Sábado, das 10h00 às 20h00 

Domingo, das 10h00 às 19h 

Entrada Gratuita 

Museu da Casa Brasileira 

Av. Faria Lima, 2705  

Tel.: (11) 3032-372 

 

VISITAÇÃO DO MUSEU  

De terça a domingo, das 10h00 às 18h00 

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 

anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-

entrada 

Gratuito aos finais de semana e feriados 

Acessibilidade no local 

Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 

 

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | 

www.mcb.org.br   

 

Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 

Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br  

Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 

Diane Nascimento – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br 

 

Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo 

Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  

Elisabete Alina – (11) 3339-8164 | betealina.culturasp@gmail.com 

Monique Rodrigues – (11) 3339-8308 | monique.culturasp@gmail.com  
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