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MUNICÍPIO: Atalanta

Denominação do Prato Típico: Geléias e Conservas Agroecológicas. 

Origem Étnica-Cultural: Alemã

Histórico do Prato Típico:

A tradição de se fazer geléias e conservas foi trazida pelos imigrantes alemães por volta do ano de 1930. 
Na época chamavam as geléias de “mus caseiro”. Haviam muitas frutas e as donas de casa aproveitavam e 
faziam o “mus” para passar no pão e levavam junto na “cesta da merenda” – como chamavam – quando 
iam para a roça. Naquela época a maioria agricultores plantavam suas verduras sem o uso do agrotóxico. 
Ainda é comum você chegar na casa de famílias alemães e encontrar prateleiras cheias de conservas e 
geléias caseiras.  
Com o passar do tempo os agricultores aderiram ao uso de agrotóxicos na plantação de verduras. 
Para  tentar  inverter  o  caso algumas famílias  do município se  uniram e fundaram uma associação de 
produtores Agroecológicos. Esses produtores possuem produção de frutas e verduras sem agrotóxicos e 
fazem a geléia e as conservas como os primeiros imigrantes faziam.   
Isso estimulou outras famílias a começarem a produzir frutas e verduras sem agrotóxicos e a fazerem as 
geléias caseiras.    

Ingredientes Prato Original:

Geléias - Açúcar, a fruta que deseja fazer a geléia e temperos como cravo e canela.
Conservas - O produto, vinagre, água e sal. 

Ingredientes Prato Adaptado:

Responsável  pela  Receita/Comercialização:  No  município  existem  dois  pontos  de  vendas  desses 
produtos, e varias famílias e fazem a receita.
-  Venda na propriedade agroecologica de Emil e Ursula Berschinock (Propriedade que participa da 
associação de Produtores Agroecologicos); 
- E, venda na propriedade Kuchen Haus Conservas Agroecologicas (A propriedade não faz parte da 
associação mais possui produção agroecologica).    

Local e Endereço de Comercialização:

- Propriedade Agroecologica de Emil e Ursula Berschinock - Endereço: Estrada Geral Santo Antonio – 
S/N (Possui sinalização) 
-  Propriedade  Kuchen  Haus  Conservas  Agroecologicas -  Estrada  Geral  Santo  Antonio  –  Nº  497 
(Possui sinalização);

Possui Alvará de Funcionamento/Comercialização?Sim.

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: 

Vendas sob encomenda – Todos os dias da semana – Fone: (47) 3535-0063

Observações Gerais sobre o Prato Típico/Curiosidades:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Jaqueline Pesenti
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