
is a Regeneration Center for
individuals, communities and
ecosystems.



In a 200 hectare campus
we...

offer  hospitality services in
our houses and meeting
facilities

develop soil regeneration
prototypes

organize learning journeys
based on our projects



We work in our

A 10,000 hectare critical area of the Atlantic
Rainforest, within three conservation units:
APA Petrópolis, Taquara State Park and the
Serra da Estrela Wildlife Refuge. 

...bioregion



We incubate
regenerative
businesses that
incentivize the
conservation of
the Atlantic
Rainforest in the
buffer zone
between the
Conservation
Units and the
urban sprawl of
Rio



Bem Viver é Bem Crescer, Bem Colher e Bem Comer



Why jackfruit?
It is abundant

The tree is climate change resistant

The fruit has high nutritional value
and culinary possibilities



Business model
 Taquara Municipal Park + 

Neighboring properties
Sinal do Vale Restaurants

and health food suppliers

Income + sustainable landscape 
management know-how 

Production Plant
Value Chain
Viable business model
Landscape Management model

Healthy, high quality, 
regional products

12 20 8employees tonnes/season products



Forno convencional: pré-aqueça o forno à temperatura média de 180ºC por 10 min.
Retirar os bolinhos ainda congelados da embalagem. Unte a assadeira com um dio de
azeite, distribua os bolinhos. Deixe assar por cerca de 35 min. ou até ficar dourado. 
Frito: use o óleo de sua preferência em uma frigideira, jogue os bolinhos ainda congelados
e espere dourar. Desfrute!

Kibe de Jaca

INGREDIENTES: Jaca, triguilho, cebola, levedura de cerveja, páprica defumada, sal,
alho, pimenta do reino, açafrão, louro em pó, cominho, hortelã.



Forno convencional: pré-aqueça o forno à temperatura média de 180ºC por 10 min.
Retirar os bolinhos ainda congelados da embalagem. Unte a assadeira com um dio de
azeite, distribua os bolinhos. Deixe assar por cerca de 35 min. ou até ficar dourado. 
Frito: use o óleo de sua preferência em uma frigideira, jogue os bolinhos ainda congelados
e espere dourar. Desfrute!

INGREDIENTES: Jaca, farinha de grão de bico, páprica defumada, cebola, alho,
salsinha, sal, açafrão, pimenta-preta, cominho, fumaça líquida.

Bolinho de Jaca



Olha essa receita de "Salpicão Vegano" !
 Cozinhamos cubinhos de batata em água quente até ficarem macios
(basta atravessar uma faca por eles com facilidade). Em uma vasilha
grande, coloque a cenoura ralada, a maçã verde picada, o milho, a
azeitona picada, os cubinhos de batata cozidos, a ervilha, a uva
passa e a carne de jaca desfiada. Adicionamos maionese vegana,
mostarda, suco de limão, salsinha e cebolinha picadas e temperamos
com sal e pimenta moida a gosto. Misturamos bem e cubrimos para
colocar na geladeira por duas horinhas antes de servirmos. Colocamos
em uma travessa bonita e salpicamos batata palha por cima. Pronto!
Desfrute! 

Jaca Desfiada



lha a receita que fizemos!
Refogamos mostarda no azeite. Quando os grãos começara, a pipocar,
juntamos a cebola, o pimentão e as pimentas. Deixamos amolecer um
pouco e então, foi a hora da jaca, e refogamos rapidinho, por 1 minuto.
Acrescentamos 2 colheres de chá de açúcar, sal e cúrcuma e mexemos
delicadamente. Depois tapamos e deixamos a panela fazer seu trabalho
por 10 minutos. Pra dar aquele toque final juntamos o leite de coco e a
salsinha. Pronto! Lembre de provar o sal e corrija, se necessário. Bom
apetite!

Miolo de Jaca



Polpa de Jaca Olha essa receita especial de Ceviche de Jaca!
Corte os gomos da polpa de jaca (2 xícaras de chá) ao
meio e tempere com sal.  Em um bowl, misture junto com
os seguintes ingredientes: 1 cebola em quadrinhos, suco de
3 limões tahití, 1 colher de café de dedo de moça em
tirinhas, 1 colher de chá de coentro picado, 4 tomatinhos
Sweet Grape, 1 colher de café de gengibre ralado, e 1
colher de chá de óleo de coco. Sal a gosto.  Dica: deixar
marinando pelo menos 20 minutos. Pronto! Desfrute!



Produto

Desfiada

Miolo

Polpa

1 Kg >5kg p/kg >10kg p/kg

R$ 40

R$ 45

R$ 35

R$ 40

R$ 30

R$ 35

In natura



Beneficiados

Bolinho de jaca...................................R$25,00/12 unidades*

Kibe de jaca.........................................R$25,00/12 unidades*

*Preços podem variar de acordo a quantidades



@madrefrutos
Thaianna Guglielmi Diretora Comercial

+55 21 99788 - 3243

thai@ sinaldovale.org


