PÃO DE QUEIJO DA CIDADE E RESTAURANTE DONA MARIA FAZEM PARCERIA E
ENTREGAM COMIDA ARTESANAL POR DELIVERY, DURANTE PERÍODO DE
QUARENTENA

TUDO COMEÇOU EM 1981...
O bairro da Liberdade, em São Paulo, é famoso pela concentração de restaurantes
japoneses, mas nem todo mundo sabe que ali também nasceu o Restaurante Dona Maria
que, pelo nome já dá pra saber que a origem é bem brasileira! Tudo começou na década de
80 quando a paraibana Maria Pereira Fiorito desenvolveu uma receita própria de pão de
queijo e passou a servi-los acompanhados de cafezinho, em uma pequena loja, na Rua da
Glória, 78. O sucesso foi imediato! Filas enormes se formavam na porta do estabelecimento
com clientes atraídos pelo aroma e à espera da próxima fornada. O pão de queijo da Dona
Maria foi o pontapé inicial para que o espaço crescesse e se tornasse uma lanchonete, com
muitos novos itens. A partir daí o negócio familiar (sempre gerido pela própria Dona Maria, o
marido “Seu Carlão” e as filhas Priscila e Alessandra) decolou com a abertura de mais 2
casas (o restaurante Dona Maria, na própria Rua da Glória, e uma filial dentro do prédio do
Tribunal de Justiça, na rua Conde de Sarzedas, número 100), ambas em sistema de buffet
com cardápio de comida brasileira.

DE VOLTA PARA O FUTURO
Em 2019, outra filha do casal, a jornalista Carla Fiorito, lançou a marca Pão de Queijo da
Cidade® para contar a história da receita de sucesso da mãe. A marca foi construída a
partir de atributos sustentáveis e passou a vender o produto congelado para ser assado em
casa. O cliente faz o pedido pelo whatsapp da marca e recebe os pãezinhos pelo sistema
de delivery em uma embalagem diferenciada, feita em papel reciclável. Entre os
ingredientes, polvilho 100% artesanal, seco ao sol, de fermentação natural, queijo fresco e
meia cura provenientes de um pequeno produtor também da família. Nada de química ou
conservantes. O resultado é um pãozinho leve, feito para comer um atrás do outro. A
caixinha sempre de ½ quilo pode ser com pães tradicionais dos tamanhos “pipoca”
(unidades de 5g), coquetel (unid. de 15g), lanche (unid. de 20g) ou a versão multigrãos (só
no tam. coquetel 15g) feita com sementes de chia, linhaças dourada e marrom.
QUARENTENA DE DELÍCIAS
Por conta da quarentena o Restaurante Dona Maria fechou as portas para o atendimento
presencial, por tempo indeterminado. Com a crise as irmãs encontraram a oportunidade de
levar as delícias do restaurante para um público mais abrangente. Elas bolaram kits
semanais de pratos artesanais que agora são entregues, de 2a a 6a, em sistema de
delivery, em toda a cidade e não só no bairro da Liberdade, assim como já era feito pela
Pão de Queijo da Cidade. A cada semana novos pratos serão oferecidos e na compra do kit
completo (com 7 pratos variados, no valor de R$ 169,90), o cliente ganha 1 caixa de pão de
queijo e ainda frete grátis em entregas a um raio de até 10 km’s do centro de São Paulo. As

encomendas devem ser feitas com 1 dia de antecedência, o que garante uma produção
sempre fresquinha. A estratégia tem dado certo. A indicação de amigos, a divulgação nas
redes sociais e o boca a boca de quem já provou do tempero da família têm sido
fundamentais para expandir as vendas em um momento tão desafiador. E, enquanto isso,
Dona Maria e Seu Carlão seguem firmes e fortes respeitando a quarentena em segurança.
Afinal, ficar em casa - e bem alimentado - nunca foi tão importante.

Link para post IG @paodequeijodacidade

SERVIÇO:

-

AS ENCOMENDAS DOS PRATOS PODEM SER FEITAS PELO WHATSAPP DO
RESTAURANTE DONA MARIA: (11) 93308-6825, DE 2a A 6a, DAS 09H ÀS 17H,
PARA ENTREGAS NO DIA SEGUINTE (ENCOMENDAS FEITAS NA 6a SÃO
ENTREGUES NA 2a FEIRA)

-

ENCOMENDAS SOMENTE DE PÃO DE QUEIJO DA CIDADE** PODEM SER
FEITAS PELO WHATSAPP: (11) 99865-3861, DE 2a A 6a, DAS 09H ÀS 17H,
PARA ENTREGAS NO DIA SEGUINTE (ENCOMENDAS FEITAS NA 6a SÃO
ENTREGUES NA 2a FEIRA)

**DURANTE A QUARENTENA, A PÃO DE QUEIJO DA CIDADE OFERECE 10%
DE DESCONTO NO VALOR DE CADA CAIXA DE ½ KILO, EM COMPRAS ACIMA
DE 3 CAIXAS, E FRETE GRÁTIS PARA PEDIDOS ENTREGUES A UM RAIO DE
ATÉ 10 KM’S DO CENTRO DE SP. PROMOÇÃO VÁLIDA POR TEMPO
INDETERMINADO.

📦😋 *PÃO DE QUEIJO DA CIDADE CONGELADO, CAIXA DE 1/2 KG, validade

de 3 meses* (feito com polvilho de fermentação 100% natural, seco ao sol, com
queijo meia cura, queijo fresco, leite, um pouquinho de óleo de girassol,
manteiga, água e sal:

🧀 Tradicional Tam. Coquetel (15g) e Lanche (50g): R$ 28,00
🧀 Tradicional Tam. Pipoca (5g): R$ 31,00
🧀 Multigrãos Tam. Coquetel (15g): R$ 32,00 (mesma base do tradicional
acrescido de sementes de chia, linhaça dourada e marrom)

