


Pão de Queijo 
do Maestro
Uma história de mestre, 
contada há mais de 20 anos.
 

Somos uma fabricante de pães de queijo e salgados congelados, 
prontos para assar. Nossos produtos são feitos com ingredientes 
selecionados em equipamentos de ponta. Assim, garantimos a 
excelência e o gostinho caseiro que não podem faltar!
 
Levando há anos o que existe de mais gostoso 
para as casas e comércios de São Paulo e do Brasil. 
Somos referência em qualidade e tradição.



A Maestro Produtos Alimentícios está localizada na cidade de São Paulo, 
Capital e conta com unidade fabril própria. Nossas instalações atendem todos 
os requisitos exigidos e nosso processo de fabricação segue o Manual de Boas 
Práticas. Nossos produtos passam por rigoroso controle de qualidade para que 
possamos sempre entregar o melhor aos nossos clientes.

Contamos também com uma equipe de atendimento, representantes 
e vendedores que estão preparados para atendê-los.

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 137
Alto de Santana, São Paulo - SP, 
CEP 02332-020

onde 
estaMos?



Pão de Queijo

Produtos

Pão de Queijo 
PreMiuM

Bengala

Pão de Queijo 
recheado

Requeijão | calabResa | fRango 
peito de peRu | doce de leite | 

goiabada | chocolate

Pão de Queijo 
tradicional

chiPa



salgados Fritos

AqueçA o forno pArA experimentAr nossAs delíciAs.

coxinha Bolinho 
de carne

Bolinho 
de Queijo risole

kiBe
Mini salgados

 Kibe | coxinha | bolinho  de caRne | 
bolinho de queijo | bolinho de pizza | 

bolinho de calabResa

fRango | fRango com Requeijão



salgados assados

Baguete
calabResa com Requeijão |

fRango com Requeijão | pizza |
peito de peRu com queijo bRanco

Bauruzinho
pResunto, queijo e tomate

croissant
fRango com Requeijão |

pResunto e queijo | 
4 queijos | chocolate

enroladinho
pResunto e queijo | hot dog

esFiha
calabResa com Requeijão |

caRne | fRango com Requeijão



esFiha integral 
escaRola com muçaRela |

espinafRe com Ricota |
queijo com cebolinha

Fogazza
bRócolis com muçaRela | 

calabResa | pizza | 
fRango com Requeijão

Folhado
fRango | palmito | 4 queijos  

Pão de Batata 
calabResa | Requeijão | 
fRango com Requeijão | 

pResunto e queijo

haMBurgão
x buRgueR



Funcionamento da fábrica
segunda a sexta das 8h às 17h
Funcionamento da loja
segunda a sexta das 7h às 18h e sábado das 7 às 16h

CONTATOS

 vendas@maestroprodalim.com.br
 Telefone: (11) 2979-9519
 Loja de Fábrica: (11) 2972-0065
 WhatsApp: (11) 9 6300-2304

Acesse: www.paodequeijodomaestro.com.br
 


