
Comprometimento com 
sua qualidade de vida



A história da empresa começou em 1960, com a comercia-
lização de cítricos no interior de São Paulo pelas famílias 
Fávero e Berton. Tempos depois, a sociedade foi desfeita e, 
em 1995, nasceu a AlfaCitrus, com administração da fa-
mília Fávero. Neste ano, Emílio, o filho mais novo, entrou 
para reforçar o time da instituição e garantir a força na 
atuação do mercado de cítricos. 

Desde então, a AlfaCitrus segue com o compromisso de 
oferecer frutas de excelência, que passam por rigorosos 
processos de cultivo e cuidados pós-colheita. Atualmente, 
os irmãos Emílio, José Eduardo, Pedro e Nelson regem os 
1.600 hectares, que contam com fazendas em Botucatu, 
Engenheiro Coelho e Mogi Mirim. 

Sobre a AlfaCitrus
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O empenho dos 500 trabalhadores vai desde o cuidado com 
a terra, até o respeito pelo ser humano e pela natureza. A 
união da tecnologia com o serviço manual faz da Alfa-
Citrus uma empresa nacionalmente reconhecida há mais 
de 20 anos e que tem um crescimento anual de 20%. Hoje, 
é motivo de orgulho para a companhia ser uma das cinco 
maiores produtoras e embaladoras de laranjas e tangeri-
nas do país, alcançando um número de 2,6 milhões de 
caixas por ano. 

A AlfaCitrus tem uma verdadeira história de intensa 
dedicação, que resulta na ótima qualidade das frutas 

colhidas para você e sua família! 
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Confira essas receitas que foram 
pensadas  especialmente para completar 

a sua refeição:

Ingredientes:
• 2 xícaras de chá de casca de laranja cortadas em tiras finas;
• 2 xícaras de açúcar refinado;
• 1  xícara de água; 
• 1/3 de pimenta dedo de moça sem semente e finamente picadas.

Modo de Preparo:
1. Colocar as tiras de casca de laranja de molho em água por 24 
horas para tirar o amargor;
2. Escorrer as cascas e levá-las à fervura em água por 5 minutos; 
3. Escorrer novamente e reservar; 
4. Fazer uma calda misturando o açúcar e a água em uma 
panela; 
5. Deixar cozinhar em fogo baixo por 20 minutos, sem mexer; 
6. Acrescentar as cascas da laranja e a pimenta e cozinhar por 
mais 10 minutos;
7. Deixar esfriar e servir.

Geléia de casca de laranja e pimenta dedo de moça
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Modo de Preparo:
1. Temperar a carne com sal e pimenta do reino moída na hora;
2. Acrescentar o suco de laranja e o alho;
3. Deixar marinando por pelo menos 40 minutos na geladeira;
4. Retirar o líquido da marinada, colocar em uma panela e res-
ervar;
5. Ainda na assadeira, cobrir o mignon com pedaços de mantei-
ga (2 colheres de sopa) e assar por 25 minutos em forno alto;
6. Na panela da marinada, colocar o mel e o restante da mantei-
ga;
7. Cozinhar o líquido da marinada por 5 minutos até reduzir e 
tomar corpo;
8. Após os 25 minutos, retirar o mignon do forno, pincelar a 
carne com o fundo da forma e cortar em medalhões;
9. Cobrir com o molho e finalizar com salsa bem picada.

Obs. Colocar o mel apenas na hora da redução.  

Ingredientes:
• 1kg de mignon suíno;
• 5 laranjas;
• 2 dentes de alho ralado;
• 2 colheres de sopa de  mel;
• 4 colheres  de sopa de 
manteiga com sal;
• Sal e pimenta a gosto;
• Salsa a gosto. 

Mignon suíno com mel e laranja
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Saiba como preparar sucos deliciosos 
 com as nossas frutas:  

Ingredientes:

Suco de 8 tangerinas;

1 colher de chá de gengibre picado;

10 pedras de gelo. 

Modo de Preparo:

1. No liquidificador, coloque a metade do gelo, 
o gengibre picado e o suco de tangerina;

2. Bata tudo e sirva com gelo.

Tangerina morgote com gengibre
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Ingredientes:

• Suco de 8 laranjas pêra;

• 6 morangos;

• 1 banana;

• 10 pedras de gelo. 

Modo de Preparo:

1. No liquidificador, coloque metade do gelo;

2. Acrescente o morango, a banana e o suco de laranja pêra;

3. Bata tudo e sirva com gelo.

Laranja pêra, morango e banana 
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Ingredientes:

Suco de 8 laranjas lima; 

1/2 xícara de chá de hibisco;  

10 pedras de gelo.

Modo de Preparo:

1. No liquidificador, coloque metade do gelo, o 
suco de laranja lima e o chá de hibisco;

2. Bata tudo e sirva com gelo.

Laranja lima com chá de hibisco
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Laranjas

Tangerinas

Limões

Conheça nossas frutas

• Pera Coroa

• Natal

• Lima

• Rubi

• Pokan

• Murcote

• Cravo

• Olé

• Tahiti

• Baia

• Westin

• Valência

• Hamlin
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www.alfacitrus.com.br

Tel.: (19) 3857-8100
atendimento@alfacitrus.com.br
www.facebook.com/alfacitrus


